










  
 
 

З  А  П  И  С  Н  И  К 
 
 Од одржана XXIII редовна седница на ден 26.12.2019 година,  на Наставно-
научниот совет на Медицинскиот факултет-Скопје, со почеток во 12 часот  во 
просториите на Амфитеатарот во деканатот. 

Присутни членови на седницата: Соња Топузовска, Розалинда Попова 
Јовановска,  Бети Зафирова Ивановска, Игор Кафтанџиев, Златко Јаќовски, Светлана 
Цековска, Марија Папазова, Јулија Живадиновиќ Богдановска, Биљана Зафирова, 
Елизабета Чадиковска, Јасна Богданска, Катерина Тошевска Трајковска, Ирена 
Костовска, Лилјана Миленкова, Елида Митевска, Весела Малеска Ивановска, Бети 
Дејанова, 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, Весна Велиќ Стефановска, Фимка Тозија, Биљана Јанеска, Верица Попоска, 
Даниела Миладинова, Венјамин Мајсторов, Ана Угринска, Василчо Спиров, Маја 
Јакимовска Димитровска, Климе Ѓорески, Љубица Георгиевска Исмаил, Елизабета 
Србиновска Костовска, Силвана Јованова, Марија Вавлукис, Христо Пејков, Петар 
Дејанов, Ѓулшен Селим, Весна Ристовска, Снежана Мишевска Перчинкова, 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, Татјана Јаќовска, Звонко 
Миленковиќ, Ирена Кондова Топузовска, Сенежана Стојковска, Горднана Китева 
Тренчевска, Емилија Цветковска, Марија Ралева, Антони Новотни, Бранислав 
Стефановски, Димитар Боневски, Ненси Манушева, Снежана Смичкоска, Валентина 
Крстевска, Виолета Клисаровска, Весна Гривчева Пановска, Ѓорѓи Јота, Александар 
Чапароски, Сашко Јовев,  Боро Џонов, Славчо Стојменски, Виктор Камилоски, Симон 
Трпески,  Златко Темелковски, Зоран Божиновски, Милена Голубовиќ Арсовска, Јане 
Нетковски, Никола Николовски, Горан Димитров, Глигор Тофоски, Јарданка 
Георгиевска, Мирјана Шошолчева, Билјана Кузмановска, Михаил Кочубовски, Гордана 
Ристовска, Ериета Николиќ Димитрова, Билјана Митревска, Татјана Макаровска 
Бојаџиева, Јордан Минов, Александар Петличковски, Катарина Ставриќ,Томислав 
Станковски, студенти: Ангела Петреска, Маринела Фармакоска, Веса Седалиу, Марио 
Петрески, Јасин Рустеми, Ѓорѓи Стојковски, Љубица Баткоска, Јован Марушевски, 
Мартина Савовска, Горјан Волкановски, Ернес Никочевиќ, Џансун Буковец, Теа 
Михајлова, Димитар Стевчев, Мирослав Момчилов, Симона Тренчевска, Дејан 
Трпевски, Јован Јовановски и Виктор Симеоновски. 

  Најавени отсуства на седницата: Владимир Андреевски, Анита Арсовска, 
Миле Петровски. 

Отсутни членови на седницата: Лилјана Спасевска, Кочо Димитровски, Моме 
Спасовски, Александар Станков, Михаел Груневски, Биљана Пргова, Александар 
Стојановиќ, Дејан Докиќ, Наташа Алулоска, Наталија Банева Долненец, Маргарета 
Балабанова Стефанова, Владо Јаневски, Никола Јанкуловски, Светозар Антовиќ, Венко 
Филипче и Јованка Караџинска Бислимовска, студенти: Леона Лазаревска.   

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 и 5 точка од дневниот ред е потребно обично мнозинство (50%+1 од вкупниот 
број членови на ННС), односно 73 членови наставници на Наставно-научниот совет. 



  
Одлуките  за сите точки се донесуваат со мнозинство гласови од присутните.  
На седницата одржана на 26.12.2019 година беа присутни  123 членови на ННС. 
Матријалите за седницата на членовите на ННС им беа доставени на 23.12.2019 

година. 
 ННС започна со работа по следниов 
 

Д Н Е В Е Н   Р Е Д 
 

1. Усвојување  на записникот од ХXII седница на Наставно-научниот совет 
одржана на ден 10.12.2019 година. 

2. Соопштенија  од  деканот.   
3. Извештаи по рецензии. 
а) 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 Билјана Илиев на тема: „Одредени епидемиолошки карактеристики на 
тешките депресивни растројства на хоспитализирани болни во Р. Македонија во период 
од 2013-2017 година“. 

4. Извештаи од одбори, наставно-научни колегиуми и комисии 
  -    Кадровски одбор   
  -    Наставен oдбор 
-     Совет на студиска програма за трет циклус студии по медицина 
- Одбор за меѓународна соработка 
- Одбор за издавачка дејност 

 5. Избори по билтени  
     Избор во наставно-научни, научни, насловни и соработнички звања на 

Медицинскиот факултет, а според Билтен на Универзитетот „Св. Кирил  и Методиј“ во 
Скопје, Билтен бр. 1203 од .15.11.2019 година, Билтен бр. 1204 од 01.12.2019 година и 
Билтен бр. 1205 од .15.12.2019 година. 

Ад-1.Усвојување  на записникот од XXII седница на Наставно-научниот совет 
одржана на ден 10.12.2019 година. 

ННС едногласно го усвои записникот од XXII седница на Наставно-научниот 
совет одржана на ден 22.10.2019 година. 

Ад-2. Соопштение на декан 
2.1. Деканот го извести ННС дека Факултетското студентско собрание на 

Медицинскиот факултет во Скопје на својата втора седница одржана на ден 12.12.2019 
година со тајно гласање извршил избор на следните 20 студенти - претставници во 
Наставно научниот совет: 

1. Ангела Петрескa  
2. Маринела Фармакоска  
3. Веса Седалиу  
4. Леона Лазаревска  
5. Марио Петрески  
6. Јасим Рустеми  
7. Ѓорѓи Стојковски  
8. Љубица Баткоска  
9. Јован Марушевски  
10. Мартина Савовска  
11. Горјан Волкановски  



  
12. Ернес Никочевиќ  
13. Џансун Буковец  
14. Теа Михајлова  
15. Димитар Стевчев  
16. Мирослав Момчилов  
17. Симона Тренчевска  
18. Дејан Трпески  
19. Јован Јованоски  
20. Виктор Симеоновски 

2.2. Деканката ги извести членовите на ННС дека годишниот договор со Фондот 
за здравствено осигурување за давање на здравствени и лабараториски услуги од страна 
на Институтите, кој нашиот Факултет секоја година го потпишува, на Наше барање 
износот за 2020 година е зголемен за 30.000.000,00 денари или 500.000,00 евра и сега 
вкупниот износ изнесува 228.000.000,00 денари односно  околу 3.000.700,00 евра, што 
значи сите новите дијагностички медоти кој што се воведоа во изминатава година  на 
Институтот за патологија и Институтот за имунобиологија и хумана генетика ќе може 
да се фактурираат кон Фондот.  

Исто така Деканката истакна дека од Фондот минатата година беа прифатени и 
корегирани цени односно зголемени за веќе постоечките услуги и со прифаќање на 
новите услуги кои што финансиски ќе бидат подржани од страна на Фондот ќе 
придонесет за развој на здравствената дејност на Институтите. 
 2.3. Согласно Статут на факултетот, на седница на ННС делегирани се двајца 
членови од наставно-научниот кадар на факултетот  во Одборот за соработка и доверба 
со јавноста на Медицинскиот факултет, и тоа: 
 1. проф.д-р Симон Трпески 
 2. проф.д-р Ники Матвеева 
 

Ад-3. Извештаи по рецензии 
ННС едногласно гo усвои извештајот од комисијата за оцена на пријавена тема 

за изработка на докторски дисертации по медицина од докторанди на Школата за 
докторски студии при УКИМ. 

 
Ад-4. Извештаи од одбори, наставно-научни колегиуми и комисии 
Кадровски одбор   

 Кадровскиот одбор на Наставно-научниот совет на Медицинскиот факултет од 
Скопје одржал состанок на 23.12.2019 година. 
 

1. ННС донесе 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. 

 
Катедрите ги доставија следните барања кои Кадровскиот одбор ги разгледа и 

му предлага на Наставно-научниот совет да донесе Одлука за распишување на Конкурс: 
 

Ред.
бр. Катедра Предлози 

1. 
 

Ортопедски 
болести 

1 наставник 
1 насловно звање 
2 асистенти 

2. Инфективни болести 1 асистент 
3. Анатомија  2 наставника  



  
4. Епидемиологија 1 асистент 

5. Гинекологија и 
акушерство 

19 асистенти 

6. Патолошка 
физиологија 

1 асистент 

7. Физиологија 1 наставник 
8. Дерматовенерологија 2 асистенти 

9. Фармакологија со 
токсикологија 1 асистент 

 
2.  ННС донесе Одлука за распишување на интерен конкурс за избор на  

демонстратори по барање од катедрите и формирање на комисии за избор на 
демонстратори врз основа на барања од катедрите. 

 
Катедрите ги доставија следните барања кои Кадровскиот одбор ги разгледа и 

му предлага на Наставно-научниот совет да донесе Одлука за распишување на интерен 
конкурс за избор на демонстратори: 

 
Ред.
бр. Катедра Предлози 
1. Биохемија и клиничка 

биохемија 
1 демонстратор по предметите Биохемија 2 и 
Медицинска хемија за студентите по општа медицина, 
Биохемија и Биофизика за тригодишните стручни 
студии и по предметот Биохемија за физиотерапевти 
 

2. Медицинска физика 1 демонстратор по предметот биофизика 
 

 
ННС ги усвои следните комисии за избор на демонстратори: 
 
Катедра за биохемија и клиничка биохемија за избор на 1 демонстратор 
1. Проф.д-р  Даница Лабудовиќ 
2. Проф.д-р  Јасна Богданска 
3. Проф.д-р  Катерина Тошевска Трајковска 
 
Катедра за медицинска физика за избор на 1 демонстратор 
1. Проф.д-р Даниела Миладинова 
2. Проф.д-р Венјамин Мајсторов 
3. Доц.д-р Томислав Станковски 

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

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

Скопје, одржал седница на ден  23.12.2019 година.  
 
Точка 1. 
Предлог-број на студенти за запишување во прва година на Универзитетот  „Св. 
Кирил и Методиј”, Медицински факултет во Скопје, за академската 2020/2021 
година, за сите студиски програми од прв циклус студии и интегриран циклус на 
студии по општа медицина 



  
Членовите на Наставниот одбор ги разгледаа предлозите за бројот на студенти кои ќе 
се запишат на Медицинскиот факултет во наредната академска 2020/21 година. Се 
воведуваат две нови студиски програми, студиска програма од прв и втор циклус 
интегрирани студии на англиски јазик по Општа медицина, за која се предлага да се 
запишат 100 студенти, и студиска програма Медицинско-лабораториска дијагностика, 
од прв циклус тригодишни стручни студии, за која се предлага да се запишат 80 
студенти (30 редовни студенти во државна квота, 30 редовни студенти со 
кофинансирање и 20 вонредни студенти). (прилог материјалот беше доставен во 
материјалот за седницата)  
 
Точка 2. 
Усвојување на предлог измени и дополнувања на Правилата за студирање на 
Медицинскиот факултет во Скопје, при Универзитетот „Св. Кирил и Методијˮ, во 
согласност со законот за Високо образование од 2018 година, и Правилникот за 
условите, критериумите, правилата и постапката за запишување и студирање на прв 
циклус студии (додипломски стуудии) и втор циклус студии (постдипломски студии) 
на Универзитетот „Св. Кирил и Методијˮ во Скопје од 2019 година 
Продеканот за настава ги информираше членовите на Наставниот одбор дека во 
согласност со новиот Закон за високо образование од 2018 година, и новиот Правилник 
за условите, критериумите, правилата и постапката за запишување и студирање на прв 
циклус студии (додипломски стуудии) и втор циклус студии (постдипломски студии) 
на Универзитетот „Св. Кирил и Методијˮ  во Скопје од 2019 година, во веќе 
постоечките Правила за студирање на Медицинскиот факултет внесени се измени во 
одредени членови. За истите се дискутираше на состанокот, по што едногласно беа 
усвоени. (прилог материјалот беше доставен во материјалот за седницата)  
 
Точка 3. 
Извештај од спроведената студентска евалуација за предметите од летниот  
семестар за академската 2018/2019 година, за студиите по општа медицина и 
тригодишните  стручни студии. (прилог материјалот беше доставен во материјалот 
за седницата)  
На состанокот беа презентирани оценките од евалуацијата за предметите од летниот 
семестар за академската 2018/2019 година. На членовите им беа поделени резултати за 
просечната оцена на секој предмет, и оценката за најдобриот професор од секоја 
катедра.Продеканот за настава истакна дека по завршпување на состанокот до сите 
катедри ќе бидат испратени резултатите за секој наставник и асистент поединечно.  
Извештајот за спроведената евалуација беше усвоен едногласно и ќе биде предложен за 
усвојување од страна на членовите на ННС. 

ННС едногласно го усвои извештајот од Наставниот 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 23.12.2019 година. 
1. ННС формира комисии за оцена на докторска дисертација од: 
- д-р Горан Кочоски на тема: „Хистопатолошки промени на постелката и 

нивната корелација со микробната инвазија кај пациентките со предвремено 
породување“, се формира комисија во состав: 

1. Проф. д-р Марјан Стојовски, претседател 
2. Проф. д-р Лилјана Спасевска, ментор 
3. Проф. д-р Весна Антовска, член 
4. Проф. д-р Гордана Адамова, член 



  
5. Проф. д-р Весна Јаневска, член 
- д-р Христиан Дума на тема: „Компаративна евалуација на солзен менискус со 

предно-сегментна кохерентна томографија и квантитативен тест Ширмер 2“, се 
формира комисија во состав: 

1. Проф. д-р Весна Димовска-Јорданова, претседател 
2. Проф. д-р Билјана Јанеска, ментор 
3. Проф. д-р Ѓорѓе Џокиќ, член 
4. Проф. д-р Милена Голубовиќ, член 
5. Проф. д-р Иван Стефановиќ. член 
- д-р Диелор Ризај на тема: „Неутрофил желатинозен асоциран липокалин 

(NGAL) како можен биомаркер кај мултипла склероза“, се формира комисија во состав: 
1. Проф. д-р Соња Топузовска, претседател 
2. Проф. д-р Јасна Богданска, ментор  
3. Проф. д-р Анита Арсовска, член 
4. Проф. д-р Катерина Тошеска Трајковска, член 
5. Проф. д-р Светлана Цековска. член 
- д-р Ирена Костадинова Петрова  на тема: „Постмортално одредување на 

староста на крвните подливи“, се формира комисија во состав: 
1. Проф. д-р Лилјана Миленкова, претседател 
2. Проф. д-р Билјана Јанеска, ментор  
3. Проф. д-р Елида Митевска. член 
4. Проф. д-р Лилјана Спасевска, член 
5. Проф. д-р Верица Попоска, член 
- д-р Марија Милошевска Мијалковска на тема: „Споредбена анализа на 

реконструктивни техники, кожни трансплантати и резанки, применети за затворање на 
дефекти по отстранување на немеланомски кожни карциноми во пределот на носот“, се 
формира комисија во состав: 

1. Проф. д-р Смиља Туџарова Ѓоргова, претседател 
2. Проф. д-р Ѓорѓе Џокиќ, ментор  
3. Проф. д-р Маргарита Балабанова, член 
4. Проф. д-р Елизабета Мирчевска Жоговска, член 
5. Проф. д-р Бети Зафирова Ивановска. член 
- д-р Маја Пејковска Илиева на тема: „Верификација на имунолошката 

компонента во етиопатогенезата на прееклампсијата“, се формира комисија во состав: 
1. Проф. д-р Гордана Адамова, претседател, 
2. Проф. д-р Весна Антовска, ментор, 
3. Проф. д-р Марјан Стојовски, член 
4. Проф. д-р Кочо Димитровски, член 
5. Проф. д-р Александар Петличковски, член 
- д-р Весна Бришкоска Бошковски на тема: „Ризик фактори за рекурентен 

еризипел на долни екстремитети“, се формира комисија во состав: 
1. Проф. д-р Сузана Николова, претседател 
2. Проф. д-р Ирена Кондова Топузовска, ментор,  
3. Проф. д-р Весна Гривчева Пановска. член 
4. Проф. д-р Бети Зафирова Ивановска. член 
5. Доц. д-р Катерина Дамевска, член  
- д-р Кирил Михајлов на тема: „Идентификација, антимикробна осетливост и 

молекуларна типизација на Clostridioides difficile“, се формира комисија во состав: 
1. Проф. д-р Никола Пановски, претседател 
2. Проф. д-р Елена Трајковска-Докиќ, ментор 
3. Проф. д-р Милена Петровска, член 
4. Проф. д-р Снежана Стојковска, член 



  
5. Проф. д-р Весна Велиќ Стефановска. член 
- м-р Валентина Тофилоска на тема: „Ендометријалната дебелина како 

предиктор на ендометријален малигнитет кај постменопаузални пациентки“, се 
формира комисија во состав: 

1. Проф. д-р Марјан Стојовски, претседател 
2. Проф. д-р Марија Крстевска, ментор,  
3. Проф. д-р, Јорго Бабушку, член 
4. Проф. д-р Славејко Сапунов, член 
5. Проф. д-р Весна Велиќ Стефановска, член 
- д-р Арљинда Јакупи на тема: „Експресија на рецепторите ЕР, ПР и ХЕР 2 кај 

примарен карцином на дојка и кај метастази на лимфните аксиларни јазли “, се формира 
комисија во состав: 

1. Проф. д-р Гордана Петрушевска, претседател 
2. Проф. д-р, Добрила Тосовска Лазарова, ментор  
3. Проф. д-р Александар Петличковски, член 
4. Проф. д-р Горан Кондов, член 
5. Проф. д-р Љумтурије Гаши Љуци 
- д-р Кристина Скепаровска на тема: „Скрининг на прееклампсии во прв 

триместар од бременоста: серумското ниво на плацентарниот фактор на раст наспроти 
мајчините карактеристики“, се формира комисија во состав: 

1. Проф. д-р Гордана Адамова, претседател 
2. Проф. д-р Никола Јанкуловски, ментор 
3. Доц. д-р Горан Димитров, член, 
4. Доц. д-р Ана Данева Маркова, член  
5. Проф. д-р Бети Зафирова Ивановска. член 
- д-р Атип Рамадани на тема: „Споредба на терапискиот успех со аргон плазма 

коагулација и инјекциска терапија со адреналин и полидоканол кај крвавечките 
ангиoдисплазии во горните партии на гастроинтестиналниот тракт“, се формира 
комисија во состав: 

1. Проф. д-р Розалинда Попова Јовановска, претседател 
2. Проф. д-р Викторија Чалоска Иванова, ментор  
3. Проф. д-р Александар Караѓозов, член 
4. Проф. д-р Мери Трајковска, член 
5. Проф. д-р Бети Зафирова Ивановска. член 
2. ННС формира комисии за оцена на подобност на пријавената тема за 

изработка на докторска дисертација од: 
-м-р Гани Чеку на тема: „Споредба на ендоскопската метода версус отворена 

хирургија на везикоуретералниот рефлукс“, се формира комисија во состав: 
1. Проф. д-р Миле Петровски, ментор 
2. Доц. д-р Оливер Станков, член  
3. Доц. д-р Шабан Мемети, член 
3. Извештаи од комисии за оценка на подобност на пријавената тема за 

изработка на докторска дисертација од:  
- д-р Билјана Илиев на тема: "Епидемиолошки карактеристики на лекувани 

депресивни растројства",   
Рецензијата дадена од страна на комисијата за оцена на докторската дисертација 

е позитивна и Советот на студиската програма едногласно ја прифати. 
ННС едногласно го усвои извештајот од Советот на студиската програма за трет 

циклус-докторски студии по медицина. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 



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

состанок на ден 23.12.2019 година.  
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 повикот од Катедрата по семејна медицина при Медицинскиот факултет на 
Универзитетот во Загреб, за следење на курсот по семејна медицина на англиски јазик 
се пријавија 4 студентки. Предност е дадена на кандидатките со повисок просек и 
предложените студентки се во тек на реализација на моилноста преку 
Центарот/катедрата по семејна медицина.  

За клиничка ротација на Универзитетот во Мичиген, Ен Арбор, исто така 
пријавени се 4студентки од 6та година. Апликациите се испратени до универзитетот во 
Мичиген и во тек е номинирање на две предложени кандидатки. 

На 16.12.2019 во Ректоратот на УКИМ се организираше информативен настан за 
студентите, кои во тек на летниот семестар 2019/20 година треба да заминат за 
реализирање на ЕРАЗМУС ПЛУС мобилноста. 

Членовите на Одборот беа информирани за студент од Медицинскиот факултет 
на Универзитетот во Фоѓа, кој достави барање за остварување на мобилност во тек на 
летниот семестар.  Барањето на студентот кој треба да слуша фармакологија (базична и 
клиничка), интерна медицина, ортопедија и хигиена, а за ментор е предложена доц.д-р 
Јасмина Тројачанец. 

Ад-2. Предлог за повторен избор во визитинг професор од Катедрата по 
хирургија за  професор д-р Теди Цицвариќ  
Од катедрата по хирургија доставено е барање за продолжување на статусот на 

визитинг професор за професор Теди Цицвариќ кој последниве две години беше 
неколку пати гостин на факултетот. Беше ангажиран во комисија за одбрана на 
докторска дисертација, одржа предавања за специјализанти и партиципираше и на 
конгреот на МАДОТ. Професор Цицвариќ, специјалист по хирургија, трауматологија, 
ортопедија и ургентна медицина во моментов е раководител на Клиниката за 
трауматологија и професор по хирургија на Медицинскиот факултет во Ријека. 
Покажува забележителна активност во домашни и странски здруженија, како член на 
Хрватското хируршко здружение, здружение за медицински вештачења, здружението 
по реаниматологија, координатор за редовен стручен надзор во Хрватската лекарска 
комора, почесен член на МАДОТ и златен член на АО Траума за Хрватска. Размената 
на искуства н стручен и едукативен план со професор Цицвариќ, со оглед на фактот 
дека е вклучен во наставата по хирургија на сите студиски програми, како ментор на 
специјализанти, магистранти и докторанти, ќе биде од големо значење за 
трауматолозите од Катедрата по хирургија. Поради тоа одборот со задоволство му 
предлага на Наставно научниот совет, да го подржи и проследи продолжувањето на 
статусот визитинг професор на Универзитетот Св.Кирил и Методиј, за професор д-р 
Теди Цицвариќ.  

Ад-3. Предлог за избор во визитинг професор од Катедрата по хирургија за 
професор  д-р Рок Венгуст 
Членовите на Одборот беа информирани со барањето од Катедрата по хирургија, 

за  избор на професор д-р Рок Венгуст, од Медицинскиот факултет на Универзитетот во 
Љубљана во визитинг професор. Професор Венгуст  е ортопедски хирург и професор на 
Медицинскиот факултет на Универзитетот во Љубљана. Едукацијата од ортопедската, 
пред се спиналната хирургија ја стекнува во Словенија, Германија и Швајцарија. 
Раководител е на Одделот за спинална хирургија на Клиниката за ортопедска хирургија 
при Клиничкиот центар во Љубљана.  Освен импресивната професионална кариера со 



  
400-500 интервенции годишно, професор Венгуст е избран за визитинг професор во 
Хрватска (Загреб и Сплит), Србија (ВМА), Романија, Холандија и Кина. Организира 
стотина конференции во Словенија и странство од областа на спиналната хирургија, 
партиципира како поканет предавач и интензивно публицира (32 публикации во 
Medline, 218-Cobiss).   Одборот со задоволство го проследува предлогот за ангажирање 
на професор д-р Рок Венгуст во визитинг професор на нашиот универзитет.  

Ад-4. Предлог за избор во визитинг професор од Катедрата по хирургија  за 
професор д-р Уфук Ајдинли 
Од катедрата по хирургија беше доставен предлог за избор на професор д-р 

Уфук Ајдинли од Универзитетот Ondokuz Mayis во Самсун, Турција. Професорот 
Ајдинли својата едукација од областа на спиналната хирургија ја стекнува во 
матичните институции и спиналниот центар во Минесота, САД. Покажува голема 
активност како член на Спиналното европско здружение, истражувачкото здружение за 
сколиози, во тригодишни мандатни периоди, раководи со АО Spine во Турција, но и со 
интернационалното АО здружение, во едукативниот комитет и групацијата за 
приготвување на курикулумите. Во текот на последните 13 години организира и 
партиципира на повеќе од стотина меѓународни курсеви, симпозиуми, семинари од 
областа на спиналната хирургија воТурција, Русија, Кина, Швајцарија, Фрација, 
Германија, Шпанија, Италија, Австрија, Полска, Грција. Со оглед на импресивната 
стручна и публицистичка кариера (уредник на два учебника и 58 труда од областа на 
спиналната хирургија), одборот со задоволство ќе го проследи до Наставно научниот 
совет предлогот за ангажирање на проф.д-р Ајдинли во визитинг професор на нашиот 
универзитет.  

Ад-5. Планирани активности на Одборот за меѓународна соработка во 
наредниот период1 

 Во текот на летниот семестар во рамките на меѓународните активности се 
очекуваат повеќе посети од избраните визитинг професори.    
 Исто така во тек се активностите со дојдовните ЕРАЗМУС студенти од Италија, 
а се очекува и пристигнување на нови кандидати. 

Во врска со Еразмус плус конкурсите, се очекува распишување на конкурсот за 
клиничка пракса во фебруари наредната година. Инаку, актуелниот циклус на 
ЕРАЗМУС ПЛУС договорите завршуваат наредната учебна 2020/21 година. Во 
очекување сме на препораките за потпишување на идните договори, со воведување на 
нови програми и нови можности, како би имало услови што поголем број студенти да ја 
реализираат својата мобилност во текот на студиите. 

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

Одбор за издавачка дејност 
Членовите на Одборот за издавачка дејност на Медицинскиот факултет на ден 

23.12.2019 година, произнесувајќи се по точките од дневниот ред го донесе следниов 
извештај кој го доставува до членовите на ННС: 

1.  ННС формира рецензентскa комисиja за:  
а)  Учебник со наслов: „Физиологија на клетка“ за студентите по општа медицина 

на Медицинскиот факултет од авторите: проф.д-р Сунчица Петровска, проф.д-р Весела 
Малеска Ивановска, проф.д-р Бети Дејанова, проф.д-р Лидија Тодоровска, проф.д-р 
Људмила Ефремовска, проф.д-р Сања Манчевска и проф.д-р Јасмина Плунцевиќ 
Глигоровска од Катедрата за физиологија се предлагаат следниве членови за 
Рецензентска комисија: 

1. Проф.д-р Елида Митевска 
2. Проф.д-р Соња Топузовска 



  
б)  Учебник со наслов: „Радиолошка анатомија“ за студентите од тригодишните 

стручни студии-радиолошки технолози и специјализантите на Медицинскиот факултет 
од авторот: проф.д-р Виолета Василевска Никодиновска од Катедрата за радиологија се 
предлагаат следниве членови за Рецензентска комисија: 

1. Проф.д-р Михаил Груневски 
2. Проф.д-р Климе Ѓорески 

б)  Учебно помагало „Практикум по биохемија за студентите по дентална 
медицина“ за студентите од Стоматолошкиот факултет од авторите: проф.д-р Јасна 
Богданска, проф.д-р Соња Топузовска, проф.д-р Даница Лабудовиќ, проф.д-р Светлана 
Цековска, проф.д-р Катерина Тошевска Трајковска, проф.д-р Снежана Ефремова 
Аарон, доц.д-р Ирена Костовска, н.сор.д-р Јулијана Брезовска и ас.м-р.фарм. Катерина 
Крстева Јакимовска од Катедрата за биохемија и клиничка биохемија се предлагаат 
следниве членови за Рецензентска комисија: 

1. Проф.д-р Ќиро Ивановски 
2. Проф.д-р Слобода Џекова Стојкова 
2. ННС донесе Одлука за печатење на рецензирани учебници/учебни помагала: 

   1. Учебно помагало практикум: „Анатомија 2“за студентите од Стоматолошки 
факултет од авторите: н.сор.д-р Драгица Јурковиќ, н.сор.д-р Аце Додевски, н.сор.д-р 
Билјана Бојаџиева Стојаноска и н.сор.д-р Билјана Трпковска, од Катедрата за анатомија  
во тираж од 200 примероци. 

ННС едногласно го усвои извештајот од Одборот за издавачка дејност.  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Деканката ги извести членовите на ННС дека е пристигнато барање од страна на 
Универзитетот ,,Св. Кирил и Методиј” во Скопје за предлагање на број на студенти кои 
би се запишале на студиски програми од втор циклус на студии на Медицинскиот 
факултет во учебната 2020/2021 година. Со оглед на тоа што не е одржана седница на  
Наставно-научен колегиум за последипломски студии, предложи да се донесе одлука  
за утврдување на бројот на студенти кои ќе се запишат на втор циклус студии за 
академската 2020/2021 година, и тоа: 
 
Студиска програма семестри Редовни студенти 

во државна квота 
Вкупно 

Клиничка логопедија  
 2 40 40 

Физиотерапевти во 
ортопедија и хирургија  

2 40 40 

Физиотерапевти во 
неврологија  2 40 40 

Јавно здравство 
 4 20 20 

 
ННС едногласно го утврди бројот на студенти кои ќе се запишат на втор циклус 

на студии за академската 2020/2021 година. 
 
Ад-5. Избори по билтени  
За избор на наставно-научни звања не гласаат студентите. 
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 104 

наставници членови на ННС. 
Деканот констатира дека има мнозинство потребно за полноважно одлучување. 
Избор во наставно-научни, научни, насловни и соработнички звања на 

Медицинскиот факултет, а според Билтен на Универзитетот „Св. Кирил  и Методиј“ во 
Скопје, Билтен бр. 1203 од .15.11.2019 година, Билтен бр. 1204 од 01.12.2019 година и 
Билтен бр. 1205 од .15.12.2019 година. 
 

I. Избор по билтен бр. 1204 
а)  Избор на доцент во наставно-научните области: физикална медицина и 

рехабилитација и физикална медицина со принципи на рехабилитација врз основа на 
рецензијата, а по пријава на асистент докторанд д-р Цветанка Ѓеракароска Савевска. 

ННС изврши избор на  асистент докторанд д-р Цветанка Ѓеракароска за доцент. 
 
б) Избор на научен соработник во научните области: интерна медицина и 

нефрологија врз основа на рецензијата, а по пријава на насл.доц.д-р Игор Николов. 
ННС изврши избор на  насл.доц.д-р Игор Николов за научен соработник. 

 
в) Избор на асистент по предметот инфективни болести врз основа на 

рецензијата, а по пријава на д-р Дејан Јакимовски. 
ННС изврши избор на  д-р Дејан Јакимовски за асистент. 
 
г)  Избор на асистент по предметот физикална медицина и рехабилитација врз 

основа на рецензија, а по пријава на д-р  Маја Манолева. 
ННС изврши избор на  д-р  Маја Манолева за асистент. 
 
д) Избор на асистенти по предметот патологија врз основа на рецензијата, а по 

пријава на д-р Панче Здравковски, д-р Глигор Ристовски, д-р Даниела Бајдевска 
Дукоска и д-р Симона Стојаноска Гоџоска. 

ННС изврши избор на  д-р Панче Здравковски за асистент. 
ННС изврши избор на  д-р Глигор Ристовски за асистент. 
ННС изврши избор на  д-р Даниела Бајдевска Дукоска за асистент. 
ННС изврши избор на  д-р Симона Стојаноска Гоџоска за асистент. 
 
ѓ) Избор на научен соработник во научните области педијатрија и детски 

болести со нега на болно и здраво дете врз основа на рецензијата, а по пријава на 
асистент докторанд д-р Катерина Бошковска. 

ННС изврши избор на  асистент докторанд д-р Катерина Бошковска за научен 
соработник. 
 
 

Рецензија со приговор 
а) Разгледување на приговорот на д-р Маја Мојсова Мијовска, по однос на 

рефератот од рецензентската комисија за избор на насловни доценти во наставно 
научните области: анестезиологија, анестезиологија и реанимација и здравствена нега 
(приговорот и одговорот на рецензентската комисија  ви е доставен  во прилог) 
Билтен на УКИМ бр. 1205 од 15.12.2019 год., стр. 32-44.  
 ННС го разгледа приговорот од д-р Маја Мојсова Мијовска. 

- Избор на насловни доценти во наставно научните области: анестезиологија, 
анестезиологија и реанимација и здравствена нега врз основа на рецензијата, а по 
пријава на асистент докторанд д-р Дафина Караџова, ас.д-р Александра Пановска 
Петрушева и ас.д-р Весна Дурнев, (предложени за избор), а д-р Маја Мојсова Мијовска 



  
и асистент докторанд д-р Лилјана Малиновска Николовска не се предложени за избор 
стр. 278-382. 

ННС изврши избор на  асистент докторанд д-р Дафина Караџова за насловен 
доцент. 

ННС изврши избор на  ас.д-р Александра Пановска Петрушева за насловен 
доцент. 

ННС изврши избор на  ас.д-р Весна Дурнев за насловен доцент. 
 

Sednicata na NNS zavr{i vo 12:30 ~asot. 
 
 
               Записничар                                                                        Д е к а н 
 Дипл.прав. Горан Нелоски, с.р.                                 Prof.d-r Соња Топузовска, s.r. 
 

 



 
 

ПРЕДЛОГ 
 Врз основа на член 239 од Статутот на Универзитетот “Св. Кирил и 
Методиј”, а во врска со член  73 од Статутот  на Медицинскиот факултет во 
Скопје во состав на Универзитетот “Св. Кирил и Методиј” во Скопје, Наставно-
научниот совет на Медицинскиот во Скопје на својата XXIV редовна седница 
одржана на 25.02.2020 година, ја донесе следнава 
 
 

О  Д  Л  У  К  А 
 
 
 1. Започнува постапката за избор на декан на Медицинскиот факултет 
при Универзитетот “Св. Кирил и Методиј” во Скопје за наредниот 3 (три) 
годишен мандатен период. 
 
 2. Се формира Изборна комисија во состав: 
 

1. _________________________ 

2. _________________________ 

3. _________________________ 

 
3. Право на пријава има секој редовен и вонреден професор,  во рок од 30 

дена од денот на донесувањето на оваа одлука. 
 
4. Пријавените кандидати до Изборната комисија доставуваат пријава и 

програма за работа за мандатниот период. 
 
5. Изборната комисија ги доставува пријавите и програмите  на 

кандидатите за декан до членовите на Наставно-научниот совет, во рок од 3 
дена од денот на нивното поднесување. 

Изборната комисија спроведува тајно гласање и објавува резултати на 
изборната седница на Наставно-научниот совет што ќе ја свика деканот. 

 
6. Одлуката за избор на декан донесена од Наставно-научниот совет ја 

потврдува Сенатот на Универзитетот. 
 

 
                                                                                                  Д е к а н 
                                                                                  Проф.д-р Соња Топузовска,с.р. 
 
 





























 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РЕЦЕНЗИИ ЗА ОЦЕНА НА ПРИЈАВАНА 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 ДОКТОРСКА  ДИСЕРТАЦИЈА 

„Компарација на параметрите на видната функција и диоптрија по оперативен третман 
на средна до висока миопија со употреба на две хируршки техники: ласерска 
кератомилеуза и имплантација на факични леќи“ од д-р Билјана Костовска, пријавена 
на Медицински факултет во Скопје. 

Наставно-научен 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 Билјана Костовска со наслов: 

„ 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“ во состав: 

Проф. д-р Јасмина Плунцевиќ Глигороска (ментор) 

Проф. д-р Весна Димовска Јордановска (член) 

Проф. д-р Милена Голубовиќ (член) 

Комисијата со внимание    го прегледа  и оцени поднесокот  за докторска дисертација и 
на Наставно-научниот совет му го поднесува следниот 

ИЗВЕШТАЈ 

Комисијата направи промена  на насловот на трудот со цел тој јасно и прецизно 
да ја дефинира проблематиката која ќе биде обработена во оваа докторска дисертација. 
Имено предложениот наслов „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 МПЛАНТАЦИЈА НА ФАКИЧНИ ЛЕЌИ“ се менува во наслов 
„КОМПАРАЦИЈА НА ПАРАМЕТРИТЕ НА ВИДНАТА ОСТРИНА И ДИОПТРИСКА 
ЈАЧИНА ПО ОПЕРАТИВЕН ТРЕТМАН НА СРЕДНА ДО ВИСОКА МИОПИЈА СО 
ПРИМЕНА НА ЛАСЕР ИН СИТУ КЕРАТОМИЛЕУЗИС И ИМПЛАНТАЦИЈА НА 
ФАКИЧНИ ЛЕЌИ“ 

(COMPARISON OF THE PARAMETERS OF VISUAL ACUITY AND DIOPTRE 
STRENGTH AFTER SURGICAL TREATMENT OF MILD TO HIGH MYOPIA USING 
LASER IN SITY KERATOMILEUSIS AND IMPLANTATION OF PHAKIC LENSES) 

Поднесокот за изработка на докторска дисертација на д-р Билјана Костовска е  
изработен според упатставата кои се применуваат на Третиот циклус на докторски 
студии на Медицинскиот факултет во Скопје.  

Понесокот се состои од следните делови: 

 Абстракт на македонски и англиски 

 Вовед 



 Мотив 

 Цели 

 Материјал и методи 

 Статистичка анализа 

 Очекувани резултати 

 Литература 

Вовед 

Во воведот авторот ги објаснува основите на правилната функција на оптичкиот 
систем на окото кои се предуслов за добар вид на блиску и далеку. Физиологијата на 
гледањето е комплексен феномен во кој се вклучени низа на биолектрични настани кои 
светлосната дразба која претставувастимулус за сетилото за вид да биде 
трансформирана во биолектричен сигнал и тој преку нервни патичта да биде пренесен 
до визуленит кортекс јкаде ќе биде соодветно  перцепиран и анализиран.  За да се 
одвиваат успешно претходно спомнатите визуелни процеси неопходно е опричкиот 
систем наокото (очите) светлосната дразба да ја насочи кон ретината кад што таа 
единствено може да биде прифатена како дразба. Делови од периферниот дел на 
системот на окото кои учествуваат во оваа задача се нарекуваат рефракторен апарат. 

Авторот укажува на мултифакториелна природа на функцијата на 
рефракторниот апарат и зависноста на јасниот вид од сите негови компоненти, особено 
од корнеата и очната леќа. Рефракција преставува однос на прекршувачка моќ на окото 
и неговата аксијална должина без учество на акомодација. Прекршувачкиот систем на 
окото е хомоцентричен систем на леќи кои со комбинирано делување кои  имаат многу 
силна прекршувачка моќ  на кратко фокусно рстојание. Двете компоненти кои имаат 
најголем придонес во диоптријската јачина на окото поради својата градба и природа 
се и компонентите кои може да бидат третирани со што може да се подобри нивната 
функција и функцијата на целиот прекршувачки систем. 

Авторот не запознава со видови на рефрактивни  грешки со посебен осврт на 
кратковидноста (миопијата). Презентирани се неколку дефиниции и класификации на 
миопијата. Според етиологијата миопијата може да се класифицира на неколку типа: 
аксијална или осовинска; кривинска миопија; позициона миопија; индексна миопија и 
сл. Според клиничката слика разликуваме конгенитална, проста (развојна) и патолошка 
миопија. Според диоптријска јачина на леќата миопијата може да биде ниска, средна и 
висока. Состојбата на миопија може да предизвика појава на сериозни компликации во 
вид на појава на слабовидност, аблација  или руптура на ретина, хемофталмус, 
галуком, катаракта и др. Миопијата се третира конзервативно со очила и контактни 
леќи или хируршки третман (рефрактивна хирургија на корнеата и рефрактивна 
хирургија на леќата). 

Авторот дава објаснување за современета гранка на офталмологија, 
рефрактивната хирургија и некои модерни техники за корекција на рефрактивни 
грешки. Рефрактивната хирургија ги вклучува техниките на корнеална рефрактивна 
хирургија  со која се изведува  ласерска корекција на корнеата и метода со  вметнување 
на интраокуларни леќи која се изведува со две техники: имплантација на факични  



леќи и замена на природната леќа со вештачка интраокуларна леќа. Авторот не 
запознава со двете оперативни техники кои ќе бидат применувани во ова истражување. 
ЛАСИК- ласер ин ситу кератомилеуза е прецизна, безбедна хирургија на рожница. Кај 
оваа метода се прави флап со микрокератом. Зголемената диоптријска јачина на 
миопно око се намалува со отстранување на слоеви на корнеата со фотоаблација. Во 
зависност од природата и  јачината на рефрактивната грешка се ласерира централниот 
дел (кај миопна диоптрија) или во зависност од оската на астигматизмот. 
Постоперативната рехабилитација кај ЛАСИК методата е брза со лесен дискомфорт со 
симптоми на суво око. Втора рефрактивна техника е имплантација на леќи. Според 
авторот во моментот имплантација на факични леќи се смета за најквалитетно решение 
за миопите. Во тек на неколку децении на развој на оваа техника во медицинска оптика 
се појавуваат се подобри леќи во однос на материјалот и формата.   Најновата 
генерација на фаќични леќи имаат подобра оптичка моќ, погодни се и за личности со 
голема промена во зеницата, не предизвикуваат имунолошка реакција на окото, а имаат  
антирефлексивни својства и УВ заштита.  

Авторот со цитирање на богата и сеопфатна литература известува дека 
техниките на рефрактивна хирургија на корнеата и леќата после години на примена и 
следење на резултати на корекцијата се докажаа како методи од доверба, кои ги 
исполнуваат стандардните критериуми за безбедност, ефикасност, кост – ефективност 
и предвидливост од исходот на рефрактивната корекција.  

Мотив 

Мотивот на авторот за изведување на оваа студија е можност за примена на нови 
техники на рефрактивна хирургија кои ќе обезбедат квалитетен третман на 
кратковидноста кај пациенти со средна до висока миопија, подобрување на квалитетот 
на видот, стабилни и долготрајни резултати.   

Цели 

Авторот овој истражувачки труд го конципирал со една примарна цел и две 
секундарни цели кои што се претставени во следните констатации: 

1. Примарни  цели на трудот претставуват: 

 Утврдување на промените во видната острина преку проценка на некорегирана 
најдобра видна острина на далечина (НДВО) и диоптриска јачина, кај 
пациентите третирани со хируршки интервенции во тек на една година по 
оперативен зафат за третман на миопија; 

 Компарација од резултатите и компликациите добиени со двете оперативни 
техники во тек на една година од оперативниот зафат. 

      2. Секундарни цели:  

 евалуација на стабилноста на видната острина на пациентите кои биле 
подложени претходно на оперативен зафат со одбраните методи за третман. 

 проценка на можностите за третман на амблиопија со наведените оперативни 
техники  

 



Материјал и методи 

Планираното истражување е осмислено како проспективно-ретроспективна клиничка 
студија со цел да се анализираат и компарираат резултатите на две техники на 
рефрактивна хирургија за корекција на кратковидност. Студијата ќе се одвива во 
Специјализирана офталмолошка клиника "Систина Офталмологија" во период од 1 
година, март 2019 до Март 2020 година. 

Во истражувањето ќе бидат вклучени 100 испитаници од двата пола, на возраст  над  20  
години со дијагностицирана миопија од - 3 sph до -10 sph и астигматизам до - 4 D Cyl. 
Пациенти со дијагностицирана миопија, кои ги задоволуваат инклузионите 
критериуми, после побарана информативна согласност ќе бидат вклучени во 
истражувањето. Авторот дава детални инклузиони и ексклузиони критериуми за 
учество во студијата.  Испитаниците ќе бидат поделени во две еднакви групи, по 50 
испитаници, според изборот на метода за хируршка корекција на миопија, група на 
ЛАСИК пациенти и група на пациенти со факични леќи. Офталмолошките иследувања 
ќе бидат изведени седум пати: прв преглед пред операцијата и доколку нема 
комликации во 6 термини во наредната година по операцијата. 

Во ова истражување ќе бидат применети две модерни офталмолошки оперативни 
методи: ЛАСИК (ласер ин ситу кератомилеуза) и имплантација на факични леќи (ФЛ). 
Интервенциите ќе бидат изведени во локална анестезија, и пациентите истиот ден ќе ја 
напуштат болницата со соодветна терапија која ќе ја примаат во домашни услови.  
Првиот постоперативен офталмолошки преглед да биде изведен ден по операцијата, и 
според протоколот на испитувањето следните контроли да се одвиваат по седум дена, 1 
месец, 3 месеци, 6 месеци и 12 месеци.  

Авторот планира офталмолошкиот преглед да ги содржи следните испитувања т.е да ги 
измери следните параметри: 

 одредување на најдобрата видната острина на далечина без корекција (НДВО);  

  одредување на најдобрата видната острина на далечина со корекција (КДВО) –

со помош на Снеленови оптотипи и контрастна сензитивност;  

  одредување на манифестна и циклоплегична рефракција на авторефрактометар 

(Topcon);  

 мерење на интраокуларен притисок со безконтактен тонометар (Auto Non-

Contact Tonometer, Reichert Inc., Buffalo, NY, USA);  

 корнеална топографија (Wavelight, Allegro Oculyzer, Erlangen, Germany);  

 мерење на ендотелни клетки со спекуларна биомикроскопија (Specular 

Microscope, CSO, Firenze, Italy);  

 проценка на субјективното задоволството од видот постоперативно со употреба 

на стандардизиран прашалник модифициран на нашите стандарди (National Eye 

Institute Visual Functioning Questionnaire-25).  



Статистичка анализа  

 Авторот внимателно  ги одбрал статистичките методи со кои ќе може да ги 
анализира измерените податоци и  да ги добие одгворите на зададените цел на  
истражувањето. Податоците ќе бидат обработени со статистичката програма Statistica 
for Windows 8.0.  Нумеричките (квантитативни) серии ќе бидат анализирани со 
употреба на мерките на централна тенденција и мерки на дисперзија (стандардна 
девијација и стандардна грешка. Кај нумеричките серии со нормална дистрибуција, 
сигнификантноста на разликата ќе се тестира со Student-ов t-тест. Кај нумеричките 
серии со неправилна дистрибуција ќе биде користен непараметарски тест за независни 
примероци (Mann-Whitney U-тест).  

 Споредба помеѓу вредностите на анализираните параметри пред и постоперативно во 
сите седум временски точки во кои ќе се следи  состојбата на оперираните очи ќе се 
анализира со примена на Friedman ANOVA Chi Sqr. тест.  Разликите помеѓу 
вредностите на анализираните параметри во релацијата предоперативно и 
постоперативно по 1 година ќе се анализира со примена на Wilcoxon Matched Pairs Test 
(Z/p).  Категориите кај видна острина, сферна диоптријска јачина,  цилиндар 
диоптријска јачина  ќе се прикажат во проценти (%) / Differencs test (%). 

 

Очекувани резултати 

Како резултат на ова истражување треба да се добијат податоци за динамиката и 
степенот на подобрување на објективните и субјективните параметри кај испитаници 
со корегирана миопија со две различни техники на рефрактивна хирургија. Авторот 
очекува поголем степен на подобрување на НДВО кај пациенти оперирани со ЛАСИК 
метод. Подобра стабилност на видната острина се очекува кај пациентите со 
имплантација на факични леќи после една година пратење. При третман на амблиопија 
кај пациентите третирани со имплантација на факични леќи очекуваме во групата на 
слабовидни очи да има подобрување на најдобро некорегирана видна острина 
постоперативно во однос на најдобро корегираната видна острина на далеку 
предоперативно. 



Заклучок 

Комисија за оценка на предложената тема на д-р Билјана Костовска смета дека темата е 
актуелна, имаа соодветна научно-истражувачка поставеност и целостремителност, 
добар и вреден материјал за истражување и вреди да биде прифатена како релевантен 
научно-истражувачки обид. Очекуваните резултати на оваа студија имаат реална 
перспектива да дадат значителен научен и практичен придонес за офталмолошката 
наука и рефрактивна хирургија во нашата земја.  

Комисијата направи промена  на насловот на трудот со цел тој јасно и прецизно 
да ја дефинира проблематиката која ќе биде обработена во оваа докторска дисертација. 
Имено предложениот наслов„ 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 МПЛАНТАЦИЈА НА ФАКИЧНИ ЛЕЌИ“ се менува во наслов 
„КОМПАРАЦИЈА НА ПАРАМЕТРИТЕ НА ВИДНАТА ФУНКЦИЈА И 
ДИОПТРИЈСКА ЈАЧИНА ПО ОПЕРАТИВЕН ТРЕТМАН НА СРЕДНА ДО ВИСОКА 
МИОПИЈА СО ПРИМЕНА НА „ЛАСЕР ИН СИТУ КЕРАТОМИЛЕУЗИС" И 
ИМПЛАНТАЦИЈА НА ФАКИЧНИ ЛЕЌИ“ 

“COMPARISON OF THE PARAMETERS OF VISUAL FUNCTION AND 
DIOPTRE STRENGTH AFTER SURGICAL TREATMENT OF MILD TO HIGH MYOPIA 
USING LASER IN SITY KERATOMILEUSIS AND IMPLANTATION OF PHAKIC 
LENSES“ 

Комисијата му предлага на ННС на Медицинскиот факултет во Скопје 
„КОМПАРАЦИЈА НА ПАРАМЕТРИТЕ НА ВИДНАТА ФУНКЦИЈА И 
ДИОПТРИЈСКА ЈАЧИНА ПО ОПЕРАТИВЕН ТРЕТМАН НА СРЕДНА ДО ВИСОКА 
МИОПИЈА СО ПРИМЕНА НА ЛАСЕР ИН СИТУ КЕРАТОМИЛЕУЗИС И 
ИМПЛАНТАЦИЈА НА ФАКИЧНИ ЛЕЌИ“ поднесена од д-р Билјана Костовска да ја 
прифати и проследи во натамочната постапка. 

 

 

Проф. д-р Јасмина Плунцевиќ Глигороска (ментор) 

                                                        Проф. д-р Весна Димовска Јордановска (член) 

                                      Проф. д-р Милена Голубовиќ (член) 



  

 

 

 

МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ СКОПЈЕ 

УНИВЕРЗИТЕТ ,, СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЈ”      

 

 Наставно-научниот совет на својата XXIII работна седница, одржана на ден 

26.12.2019 година, а по предлог на Советот на III циклус-докторски студии донесе 

Одлука за формирање на Комисија за оцена на тема за изработка на докторска 

дисертација од м-р Гани Чеку со наслов: 

,,СПОРЕДБА НА ЕНДОСКОПСКИОТ НАСПРОТИ OTВОРЕНИОТ 

ХИРУРШКИ ПРИСТАП ВО ТРЕТМАНОТ НА ВЕЗИКОУРЕТEРАЛНИОТ 

РЕФЛУКС”, на англиски јазик “COMPARASION OF THE ENDOSCOPIC 

METHOD VERSUS OPEN SURGERY OF THE VESICOURETERAL 

REFLUKS” во состав: 

 

1. Проф. д-р Миле Петровски, ментор 

2. Проф. д-р Оливер Станков, член 

3. Доц. д-р Шабан Мемети, член 

 

 Рецензентската комисија го разгледа доставениот материјал и по меѓусебни 

консултации го поднесува следниов 

 

 



ИЗВЕШТАЈ 

 

1. Извештај за доставениот поднесок за докторска дисертација 

 

Темата за изработка на докторска дисертација: ,,Споредба на 

ендоскопскиот наспроти oтворениот хируршки пристап во третманот 

на везикоуретeралниот рефлукс”, на англиски јазик “Comparasion of the 

endoscopic method versus open surgery of the vesicoureteral refluks” е 

изнесен на 40 страни. Поделен е на: вовед, мотив на истражување, цели, 

хипотези, материјал и методи, очекувани резултати и библиографија на 

користена литература. Презентираниот материјал е јасен и концизен. 

 

2. Извештај за поодделни делови на трудот 

 

 Воведот е поделен во неколку поглавја. 

На почетокот дадени се информации за: дефиницијата, 

епидемиологијата и етиологијата на везикоуретералниот рефлукс (ВУР), 

како и функционалната анатомија и механизмите што го превенираат  

везикоуретералниот рефлукс.  

 

Етиолошката поделба на ВУР е на примарни и секундарни. Предмет на 

истражување на оваа дисертација се примарните рефлукси во детската возраст. 

  

Посебен осврт даден е на антирефлуксниот механизам чие разбирање е 

клучно во изборот на терапевтскит третман. Презентирани се три механизми: 



пасивен, активен и комбиниран. Пореметувањата во овие механизми доведуваат 

до појава на ВУР, како и на тежината на заболувањето. 

 

Потоа, изнесена е класификацијата, клиничката слика и 

дијагностичките процедури што се применуваат кај везикоуретералниот 

рефлукс.  

 

Презентирани се повеќе класификациони системи, но потенцирана е 

корисноста на петстепената класификација според International Reflux Study Group 

(IRSG). Важноста на оваа класификација произлегува од фактот дека, според неа, 

можат да се мерат резулататите на лекувањето, особено при споредбата на 

предоперативните и постоперативните наоди.  

 

Потенцирано е дека основен клинички симптом на ВУР се репетирачки 

уринарни инфекции.  

 

Изнесен е цел спектар на дијагностички процедури кои што се 

применуваат кај деца со рефлукс. За дијагностицирање на ВУР златен стандард 

претставува микционата уретроцистографија, а алтернативи се директна 

нуклеидна цистографија и контрастна ултрасонографија. За процена на фунцијата 

и оштетување на бубрезите рутински се спроведува радионуклеиден тест ДМСА. 

Истакнато е значењето на рутинските ултрасоногравски контроли, како незрачна, 

лесно достапна метода.    

 

Во посебен дел даден е осврт на третманот на везикоуретералниот 

рефлукс. Докторандот го истакнал фактот дека огромен број на ВУР имаат 

спонтана еволуција на самоизлекување, а само мал процент побарува активен 



третман. Опишани се трите модалитети на лекување: конзерватувниот 

третаман, со посебен осврт на ендоскопскиот и отворениот хируршки 

пристап.  

Конзерватувниот третаман се состои од следење на детето со ВУР во 

редовни временски инетрвали, како и ординирање на антибиотска профилакса 

според протокол.  

Опишани се поединечни ендоскопски методи: суберетерална, 

трансуретрална инјекција (СТИНГ процедура) и хидротензиона имплатанциона 

техника (ХИТ 1 ХИТ 2).  

Од отворените хируршки техники ги опишува двете групи на 

операции: екстравезикални и интравезикални уретронеоцистостоми, 

модифицирани по бројни автори. Детално се наведени компликациите на сите 

терапевтски модалитети.  

  

Во делот материјал и методи се предвидува во истражувањето да бидат 

вклучени најмалку 150 деца со дијагностициран примарен везикоуретерален 

рефлукс (ВУР) до петти степен.  Пациенти се поделени во две групи:  

1. Испитувана и  

2. Контролна група 

Кај двете групи дијагнозата на ВУР ќе биде поставена со микциона 

уретроцистографија (МЦУГ), како златен стандард за добивање на прецизни 

анатомски детали и градација на рефлуксот.  

Испитувана група ќе бидат деца со примарен ВУР третирана со една од 

ендоскопските методи (СТИГ, ХИТ1 и ХИТ2). Контролната група ќе се состои од 

деца со ВУР третирани со отворен хируршки пристап (интравезикална 

неоцистостомија).  



Ендоскопската процедура се изведува како еднодневна интервенција, 

без пласирање на уринарен катетер. Постоперативни контроли се изведуваат по 

седум дена, шест недели и шест месеци. Децата лекувани со отворен хируршки 

пристап хоспитализирани се една недела, а контролите се по претходниот 

протокол. Предмет на лекување ќе бидат деца со: 

 

1. ВУР од трети до петти степен според IRSG; 

2. Позитивна уринокултура 

3. Рецидивантни уринарни инфекции 

4. Неуспешен конзервативен третман. 

 

Двете групи ќе бидат соодветни  по пол и страна на ВУР, како обележја кои 

што можат да делуваат на резултатот. За исполнување на целите на 

истражувањето ќе бидат користени податоци добиени од родителите на 

пациентите, податоци од достапната медицинска документација и согледувања на 

истражувачот. Детално се опишани инклузивните и ексклузивните критериуми за 

формирање на групите, како и протоколот за работа.  

  

Во однос на очекуваните резултати, докторандот очекува кај пациентите 

третирани со ендоскопски методи сигнификантно намалување на степенот на 

ВУР, како и сигнификантно намалување на пациенти со бактериурија. Исто така, 

се очекува губење на клиничките манифестации поврзани со ВУР. Во споредба со 

отворените хируршки методи се очекува ендоскопскиот третман да даде 

компетитивни резултати. Резултатите од студијата ќе помогнат во надминувањето 

на дилемата на хирургот во однос на изборот на третманот на ВУР, а добиените 

резултати ќе овозможат споредување на нашите искуства за овој проблем со оние 

на другите земји.  



  Делот литература содржи 98 референци кои што се уредно цитирани. 

Литературата е современа и соодветна за третираниот проблем. 

 

3. Оценка на поднесокот за докторска дисертација 

 Комисијата врз основа на приложениот материјал оценува дека поднесокот 

за докторска дисертација под наслов ,,Споредба на ендоскопскиот наспроти 

oтворениот хируршки пристап во третманот на везикоуретeралниот 

рефлукс”, на англиски јазик “Comparasion of the endoscopic method versus open 

surgery of the vesicoureteral refluks” од м-р Гани Чеку има респектабилна 

апликативна вредност и актуелност. Комисијата смета дека темата ги задоволува 

принципите на научна работа и има предуслови да биде реализирана. 

 

  

 

            РЕЦЕНЗЕНТСКА КОМИСИЈА: 

 

1. Проф. д-р Миле Петровски, ментор с.р. 

2. Проф. д-р Оливер Станков, член с.р. 

3. Доц. д-р Шабан Мемети, член с.р. 

 

 



РЕЦЕНЗИЈА 
 

ЗА ОЦЕНА НА  ПОДНЕСОКОТ ЗА ДОКТОРСКАТА ДИСЕРТАЦИЈА  „МОЖНИ 

ПРЕДИКТОРИ ЗА ОДГОВОР НА ТЕРАПИЈА И ТОКСИЧНОСТ  

ПРИ ТРЕТМАН СО МЕТОТРЕКСАТ КАЈ РЕВМАТОИДЕН АРТРИТИС “ ОД  

Д-р. Анжелика Караџова Стојаноска,  ПРИЈАВЕНА НА МЕДИЦИНСКИОТ  

ФАКУЛТЕТ ВО СКОПЈЕ 

 

Наставно-научниот на Медицинскиот факултет во Скопје, на седницата одржана 
на 10.12.2019 година, формираше Комисија за оцена на докторската дисертација 
на кандидатот Д-р. Анжелика Караџова Стојаноска  со наслов : 

,, МОЖНИ ПРЕДИКТОРИ ЗА ОДГОВОР НА ТЕРАПИЈА И ТОКСИЧНОСТ 
ПРИ ТРЕТМАН СО МЕТОТРЕКСАТ КАЈ РЕВМАТОИДЕН АРТРИТИС “,  

“POSSIBLE PREDICTORS OF RESPONSE TO THERAPY AND TOXICITY 
DURING METHOTREXATE TREATMENT IN RHEUMATOID ARTHRITIS “ 

во состав: проф. д-р  Соња Генадиева Ставриќ (ментор), проф. д-р Ирена 
Кафеџиска (член),  доц. д-р Љубинка Дамјановска-Крстиќ. 

 

               Комисијата во наведениот состав, со внимание го прегледа и го  оцени поднесокот  
докторската дисертација и на Комисиите и Наставно-научниот / Научниот совет  на 
Медицинскиот  факултет им го поднесува следниов 

                                И  З  В  Е  Ш  Т  А  Ј  

 

       АНАЛИЗА НА  ПОДНЕСОКОТ ЗА ДОКТОРСКА ДИСЕРТАЦИЈА  
 

                 Поднесокот за  докторската дисертација на кандидатот д-р Анжелика Караџова 
Стојаноска, со наслов „ МОЖНИ ПРЕДИКТОРИ ЗА ОДГОВОР НА ТЕРАПИЈА И 
ТОКСИЧНОСТ ПРИ ТРЕТМАН СО МЕТОТРЕКСАТ КАЈ РЕВМАТОИДЕН 
АРТРИТИС“, содржи 22 страници компјутерски обработен текст во фонт Georgia 12, со 50 
цитирани библиографски единици, меѓу нив научни трудови, статии, книги. 

Трудот е структуриран во 9 глави, абстракт вовед, мотив, хипотеза, цели на трудот, 
материјал и методи, статистичка анализи, очекувани резултати и референци. 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 на трудот, изложени се предметот и целите на истражувањето, 
хипотезата, истражувачките прашања, теоретската рамка и методите на истражувањето. 
Кандидатот укажува дека метотрексатот (МТХ) е конвенционален Болест Модифицирачки 
Лек ( БМАРЛ) и златен стандард во лекувањето на ревматоидниот артритис (РА) според 
најновите препораки на Европската Лига Против Ревматизам (ЕУЛАР) и Американскиот 
Колеџ за Ревматологија (АЦР).И покрај тоа што метотрексатот со децении е лек од прв 
избор кај РА, кој со години се применува како монотерапија и комбинирана терапија со 
други конвенционални, биолошки и таргетирани синтетски БМАРЛ, во доза од 10-30 мг 
седмично, сепак се уште не се откриени стандардни предиктивни маркери за неговата 
ефикасност, како и за можните несакани ефекти од терапијата со метотрексат. Како што 
кандидатката вели во воведот МТХ е ефтин и многу ефикасен лек кој од 1980 година се 
применува во третманот на РА, лек кој го примаат повеќе од 50 проценти од пациентите со 
РА и лек кој и покрај експанзијата на нови лекови не го изгубил своето место во терапијата 
на РА. 

Сепак значаен е бројот на пациентите кои имаат незначајни или значајни 
несакани ефекти од примената на МТХ како хематолошки манифестации, пораст 
на хепаталните ензими, бубрежни нарушувања, косопад, изнемоштеност, гадење и 
повраќање, кожни промени и други несакани ефекти. Токсичноста исто така ја 
ограничува употребата на MTX. Околу 10-30% од пациентите со РА го прекинуваат 
MTX поради токсичност. Прекинувањето на терапијата со МТХ го остава лекарот 
ревматолог без едно од најзначајните оружја во борбата приотив РА. Токму затоа 
идентификувањето на можните предиктори за терапискиот одговор и несаканите 
ефекти е од големо значење во третманот на пациентите со РА и во практичната 
секојдневна работа на ревматолозите, но и стручните лица од други подрачја како 
хематологија и онкологија.  

Во воведот понатаму е опишана фармакогенетиката на МТХ, подрачје за кое 
многу малку сме зборувале во минантото, со посебен осврт на фолатниот 
метаболички пат кој е комплексен  и вклучува голем број на ензими, вклучувајќи 
дихидрофолат редуктаза (DHFR) и 5-аминоимидазол-4-карбоксиамид 
рибонуклеотид трансформилаза (ATIC). MTX компетитивно го инхибира DHFR, 
потребен за конверзија на дихидрофолат во тетрахидрофолати (THFs), што 
резултира со деплеција на фолна киселина, акумулација на хомоцистеин, 
оштетување на ДНК метилација и пурин и синтеза на пиримидин . Инхибицијата 
на ATIC од страна на MTX резултира со интрацелуларен аденозин и аденин 
акумулација, зголемени концентрации на екстрацелуларен аденозин и супресија 
на производство на восплителни  цитокини.  

Кратко е опишан е и MTHFR генот  е најдобро проучуван помеѓу гените во 
клеточната патека на MTX. MTHFR е важен во создавањето на 5-метил 



тетрахидрофолат, кој е метил донор за метилација на хомоцистеин до метионин со 
метионин синтетаза (MS).  

Дополнително се споменати HLA-DRB1 алелите кои кодираат заедничка амино 
киселинска секвенца наречена споделен епитоп (shared epitope) во третиот 
хиперваријабилен регион на молекулата DRB1 и се идентификувани како ризични 
алелиза РА. Со оглед на фактот што се тие инволвирани во етиопатогенезата на 
болеста, би имало смисол да се види дали нивното присуство или одсуство би 
влијаело на терапискиот одгопвор и ефикасноста на МТХ. 

Одредувањето на проинфламаторни цитокини, фактор на некроза на туморот α 
(TNFa), интерлеукин-1β (IL-1β), IL-6, интерферон-γ (IFN-γ) и IL-17, исто така би 
можело да има влијание на ефикасноста и токсичноста на МТХ.  

               Мотивот  на истражување на колешката Стојаноска, лежи во нејзиниот 
интерес оптимално лекување на пациентите со РА, кој е секојдневен тежок 
предизвик во амбулантското и хоспиталното лекување на пациентите со РА. Во 
својата хипотеза, таа изјавува дека специфичните заеднички полиморфизми во 
фолатни, пиримидински и пурински метаболни ензими, одредени алели од HLA 
DRB1 генот и концентрацијата на TNF ɑ, IL1,IL2,IL6,IL17, ,INF ɤ, се поврзани со 
ефикасноста и/или токсичноста на МТХ заради што можат да се користат како 
предиктори за одговорот на терапијата со МТХ и /или појавата на несакани 
ефекти од МТХ. 

            Целите докторската дисертација на колешката Стојаноска се 
идентификување на демографските карактеристики на испитуваната група на 
пациенти со РА, одредувањето на лабораториски анализи значајни за 
безбедносниот профилч на  МТХ, одредување на селективните генски 
полиморфизми кои се релевантни за дејството на МТХ, одредување на генетската 
предиспозиција на пациентите со РА и нејзината врска со ефикасноста и 
адверзните ефекти од МТХ, како и воспоставување на евентуалната врска на 
одредени инфламаторни цитокини со активноста на болеста и евентуално со 
ефикасноста и токсичноста на лекот.  

            Краток опис на материјали и методи  

o Дизајнот на студијата е Студијата е рандомизирана проспективна 

o Секој пациент ќе потпише информирана согласност за учество во студијата. 

o Ќе бидат вклучени 105 пациенти, амбулантски и/или хоспитално третирани 

и проспективно следени на ЈЗУ Универзитетска Клиника за ревматологија-

Скопје. 



o Анализите за генските полиморфизми и ХЛА ДРБ1 типизацијата ќе бидат 

изработувани на Институтот за имунологија и хумана генетика при 

Медицински  факултет во Скопје 

 

Пациенти од двата пола, на возраст над 18 години, под монотерапија со 
метотрексат во период од најмалку 6 месеци, во доза од 7,5 до 25 мг и стабилна 
ниска доза на глукокортикоиди ќе бидат следени испитувани во тек на 6 
месеци, во тек на две визити на 0 и 180 ден. Истотака тие ќе бидат 
мониторирани во однос на лабораториските анализи еднаш месечно, по 
потреба и почесто.  

Се очекува пациентите во тек на лекувањето да се поделат на повеќе групи – 
онаа каде МТХ е ефикасен или неефикасен, поделба на пациенти без и со 
несакани ефекти од МТХ, како и поделба на тие со несериозни и сериозни 
несакани ефекти.  

Во студијата ќе бидат применети неколку методи за генетски истражувања 
како  што се  реверзна хибридизација со користење на комерцијално достапен  
комплет (CVD, ViennaLab, Vienna, Austria) кој ги опфаќа: 
метилентетрахидрофолат редуктаза (MTHFR C667T и A1298C), ќе бидат 
амплифицирани испитуваните генски региони во мултиплексна полимеразно 
верижна реакција (PVR). Амплификацијата ќе се изведува со користење на 
биотинилирани прајмери. Ампликоните последователно се хибридизираат со 
проби специфични за нормалните и мутираните или полиморфните 
варијанти, фиксирани на нитроцелулозна лента. Со ензимска реакција се 
отчитуваат позитивните сигнали и се одредува генотипот на испитаникот. 

Генотипизација на DHFR и ATIC гените ќе се врши со помош на полимеразно 
верижна реакција во реално време. (PCR-RT) 

Концентрацијата на провоспалителните цитокини IL-1, IL2, IL-6, Il-17, INF-
gama, TNF-alpha, ќе се анализираат со мултиплексирани микросфери 
на Luminex платформа (Luminex Performance Human High Sensitivity Cytokine 
Magnetic Panel). 

HLA DRB1 типизацијата ќе се одредува на  Luminex платформа, со користење 
на алел специфична хибридизациска техника која овозможува HLA 
типизација со средна резолуција и разликување на одделните алелски 
фамилии.                                                   

Исто така ќе бидат применети прашалник за демографски податоци,  
параметри за одредување и мерење на активноста на болеста како и мерење на  



ефикасноста на терапијата со МТХ (ESR, CRP, IgM RF, Anti-CCP, DAS28 скор)  
прашалник за Health assessment Questionnaire (HAQ), како и прашалник за 
одредување на токсичноста на МТХ, приготвен од авторот. Тој ќе содржи: 
информации во врска со видот, сериозноста, времето на почетокот и траењето 
на несаканите ефекти. како и терапијата која се користи за лекување на 
симптомите на несаканите ефекти. 

За проценка на клиничкиот одговор на терапијата со MTX, според   
критериумите за одговор EULAR ќе се одредува вредност на DAS28 на 
почетокот на третманот со MTX (DAS28 0) и вредност на  DAS28 на  6 месеци 
од почетокот на третманот со МТХ (DAS28 1). За добар одговор ќе се дефинира 
кога вредноста на DAS28 1 ќе биде  ≤3,2, а  разликата од базичната  вредност 
(DAS28 0 - DAS28 1 или ΔDAS28) ќе биде ≥1,2. Умерен одговор ќе се дефинира 
кога вредноста на  DAS28 1 ќе биде помеѓу 3,2 и 5,1 и ΔDAS28 помеѓу 0,6 и 1,2. 
За недоволен одговор ќе се дефинира кога вредноста на DAS28 1 ќе биде 
повисока од 5,1, а ΔDAS28 пониска од 0,6. Според одговорот терапијата со МТХ 
ќе биде ефикасна, делумно ефикасна или неефикасна.   

Статистичка анализа ќе  биде изработена во статистички програми: 
STATISTICA 10.0; SPSS 20.0 Ќе бидат применети стандардни статистички 
тестови, а резултатите ќе бидат прикажани табеларно и графички. 

Се очекува полиморфизмите на МТХФР 1298 А>C да покажат асоцираност 
повеќе со токсичност одколку со одговор на терапија со МТХ,  асоцираноста на 
полиморфизмите на МТХФР 1298 А>C со токсичноста и/или одговорот на 
терапија со МТХ да биде потенцирана со полиморфизмите на MTHFR 677 C>T., 
полиморфизмите со ATIC 347 C>G да имаат асоцираност со добар одговор на 
терапија со МТХ и асоцираност со токсичност од терапијата со МТХ, Очекуваме 
DHFR  317 А>G да има асоцираност со ефикасноста (слаб одговор) на 
терапијата со МТХ. Останатите очекувања се во контекст на досега познатите 
резултати во однос на дозирањето и ефикасноста на МТХ.  

 

                                                      ОЦЕНА на поднесокот 

 

Поднесокот за докторската дисертација на кандидатот Анжелика Караџова 
Стојаноска, од Универзитетската Клиника за Ревматологија со наслов 

,,МОЖНИ ПРЕДИКТОРИ ЗА ОДГОВОР НА ТЕРАПИЈА И 
ТОКСИЧНОСТ ПРИ ТРЕТМАН СО МЕТОТРЕКСАТ КАЈ 
РЕВМАТОИДЕН АРТРИТИС “,  



“POSSIBLE PREDICTORS OF RESPONSE TO THERAPY AND TOXICITY 
DURING METHOTREXATE TREATMENT IN RHEUMATOID 
ARTHRITIS”  

претставува  современ  предлог за  истражување во  областа на 
ревматологијата, кое буди посебен интерес кај практичарите ревматолози но и 
колегите од другите специјалности, хематолози и онколози, педијатриски 
ревматолози  и други кои го применуваат метотрексатот во секојдневната 
практика.  

Изработката на темата на оваа докторска дисертација  ќе придонесе во подобра 
стратификација на пациенти кои одговараат, делумно одговараат или не 
одговараат на терапија со метотрексат, идентификација и поделба на оние кои 
имаат сериозни или несериозни ефекти, ќе овоможи надминување на 
несериозните несакани ефекти и ќе направи оптимизација на бројот на 
пациентите со ревматоиден артиритис кои примаат метотрексат како 
монотерапија или комбинирана терапија со други БМАРЛ. На оваа тема има 
повеќе трудови но истите се претежно од областа на хематологијата и 
онкологијата каде се применува високо дозен режим на МТХ.  

Поднесокот за докторската дисертација на кандидатот д-р Анжелика Караџова 
Стојаноска, со наслов 

 ,,МОЖНИ ПРЕДИКТОРИ ЗА ОДГОВОР НА ТЕРАПИЈА И 
ТОКСИЧНОСТ ПРИ ТРЕТМАН СО МЕТОТРЕКСАТ КАЈ 
РЕВМАТОИДЕН АРТРИТИС“,  

“POSSIBLE PREDICTORS OF RESPONSE TO THERAPY AND TOXICITY 
DURING METHOTREXATE TREATMENT IN RHEUMATOID 
ARTHRITIS”  

според мислењето на Комисијата за оцена, ги исполнува основните услови и 
стандарди за подготовка на докторски труд.   

 

                                                   ЗАКЛУЧОК  И  ПРЕДЛОГ 

 

Со оглед на наведеното, Комисијата им предлага на Комисиите и  на 
Наставно-научниот совет на Медицинскиот  факултет  да ја прифати 
позитивната оценка и да одобри понатамошна работа на докторската 
дисертација на кандидатот  



 

                                   д-р Анжелика Караџова Стојаноска со наслов  

 

„МОЖНИ ПРЕДИКТОРИ ЗА ОДГОВОР НА ТЕРАПИЈА И 
ТОКСИЧНОСТ ПРИ ТРЕТМАН СО МЕТОТРЕКСАТ КАЈ 
РЕВМАТОИДЕН АРТРИТИС “ 

“POSSIBLE PREDICTORS OF RESPONSE TO THERAPY AND TOXICITY 
DURING METHOTREXATE TREATMENT IN RHEUMATOID 
ARTHRITIS”  

 

 

                                                                                                  КОМИСИЈА 

 

                                                                         Проф. д-р Соња Генадиева-Ставриќ ментор 

                                                  Проф. д-р Ирена Кафеџиска, член 

    Доц. д-р Љубинка Дамјановска-Крстиќ, член 
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                                    Р Е Ц Е Н З И Ј А 
 

Наставнo-научниoт сoвет на ден 10.12.2019  дoнесе  oдлука за фoрмирње на Комисија за 
оценка на пријавена тема за изработка на докторска дисертација од кандидатот д-р 
Димитар Вељановски под работен наслов: „ЕФЕКТИВНОСТА НА ПЕРИРАДИКУЛАРНАТА  
ТЕРАПИЈА ВОДЕНА СО КОМПЈУТЕРИЗИРАНА ТОМОГРАФИЈА КАЈ ПАЦИЕНТИ СО  
ХРОНИЧНА ЛУМБАЛНА БОЛКА И РАДИКУЛОПАТИЈА” на англиски јазик: “Efficiency of CT 
guided periradicular therapy in patients with chronic lumbal pain and radiculopathy”. 
во состав: Проф. д-р Дијана Никодијевиќ (ментор), Проф. д-р Светлана Антевска Грујоска 
(член) и Проф. д-р Виолета Василевска Никодиновска (член). По внимателното проучување 
на текстот на пријавената тема за изработка на докторската дисертација, Комисијата му го 
поднесува на Наставно-научниот совет следниов 

 
 
 
                                                 И З В Е Ш Т А Ј 

 
I. ОПФАТ И СОДРЖИНА НА ПРИЈАВЕНАТА ПРЕДЛОГ-ТЕМА ЗА ИЗРАБОТКА НА 

ДОКТОРСКАТА ДИСЕРТАЦИЈА 
 

Предлог-темата за изработка на докторската дисертација под наслов: „ЕФЕКТИВНОСТА  НА 
ПЕРИРАДИКУЛАРНАТА ТЕРАПИЈА ВОДЕНА СО КОМПЈУТЕРИЗИРАНА ТОМОГРАФИЈА КАЈ 
ПАЦИЕНТИ СО ХРОНИЧНА ЛУМБАЛНА БОЛКА И РАДИКУЛОПАТИЈА ” на англиски јазик: 
“Efficiency of CT guided periradicular therapy in patients with chronic lumbal pain and 
radiculopathy” изработена од кандидатот  д-р Димитар Вељановски претставува самостоен 
научен труд  изнесен на 24 страници компјутерски обработен текст во фонт Times New 
Roman со македонска поддршка, проред од 1,5 линии и големина на буквите 12, кој ги 
содржи сите поглавја на еден предлог за научно- истражувачки труд и тоа: вовед, мотив, 
хипотеза, цели, материјал и методи, протокол за истражување, методи на статистичка 
обработка, очекувани резултати, литература и прилози: Формулар за информирана 
согласност за пациентот за пристапување во студијата. Начинот на експликацијата на 
проблемите и научната мисла на кандидатот се концизни, јасни и лесно разбирливи, така 
што може едноставно да се следи приложениот материјал. 
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 Во воведниот дел, кандидатот концизно ги дефинира поимите  лумбална болка, 
хронична лумбална болка, болен радикуларен синдром, типовите како и нивниот 
прогресивен тек. Потоа во текстот дава  краток осврт на епидемиолошите податоци за 
инциденцата на лумбалната болка  во светски рамки и нејзината важност не само како 
медицински туку и како социјален преблем. Особено се осврнува на симптомите  
клиничката манифестација  и врз основа на тоа понатаму се  претставени и методите на 
дијагностика, кои освен  физикалниот преглед  претставувуваат  златен стандард,  во 
диференцијација  на различните типови дискални хернијации и состојбите кои можат да 
доведат до болен лумбален и радикуларен синдром. Магнетната резонанца е супериорен 
дијагностички  модалитет во детекцијата на различните патолошки ентитети кои се 
асоцирани со хроничната лумбална болка и радикулопатија. 
Кандидатот детално го објаснува историјатот на епидуралните блокови  анализирајки ги  
фазите на развојот на интервентните  техники  со анализа и компарација на многу 
трудови кои го фаворизираат нивниот висок  степен на успешност, позитивните ефекти   и 
безбедност. 
Во воведот посебен акцент е ставен на класификацијата, волуменот, топографијата на 
дискалните херијации и нивната јасна дефиниција во однос на анатомо морфолошките 
студии. 
Нивното јасно дефинирање и визуелизација со помош на магнетната резонанца и 
комјутеризираната томографија е од големо значење во понатамошниот третман и 
изборот на соодветен протокол за менаџирање на болката. 
Понатаму се претставени и објаснети ризик факторите кои доведуваат до различните 
типови на дискални хернијации. 

Во понатамошниот текст детално се обработени локалните анатомски 
специфичности  на лумбалниот сегмент од рбетот како еден  од најкомплексните 
динамични сегменти кои инкорпорира значајни еластични  структури кои ја обезбедуваат 
флексибилоста и стабилноста на рбетниот столб. 
Кандидатот во понатамошнот текст детално ја илустрира патофизиологијата на 
лумбоишијалгичната болка  и биохемиските феномени кои настануваат како резултат  на 
нарушувањето на хемато – нервната бариера поради компресивниот ефект. 
Овие инфламаторни феномени се во дирекна релација со степенот на болката која треба 
да се купира со третманот кој е детално разработен во понатамошниот текст. 
Во однос на третманот, кандидадот детално го  прикажува и разработува  моделот на  
перирадикуларната терапија, техниката  и методологијата на изведување,  различните 
предности и недостатоци  ризиците и несеканите ефекти врз основа на различни студии и 
анализи. 

На крајот на воведниот дел концизно и прецизно е прикажана магнетната 
резонанца како златен стандард во анализа на дегенетаривните заболувања на рбетот, 
метод кој овозможува максимална објективизација и прецизност на анатомо 
морфологијта  на дискалните хернии, централната стеноза на каналот како најчести 
причини за болен лубален синдром и лумбоишијалгија. 
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Мотивот за изработка на студијата на кандитадот  произлегува од фактот што 
хроничната лумбална болка и радикулопатија се  едни од најчестите состојби  и пракса на 
скоро секој еден човек во неговиот живот.  Мотивот на студијата е да се утврди вредноста 
и значењето на перирадикуларната терапија како минимун инвазивна техника  која 
доведува до  намалување на болката за краток или долг временски период.  
Таа е комфорна и речиси безболна процедура  која се изведува рутински во многу 
значајни центри во Европа и светот и истата  би можела да биде интегрирана во 
секојдевните рутински конзервативни протоколи за нехируршки третман на 
лумбоишијалгијата. Тоа  би бил голем придонес поврзан со  намалување на инциденцата 
на класичниот оперативен зафат со очекуваните последици и компликации. 
 

Целите на докторската дисертација се јасно дефинирани. Имено, кандидатот 
поставува 2  примарни и 4 секундарни цели, кои се во согласност со поставениот мотив.  

 
 Во делот на материјал и методи кандидатот ја дефинира студијата како 
нерандомизирана, проспективна, интерветна, која ќе се спроведува во ЈЗУ „ГОБ 8ми 
Септември”, на Одделот за Радиологија и интерветна радиологија. 

Студијата предвидено е да евалуира 150 пациенти со хронична лумбална болка или 
радикулопатија  кои ќе бидат третирани со ПРТ. Истата ќе вклучи проспективно следење 
на 150 испитници, од машки пол и женски пол со хронична лумбална или  радикуларна 
болка. Одлуката за изведување на интервенцијата ќе биде донесена врз база на стручен 
колегиум со конзилијарна согласност од  невролог, неврохирург  и радиолог со извршен 
клинички преглед и ЕМГ (електромиографија).Кај сите пациенти ќе биде реализирана 
МР(магнетна резонанца) најмалку еден месец пред интервенцијата со докажан 
фораминарен невро-радикуларен конфликт. За сите испитаници ќе се користи субкутана 
апликација на Лидокаин 3мл и епидурална апликација на ниво на латерален епидурален 
простор Бупивакаин 3мл и  Кеналог 2мл.  
 

За обезбедување на  максимална точност апликацијата на медикаментите ќе биде  
под мониторинг на КТ(компјутерска томографија) 16 S,GЕ. За сите пациенти ќе бидат 
користени инсулински, 18 Г и чиба игли. Кај сите пациенти ќе бидат спроведени 
лабораториски анлизи, хемостаза и ниво на гликоза во крв. Сите пациенти пред ПРТ ќе 
бидат  третирани со комплетен пер ос третман на медикаменти од типот на аналгетици, 
антиинфламаторни, мирување како и барем еден третман на физикална терапија. 
Степенот на интензитет на болка ќе  биде  бодуван според VAS скала (visual analog scale) 
The National Initiative on Pain Control™ (NIPC™) која  вклучувa лесна, умерена, силна болка. 
Степенот  на подобрување е претставен како одлично (над 75%), добро( 50 -70 %), средно( 
25-49%) и слабо (помало од 25%). Функционалниот и работниот статус ќе се оценува 
според Oswestry Disdabiliy index2.0(ODI). Следењето на третираните пациенти ќе биде  
после 2 недели, 3 месеци и 6 месеци. 
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Во делот методологија на изведување, кандидатот нагласува дека селекцијата на 

кандидатите  ќе се врши според предходно утврдени инклузиони и ексклузиони 
критериуми. 

Инклузиони криретиуми ќе бидат: радикулопатија која не се влијае од 
конзервативен третман во период од  мин. 4 недели недели, вклучувајќи третман со 
аналгетици, антиинфламаторни, физикална терапија, клинички преглед кој сугерира 
лумбална радикулопатија, МР преглед кој верифицира јасно постоење на дискална 
хернијација, дегенеративно заболување со знаци за механичка компресија на радикс на 
страна на клиничките симптоми, потпишана согласност за интервенција и вклучување во 
студијата. 

Ексклузиони критериуми ќе бидат: алергии, бременост, отсуство на показатели за 
компресија на радикс на прегледот со МР, други патолошки состојби кои можат да дадат 
идентични симптоми, антикоагулантен третман, метаболна радикулопатија  и дијабет.  

Пациентите би доаѓале во закажан термин, предходно подготвении и непосредно  
по завршувањето  на  интервенцијата се мониторираат околу 30 мин  со евалуација на 
општата состојба се испраќаат во домашни услови  со дадени препораки. 

 
Понатаму ја објаснува комплетно и прецизно целата методологија и техника 

наизведување на интервенцијата, бенефитите, очекувањата, потенцијалните 
компликации и ризици од процедурата. 

 
Во делот статистичка анализа кандидадот дава прецизен приказ на статистичките алатки 
кои ќе се користат во трудот. Податоците добиени од испитувањето ќе бидат анализирани 
со статистичкиот програм  SPSS for windows 23,0.  
Сите податоци од интерес за изработка на трудот ќе бидат табеларно и графички 
прикажани.Дескрипцијата на квалитативните податоци ќе биде направена со релативни и 
апсолутни броеви, а на квантитативните податоци со просечни и медијални вредности. 
За споредување на резултатите пред и по интервнецијата ќе бидат користени зависни 
статистички тестови (Student t-test for dependent samples, Wilcoxon Matched Pairs test). За 
одредување на асоцијацијата  на одредени фактори со успехот на интервенцијата ќе се 
користи Chi-square test, Pearson-ов коефиент на корелација. 
За сигнификантни ќе бидат земени сите оние резултати каде вредноста на p < 0.05. 

 
 Во делот очекувани резултати, кандидатот врз основа на претходно анализиранта 

литература очекува кај третираните пациенти со ПРТ редукција на користење на 
аналгетици и противоспалителни медикаменти  и значително подобрување на квалитетот 
на живот. Се очекува голем број од кандидатите третирани  со ПРТ да избегнат хируршки 
третман. Најголем бенефит би имале пациентите со екстафораминарни дискални 
хернијации. Методата би значела значително намалување на пост оперативните 
компликации  и сите финансиски оптеретувања вклучени во оперативниот третман. 
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И покрај долгогодишната  употреба  на ПРТ  најновите студии  докажуваат дека 
епидуралните кортикостероидни лумбални апликации се ефективни и безбедни  
процедури со  кои  би помогнале да се избегне класичен опративен зафат и истите  би 
требало да се интегрирани во секојдневните конзервативни протоколи за нехируршки 
менаџмент на хроничната лумбална болка и радикулопатијата. 

 
Во литература, кандидатот цитира 33 библиографски единици поврзани со темата 

која детално ја обработува и истите се уредно цитирани. На крајот е додаден и  Формулар 
за информирана согласност за пациентот за пристапување во студијата, каде јасно и 
концизно со јазик разбирлив за пациентот се објаснети методите за изведување на 
интервенцијата  бенефитот  и компликациите од истите. 
 

 
II.  ЗАКЛУЧОК 

Врз основа на сето претходно истакнато, Комисијата има посебно задоволство да 
констатира дека д-р Димитар Вељановски  изработил труд од научна и практична 
вредност, кој ги задоволува научно-методолошките и апликативни стандарди за 
изработка на докторска дисертација. Потаму, Комисијата има чест да му предложи на 
Наставно-научниот совет на Медицинскиот факултет да донесе одлука за прифаќање на 
предлог-темата за изработка на докторска дисертација под наслов: „ЕФЕКТИВНОСТА  НА 
ПЕРИРАДИКУЛАРНАТА ТЕРАПИЈА ВОДЕНА СО КОМПЈУТЕРИЗИРАНА ТОМОГРАФИЈА КАЈ 
ПАЦИЕНТИ СО ХРОНИЧНА ЛУМБАЛНА БОЛКА И РАДИКУЛОПАТИЈА“, поднесена од 
кандидатот  д-р Димитар Вељановски. 

 
 
 
 
 
 

Членови на комисијата: 
 
 
1.Проф. д-р Дијана Никодијевиќ (ментoр)                                 с.р.  

2.Проф. д-р Светлана Антевска Грујоска(член)                          с.р.  

3.Проф. д-р Виолета Василевска Никодиновcка (член)           с.р  

 

 



До  

Наставно научниот совет и  

Советот на студиската програма по медицина   

Трет циклус докторски студии по медицина  

Медицински Факултет  

Универзитет ֦Св. Кирил и Методиј”   

Скопје 

Врз основа на член 112 од Законот за високо образование, член 275 од Статутот 
на Медицински Факултет во Скопје во состав на Универзитетот “ Св.Кирил и Методиј”  
во Скопје и член 55 од став I од Правилникот за условите, критериумите и правилата за 
запишување и студирање на трет циклус – докторски студии , по предлог на Советот на 
трет циклус докторски студии по Медицина од  29.11.2019 година , Наставно научниот 
совет на својата 22 работна седница одржана на ден 10.12.2019 година донесе одлука за 
формирање на комисија за оцена на пријавената тема за изработка на докторска 
дисертација.  

Се формира комисија за оцена на темата  за изработка на докторска дисертација 
со наслов: 

֦Презервација VS елективна дисекција на илиоингвиналниот нерв кај 
ингвинална херниопластика по методата на Lichtenstein  со употреба на 
полипропилен меш”, 

на англиски:  

” Preservation VS elective dissection of the ilioinguinal nerve in  inguinal hernioplasty 
following the Lichtenstein method by using polypropylene mesh”, 

доставена до Советот за студиска програма по медицина  од страна на Др.Жанита 
Јовановска Спасова, студент на трет циклус –докторски студии , во состав: 

Проф.Др.Маја Сланинка-Мицеска-ментор 

Проф.Др.Владо Јаневски-член 

Проф.Др.Боро Џонов-член 

Комисијата ја разгледа темата за изработка на докторска дисертација под 
наслов: 

֦Презервација VS елективна дисекција на илиоингвиналниот нерв кај 
ингвинална херниопластика по методата на Lichtenstein  со употреба на 
полипропилен меш” 

и на Наставно научниот совет и Советот на студиската програма по медицина му го 
поднесува следниот 

 



 

 

И З В Е Ш Т А Ј 

Поднесената предлог тема за изработка на докторски труд под наслов: 

֦Презервација VS елективна дисекција на илиоингвиналниот нерв кај 
ингвинална херниопластика по методата на Lichtenstein  со употреба на 
полипропилен меш” 

oд Др.Жанита Јовановска Спасова, ги содржи сите поглавја на еден научно 
истражувачки проект: вовед, мотив на истражувањето, цели на истражувањето, 
материјал и методи, очекувани резултати и литература. 

Предлог темата за изработка на докторски труд е изнесена со прецизна и јасна 
мисла на кандидатот, концизен и јасен стил кој овозможува едноставно следење на 
приложениот материјал. 

Во воведниот дел кандидатката истакнува дека една од најчестите патологии во 
хуманата популација е ингвиналната хернија, имајќи во предвид дека во текот на една 
година на светско ниво се прават повеќе од 20  милиони репарации на ингвинални 
хернии. Со тек на времето оперативните техники за  решавање на оваа проблематика се 
менувале, но револуција во херниопластиките е постигната со појавата на меш 
техниките кои денес претставуваат златен стандард во третманот на оваа 
проблематика. Истовремено, со појавата на протетскиот материјал во третманот на 
херниите значително се намалил процентот на рецидиви кај ингвинална 
херниопластика,  кои беа главна комликација на оваа процедура. За сметка на тоа  се 
нотира зголемена  инциденца на хроничната ингвинална болка или т.н. ингвинодинија 
која сега е најважна компликација во постоперативниот период. Според 
Интернационалната асоцијација за анализа на болка (IASP),  хроничната ингвинална 
болка се дефинира како болка која перзистира подолго од 3 месеци после ингвинална 
херниопластика. Се укажува дека со цел да се утврдат точните причини за оваа појава  
правени се бројни студии кои имале за цел да го споредат влијанието на примената на 
различни оперативни техники врз појавата на ингвинодинија со и без употреба на меш, 
како и компарација на  ингвинодинијата при употреба на различни типови на 
протетски материјал. Имајќи ја во предвид инциденцата на ингвиналната хернија од 
една страна, овој проблем  несомнено добива на значење, особено ако се има во 
предвид влијанието на ингвинодинијата на работоспособноста и квалитетот на живот 
постоперативно. Се објаснуваат и можните причини за појава на болка во 
ингвиналната регија постоперативно и типот на болката која може да биде од 
неуропатско и соматско потекло, односно неуралгија. Дадена е дистинкција на двата 
типа болки. Неуропатската болка е предизвикана од оштетувања на еден или повеќе 
ингвинални нерви и ситата може да се презентира како парестезија и хипостезија. Од 
друга страна, ненеуропатската болка е предизвикана од инфламаторен процес кој 
резултира со зголемена меш фиброза и е наречена  и соматска болка односно 
неуралгија. Во тој контекст се наведени и нервите во ингвиналната регија кои можат да 
бидат причина за оваа состојба, во кои спаѓаат илиоингвиналниот нерв, 
илиохипогастричниот нерв и гениталната гранка на генитофеморалниот нерв. Посебен 
осврт е даден на  илиоингвиналниот нерв кој ќе биде предмет на истражување во оваа 
клиничка студија.  



 
 
Наведени се повеќе студии кои ја третираат оваа проблематика со различни  и 

поделени заклучоци што ја права истата актуелна за понатамошни клинички 
истражувања.  

 
Се укажува на  потребата од изнаоѓање начини за  намалување на инциденцата 

на  ингвинодинијата  за што допринос се очекува да даде  и оваа клиничка студија ,со 
цел да се овозможи навремено враќање во работниот процес во постоперативниот 
период и подобрување на квалитетот на живот што има индивидуално и општествено 
значење. 

Како мотив за изработка на оваа докторска дисертација се наведува потребата 
за утврдување на вистинските причини за ингвинодинијата  и разрешување на 
дилемата: дали е подобро да се изведе дисекција или презервација на 
илиоингвиналниот нерв кај ингвинална херниопластика по методата на Lichtenstein со 
употреба на полипропилен меш за да се намали инциденцата на ингвинодинијата 
постоперативно која сега изнесува од 7-10 %. Кандидатката дава кус осврт на 
техниката на херниорпластика која ќе се применува во испитувањето. Отворената 
херниопластика по Lichtenstein  (Lichtenstein hernia repair-LHR) e воведена од 
Lichtenstein  и соработниците во 1989 година  со која тие покажале дека ингвиналната 
хернија може да се репарира со употреба на протетски материјал и тоа без 
пореметување на анатомијaта на ингвиналниот канал и без тензија  на сутурната 
линија. Самата метода претставува пластика на заден зид на ингвинален канал  со 
имплантација на меш и истата претставува златен стандар во терапијата на 
ингвиналните хернии со отворена техника. Со оваа метода значително се намали 
бројот на рецидиви, кои претставуваа најзначајна компликација после операција на 
ингвиналните хернии. Но сега најчеста причина за морбидитет постоперативно е 
појавата на хронична постоперативна болка т.н. ингвинодинија.  Особено е важно да се 
разликува раната постоперативна болка која се окупира со аналгетици и е нормална 
појава, од хроничната ингвинална болка која трае подолго од три месеци и  бара 
подетален пристап а некогаш и хируршка терапија. Етиологјата на ингвинодинијата е 
мултифакторијална. Самиот факт што  ингвинодинијата се зголеми со појавата на меш 
техниките укажува на  нивната поврзаност. Постојат поделени  мислења кај хирурзите 
за оваа проблематика. Дел од нив  се базираат на концептот “ако нема нерв , нема 
болка”   и истите се залагаат  за елективна дисекција на илиоингвиналниот нерв со цел 
намалување на инциденцата на постоперативната хронична болка кај отворена предна 
ингвинална  херниопластика со употреба на меш. Од друга страна пак дел од хирурзите 
сметаат дека со дисекција  на илиоингвиналниот нерв не се намалува инциденцата на 
постоперативна болка т.н.ингвинодинија и се  залагаат за презервација  на 
илиоингвиналниот нерв со цел сочувување на  сензибилитетот  кој во првиот случај е 
најчесто нарушен.  

Од добро разработениот мотив во поднесокот се дефинирани и целите  на 
истражувањето кои се јасно дефинирани и се состојат во следното: 

Како примарна цел ќе биде евалуирана хроничната постоперативна болка кај 
елективна дисекција, наспроти презервација на илиоингвиналниот нерв кај ингвинална 



херниопластика по методата на Lichtenstein со употреба на полипропилен меш. 
Истовремено како секундарана цел е дефинирано утврдување на влијанието на 
постоперативната хронична болка врз квалитетот на живот на оперираните пациенти.  

 За да се добие вистинска претстава за причините за појавата на ингвинодинија 
постоперативно и со цел  да се разрешат дилемите во дефинираните цели на 
испитувањето, се планира во периодот што следи да се спроведе клиничка студија за 
утврдување на потребата од презервација односно елективна дисекција на 
илиоингвиналниот нерв  кај отворена предна ингвинална херниопластика со употреба 
на полипропилен меш по методата на Lichtenstein. 

Во делот материјал и методи се дефинира дизајнот на студијата како 
проспективна, еднострано слепа, клиничка студија која ќе се одвива на 
Универзитетската клиника по хируршки болести ֦ ◌ Св.Наум Охридски” во Скопје, во  
времетраење од околу една година, во која ќе бидат вклучени 60 пациенти  од машки 
пол со дијагноза примарна еднострана ингвинална херниjа. Кај пациентите 
предоперативно ќе се прават потребните стандардни предоперативни иследувања кои 
вклучуваат комплетен лабораториски преглед, рентгенграфија на белодробието, 
анестезиолошки преглед,  како и преглед од хирургот. За оперативното лекување и 
анестезијата од пациентите предоперативно ќе се бара писмена согласност ,а за 
доброволно  учество во студијата ќе се   бара информирана писмена  согласност. 
Студијата ќе се изведува во согласност со етичките принципи и начелата на 
Хелсиншката декларација и со одобрение од Етичкиот комитет на Медицинскиот 
факултет при Универзитетот “Св.Кирил и Методиј”-Скопје. Оние пациенти кои ги 
исполнуваат инклузионите критериуми ќе земат учество во клиничкото истражување и 
ќе бидат подвргнати на ингвинална херниопластика по методата на Lichtenstein со 
имплантација на полипропилен меш. Пациентите ќе бидат поделени во две групи од по 
30 пациенти. Во првата група пациенти ќе биде изведена презервација на 
илиоингвиналниот нерв додека во втората група ќе биде правена дисекција на 
илиоингвиналниот нерв. Постоперативно ќе биде следена болката, сензорните 
пореметувања и тапоста во ингвиналната регија според протоколот на студијата, како и 
влијанието на болката врз квалитетот на животот кое е погоре опишано како 
дефинирана секундарана цел на испитувањето.  

 
Детално се  опишани  инклузионите критериуми за учество во клиничкото 

истражување. Во испитувањето ќе бидата вклучени само пациенти од машки пол кај 
кои е дијагностицирана  примарна еднострана ингвинална хернија. Пациентите треба 
да бидат на возраст помеѓу 18 и 70 години. Како што е и погоре опишано истите 
мораат да дадат писмена согласност за оперативен зафат и анестезија, како дел од 
стандардните предоеративни процедури но исто така по детално информирање и 
одговарање на сите прашања поврзани со сите детали од испитувањето, пациентите 
треба да дадат писмена информирана согласност за учество во клиничката студија 

Прецизно се наведени и ексклузионите критериуми заради кои пациентите 
нема да можат да земат учество во ова клиничкото истражување. Тука спаѓаат сите 
пациенти од женски пол, понатаму пациенти од двата пола чија возраст не е во рамките 
на инклузионите критериуми, односно е помала од 18 години и повисока од 70 години 
возраст, пациенти со други типови на хернии, со билатерални ингвинални хернии, со 



рецидивна ингвинална хернија, како и пациенти со инкарцерирана ингвинална хернија. 
Во истражувањето нема да учествуваат ни пациенти со ингвиноскроталнa херниja кои 
заради долготрајноста на процесот и издолжување на елементите можат 
постоперативно да имаат болка. Во останати екслкузиони критериуми се наведени и 
пациенти со Body Mass Index(BMI) поголем од 25, пациенти кои примаат хронична 
терапија со аналгетици заради други состојби и коморбидитети која може да ја 
модифицира перцепцијата за болка, како и пациенти со периферна неуропатиjа. Исто 
така доколку пациентот не дал писмена информирана согласност за учество во 
студијата истито нема да биде вклучен во истата. 

Детално е опишан  протоколот на работа и оперативната техника по методата на 
Lichtenstein  по која ќе се оперираат пациентите. Накусо, методата се состои во 
отварање на преден зид на ингвинален канал, идентификација на funiculus spermaticus и 
заомчување, идентификација на килната кеса, прапарирање и инвертирање 
интраабдоминално (или редукција), последователно пласирање на шав лигатура на 
вратот на истата, со пластика на заден зид на ингвинален канал и пласирање на 
полипропилен меш. На крај се прави ревизија на хемостаза и затварање по слоеви. 

Пациентитте ќе се алоцираат во двете испитувани групи интраоперативно, 
односно сите пациенти каде анатомските услови дозволуваат да се сочува 
илиоингвиналниот нерв  ќе се вметнат во групата А, а оние каде  не е можно да се 
сочува илиоингвиналниот нерв ќе се врши дисекција на истиот и пациентите ќе се 
вметнат во групата Б.  

 
По изведувањето на оперативниот зафат кај  пациентите постоперативно во 

амбулантски услови ќе се изведат неколку контролни иследувања во вкупен период од 
6 месеци од операцијата. При тоа, првата контрола се предвидува да биде после 1 
недела од оперативниот зафат, втората по еден месец, третата по 3 месеци и 
полседната контрола 6 месеци постоперативно.   

При секој контролен преглед пациентите ќе бидат внимателно испрашувани и 
прегледувани во однос на појавата на испитуваните параметрите и тоа : 

-појава на болка во ингвиналната регија и тоа неуропатска  болка (парестезија и 
хипоестезија) која ќе се означува со 1 односно соматска  болка (неуралгија) која ќе се 
означува со 2 во евиденциониот лист за секој испитаник.  

Понатаму доколку постои болка ќе се следи нејзиното времетраење во период 
до 6 месеци, нејзиното влијание на квалитетот на живот, кое ќе биде оценувано со 
според IQL (impact on quality of life) скалат (има влијание или нема влијание). 
Истовремено болката ќе се рангира и според нумеричка скала за болка, NSP ( numeric 
scale pain) во опсег од 1-10. 

Ќе се прави и компарација на вредностите на NSP со Stanford pain scale која е 
визуелна и попрегледна за пациентите  ( 0-нема болка, 1-3 дискомфорт, 3-5 умерена 
болка, 5-7 силна болка, 7-10 многу силна болка). 

 

 



 

 

Очекувани резултати - по статистичка обработка на добиените резултати од 
оваа клиничка студија  се очекува истите да дадат  одговор на прашањето дали 
елективна дисекција или презервација на илиоингвиналниот нерв кај ингвинална 
херниопластика по методата на Lichtenstein со употреба на полипропилен меш се 
подобар избор за намалување на инциденцата на хроничната ингвинална болка . 

Со намалување  на инциденцата на ингвинодинијата се очекува да се овозможи 
навремено враќање во работниот процес во постоперативниот период и подобрување 
на квалитетот на живот што има индивидуално и општествено значење. 

Кандидатката цитира 31 библиографски единици од областа  што ја истражува, 
од странски автори , објавени во најголем дел во последните 10 години. 

Темата предложена за докторска теза е мошне актуелна, со добро концепирана 
анализа на проблематиката која кандидатката планира во понатамошната постапка да 
ја разработи во својата докторска дисертација.  

                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

З А К Л У Ч О К 

 

Врз основа на анализата на поднесените документи и пријавениот поднесок за 
изработка на докторки труд, актуелноста на темата како и познавањето и способноста 
на кандидатот за стручна и научна работа, Комисијата е на мислење дека поднесената 
пријава на Др.Жанита Јовановска Спасова за изработка на докторски труд на тема: 

֦Презервација VS елективна дисекција на илиоингвиналниот нер кај ингвинална 
херниопластика по методата на Lichtenstein  со употреба на полипропилен меш”, 

според актуелноста, поставените цели, избор на материјал и методи на истражувањето 
и очекувани резултати, целосно ги исполнува критериумите за изработка на квалитетна 
докторска дисертација . 

Комисијата позитивно ја оцени предложената тема за изработка на докторска 
дисертација  и има чест да му предложи на Наставно научниот совет на Медицинскиот 
Факултет во Скопје истата да ја прифати и предлогот да го проследи во понатамошна 
процедура. 

 

Рецензентска комисија: 

 

1. Проф.Д-р.Маја Сланинка-Мицеска-ментор 

____________________________________ 

2. Проф.Д-р.Владо Јаневски-член 

____________________________________ 

3. Проф.Д-р.Боро Џонов-член 

___________________________________ 

 

 

 



 

До Советот на студиската програма по медицина 

на УКИМ-Медицински факултет-Скопје 

 

 

 

Наставно-научниот совет на својата XXII работна седница, одржана на ден 

10.12.2019 година, донесе одлука за формирање на Комисија за оцена на пријавената 

тема за изработка на докторска дисертација со наслов  

 

“Уринарни протеомски биомаркери асоцирани со подобрување на проценетата 

гломеруларна филтрациска рата (пГФР) кај пациенти со хронична бубрежна 

болест (ХББ)” на англиски јазик: “Urinary proteomic biomarkers associated with 

improvement in estimated Glomerular Filtration Rate (eGFR) in patients with Chronic 

Kidney Disease (CKD)” од студентот трет циклус – докторски студии м-р. Катерина 

Маркоска во состав:  

 

1. Проф.д-р. Харалд Мишак, ментор 

2. Проф.д-р. Гоце Спасовски, член 

3. Проф. д-р Ѓулшен Селим, член. 

 

 

По разгледување на пријавената тема за изработка на докторска дисертација, 

Комисијата го поднесува следниов  

 

И  З  В  Е  Ш  Т  А  Ј  
 

за рецензија на пријавената тема за изработка на докторска дисертација од м-р. 

Катерина Маркоска, под  горенаведениот наслов:  

“Уринарни протеомски биомаркери асоцирани со подобрување на проценетата 

гломеруларна филтрациска рата (пГФР) кај пациенти со хронична бубрежна 

болест (ХББ)” на англиски јазик: “Urinary proteomic biomarkers associated with 
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improvement in estimated Glomerular Filtration Rate (eGFR) in patients with Chronic 

Kidney Disease (CKD)” 

 

Текстот на поднесениот елаборат ги содржи сите подглавја предвидени за 

пријава на тема за изработка на докторска дисертација. Начинот на експликација на 

проблемите и научната мисла на кандидатот е концизен, јасен и лесно разбирлив, така 

што може едноставно да се следи приложениот материјал.  

Во воведниот дел кандидатката на кратко најпрво ја опишува поврзаноста на 

промените на гломеруларната филтрациска рата (ГФР) со хроничната бубрежна болест 

(ХББ). Посебно внимание посветува на подобрување на ГФР и неговата поврзаност со 

подобрување или стабилизирање на бубрежната функција. Исто така ја опишува и 

потребата од неинванзивни биомаркери, со цел водење на менаџирањето на пациентите 

со ХББ и обезбедување насочена и навремена интервенција. Понатаму, кандидатката ја 

опишува примената и предноста на капиларна електрофореза поврзана со масен 

спектрометар (CE-MS), во идентификација на уринарни биомаркери. Тие, од своја 

страна имаат многу предности бидејќи се неинвазивни, а урината е соодветен извор на 

биомаркери аосцирани со бубрежни болести и може да се смета за "течна биопсија". 

Во делот на мотивот за изработка на студијата, кандидатката го истакнува 

откривањето на неинванзивни уринарни биомаркери асоцирани со подобрување на 

бубрежната функција, кои би дале придонес за откривање можни молекуларни 

механизми на гломеруларната склероза и бубрежната фиброза. Исто така, мотив за 

студијата е и подобрувањето на стратификацијата на пациентите со цел насочена и 

навремена интервенција.  

Во понатамошните поглавја, кандидатката го опишува дизајнот на студијата, 

материјалите и методите, податоците кои ќе се собираат од пациентите и 

статистичките анализи кои ќе бидат применети. Студијата ќе биде ретроспективна 

набљудувачка со две групи на пациенти со ХББ со минимум 3 години следење на 

пГФР, чии уринарните протеомици ќе бидат анализани на основната точка. Ќе бидат 

вклучени пациенти од девет клинички центри, кои се дел од “Human Urinary Proteome 

database” во Mosaiques Diagnostics Студијата ќе биде изведена на Ун. Клиника за 

нефрлогија и урологија.и во соработка со Mosaiques Diagnostic and Therapeutics AG, во 

Хановер, Германија. 
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На крај, кандидатката се осврнува на очекуваните резултати, за кои ќе се 

направи анализа на факторите кои довеле до подобрување на пГФР и бубрежната 

функција и ќе се определат уринарните пептиди асоцирани со подобрување на пГФР со 

тек на времето. Понатаму, се очекува да се покаже дали уринарните протеомици, како 

биомаркери имаат предикција за понатамошно подобрување на бубрежната функција.  

 

З А К Л У Ч О К 
 

Комисијата е на мислење дека, приложена тема за изработка на докторска дисертација 

“Уринарни протеомски биомаркери асоцирани со подобрување на проценетата 

гломеруларна филтрациска рата (пГФР) кај пациенти со хронична бубрежна 

болест (ХББ)” на англиски јазик: “Urinary proteomic biomarkers associated with 

improvement in estimated Glomerular Filtration Rate (eGFR) in patients with Chronic 

Kidney Disease (CKD)” од м-р. Катерина Маркоска има значајна научна и клиничка 

важност, особено што пронаѓање на биомаркери кои ќе ни овозможат да ги 

идентифицираме пациентите кои се предиспонирани за подобрување на бубрежната 

функција би придонесле да се подобри стратификацијата на пациентите со цел 

насочена и навремена интервенција. Тие биомаркери, од своја страна би дале придонес 

за откривање на молекуларните механизми на гломеруларната склероза и бубрежната 

фиброза. Затоа, Комисијата му предлага на Советот на студиската програма по 

медицина да ја прифати и одобри оваа тема за докторска дисертација  

                                                                           

 

РЕЦЕНЗЕНТСКА КОМИСИЈА 
                                                                                                                                                                                   

1. Проф.д-р. Харалд Мишак 

      _______________________ 

 

2. Проф.д-р. Гоце Спасовски 

   _________________________ 

 

3. Проф. д-р Ѓулшен Селим 

   _________________________ 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

РЕЦЕНЗИИ ЗА ОЦЕНА НА ДОКТОРСКИ ДИСЕРТАЦИ ПО МЕДИЦИНА 
ОД ДОКТОРАНТИ НА ШКОЛАТА ЗА ДОКТОРСКИ СТУДИИ ПРИ 

УКИМ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
РЕЦЕНЗИЈА  

ЗА ОЦЕНА НА ДОКТОРСКАТА ДИСЕРТАЦИЈА „АСТМА И НАТХРАНЕТОСТ ВО 
ДЕТСКАТА ВОЗРАСТ“ ОД Д-Р ВАЛЕНТИНА ЦВЕЈОСКА ЧОЛАКОВСКА, 

ПРИЈАВЕНА НА МЕДИЦИНСКИОТ ФАКУЛТЕТ ВО СКОПЈЕ  
 
 
 
 Наставно-научниот совет на Медицинскиот факултет во Скопје, на својата XXII 
редовна седница одржана на 10.12.2019 година, а по предлог на Советот на студиската 
програма на трет циклус студии - докторски студии по медицина, врз основа на член 112 од 
Законот за високото образование (Службен весник на Република Северна Македонија, број 
82/2018), и член 275 од Статутот на Медицинскиот факултет во Скопје во состав на 
Универзитетот ,,Св. Кирил и Методиј” во Скопје (бр. 458 од 17.10.2019) и член 61 од 
Правилникот за условите, критериумите и правилата за запишување и студирање на трет 
циклус - докторски студии на Универзитетот ,,Св. Кирил и Методиј” во Скопје 
(Универзитетски гласник бр. 245/2013), формираше Комисија за оцена на докторската 
дисертација на кандидатката д-р Валентина Цвејоска Чолаковска под наслов: „Астма и 
натхранетост во детската возраст“, во состав: проф. д-р Мирјана Кочова (претседател), проф. 
д-р Емилија Влашки (ментор), проф. д-р Јордан Минов (член), проф. д-р Весна Велиќ 
Стефановска (член) и проф. д-р Александар Петличковски (член).  
 Комисијата во наведениот состав детално ја разгледа 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  
 

 
 Докторската дисертација на кандидатката д-р Валентина Цвејоска Чолаковска, со 
наслов „Астма и натхранетост во детската возраст“, содржи 166 страници компјутерски 
обработен текст во фонт Times New Roman, со 1,5 проред и големина на букви 12, со 210 
библиографски единици, меѓу нив научни трудови, монографии, WHO - извештаи, 
правилници, програми, водичи од експертски групи и научни и стручни интернет ресурси.  
 Трудот е структуриран во 8 поглавја, вклучувајќи вовед, мотив, цели на 
истражувањето, материјал и методи на работа со статистичка обработка, резултати, 
дискусија, заклучок и литература. Деловите се систематизирани со наслови и поднаслови, со 
што се обезбедува соодветно следење на материјата која е обработена во истражувањето.   
 
Анализа на трудот  
 
 Докторантката одбрала за тема да се испита асоцираностa на астмата со 
натхранетоста во детската возраст, да се одредат предиспонирачките фактори, како и да се 
испитаат некои од претпоставените механизми за нивна асоцираност, со посебен акцент на  
параметрите на системска инфламација, како и на механичкиот ефект на дебелината врз 
респираторниот систем преку параметрите на белодробната функција.  
 
Вовед  
 

Во воведот, кандидатката ги изложува дефинициите за астма и натхранетост во 
детската возраст. Според Интернационалониот консензус за астма во детската возраст 
(ICON), астмата е хетерогена хронична инфламаторна болест на дишнито стебло, асоцирана 
со различен степен и најчесто раверзибилна  бронхијална опструкција и бронхијална 
хиперреактивност, а клинички се манифестира со повторувани епизоди на отежнато и 
забрзано дишење, свирење (wheezing) и стегање во градите и кашлица со различен 
интензитет и честота. Според Светската здравствена организација (WHO), натхранетоста / 
дебелината се дефинира како абнормално или зголемено присуство на масно ткиво кое 
може да влијае на здравјето, и настанува како резултат на нарушена рамнотежа помеѓу 
калорискиот внес и потрошувачката на организмот, глобално како резултат на зголемен 



внес на енергетски богата храна, особено со масти, како и намалена физичка активност како 
стил на живот. 

Обработени се и епидемиолошките карактеристики на астмата, како една од 
најчестите хронични болести како во адултна, така и во детска возраст, но со широки 
варијации на преваленцијата почнувајќи од 1.4 - 4.2 % (Макао, Индонезија, Албанија, Непал 
и Романија) кај возрасната група 13-14 години, па се до 29,2-36,8% (Австралија, Нов Зеланд, 
Германија, Англија и Шкотска) (според ISAAC студијата)  Кај возрасната група од 5 до 34 
години, реферирана е смртност од 1,6 во Финска и Канада до 36,7 во Кина на 100 000 лица 
болни од астма. Во Македонија, во периодот  2002 - 2004 година, во третата фаза на ISAAC - 
студијата, утврдена е преваленција на самореферирана дијагностицирана астма кога било во 
животот кај  возрасна група на деца  од 13 до 14 години од 1,7%, а на wheezing во последните 
12 месеци од 8,8%, што укажува  на ниска преваленција на астма и умерено ниска 
преваленција на wheezing во последните 12 месеци.  

Следува изложувањето на епидемиолошките карактеристики на натхранетоста, како 
глобална епидемија на луѓе со прекумерна телесна тежина, со повеќе од 1,9 милијарди 
натхранети и од нив 650 милиони обезни возрасни ширум светот. Натхранетоста е проблем 
и кај децата и преваленцијата се зголемува со алармантна брзина. На глобално ниво, во 2016 
година, бројот на децата со прекумерна тежина на возраст под 5 години се проценува на 
повеќе од 41 милион, и 340 милиони деца и адолесценти на возраст од 5 до 19 години. 
Преваленцијата на натхранети / обезни деца драматично пораснала од 4% во 1975 година на 
18% во 2016 година, како кај момчиња, така и кај девојчиња. Во склоп на третата фаза на 
ISAAC - студијата, во Македонија била реферирана преваленција на прекумерна телесна 
тежина од 15,1% кај адолесценти на возраст  13-14 години, од кои со обезност биле 1,5%. 

Тринаесет години подоцна, преваленцијата на натхранетоста значително се зголемила на 
24,1% кај деца на возраст од 5 до 15 години, од кои кај 5,8% била утврдена обезност.  

Кандидатката во понатамошниот текст од воведот се задржува на  асоцираноста на 
астмата и натхранетоста, на генетските/епигенетските фактори, надворешните фактори 
(исхраната, особено пренатално и во раниот доенечки период, физичката активност), 
механичкото влијание на дебелината врз белите дробови. Посебно внимание обрнува на 
хроничната инфламаторна основа на двете болести, на бројните системски инфламаторни 
маркери и медијатори, како и инфламаторни маркери на дишното стебло. Нагласува дека 
натхранетоста е асоцирана со низок степен на хронична системска инфламација и може да 
се сфати како „проинфламаторна состојба”. Како клеточниот, така и хуморалниот имунитет 
се репрограмирани да функционираат во услови на прекумерна телесна тежина. Следува 
детален опис на неспецифичните инфламаторни мркери, CRP, фибриноген, како и на 
специфичните инфламаторни маркери – тумор - некротизирачкиот фактор-алфа (TNF-α), 
интерлеукин-6 (IL-6) и адипокините – лептин и адипонектин, нивната улога при 
натхранетоста и астмата.  

 Во понатамошниот дел од воведот следува опширен опис на класификација на 
педијатриската астма. Според возраста, астмата се класифицира на астма до 2 - годишна 
возраст, астма до 5 - годишна возраст, астма до 12 - годишна возраст и астма кај адолесценти. 
Постојат неколку фенотипови според патофизиолошките механизми (ендотипови), и тоа: 
вирус-индуцирана астма, астма индуцирана од физички напор, алерген-индуцирана астма, 
астма индуцирана од мултипни тригери и астма асоцирана со дебелина. Според Глобалната 
иницијатива за астма  (GINA) и степенот на постигната контрола, астмата може да биде 
комплетно контролирана, добро контролирана, делумно контролирана и неконтролирана. 
Основни критериуми при оваа класификација се постоење на дневни симптоми, 
ограниченост во дневните активности, ноќни симптоми / будење, потреба од 
бронходилататорна терапија, белодробна функција (FEV1 или PEF) и број на астма -  
егзацербации. Класификацијата според степенот на тежина на астма се користи за 
одредување на иницијална терапија, а потоа пациентот се следи според степенот на 
постигната контрола на болеста. 

 Во понатамошниот текст, кандидатката се задржува на дијагнозата на астма во 
детската возраст која се базира на детални анамнестички податоци, физикален преглед во 
фаза на егзацербација на болеста, испитување на белодробната функција (проценка на 
белодробните волумени и капацитети, бронхијалната хиперреактивност), испитување на 



атопискиот статус (одредување на специфичните IgE антитела во серумот in vitro, односно 
спроведување на SPT in vivo). За проценка на еозинофилната инфламација на дишното 
стебло се користи одредување на издишаниот азотен моноксид (FeNO). Потенцирано е дека 
кај децата, особено во раната возраст, поставувањето на дијагнозата е отежнато заради 
честотата на респираторните симптоми во детството од една страна, и неможноста за 
проценка на белодробната функција и бронхијалната хиперреактивност, заради нивна 
несоработка од друга страна. 
 Следува изложување на проценка на ухранетоста преку општо прифатени параметри, 
како индексот на телесна маса  (body mass index – BMI),  спореден со интернационалните 
референтни вредности според пол и возраст, дефинирани за натхранетост над 25 кг/м2 и за 
обезност над 30 кг/м2 за возраст од 18 години, критериумите во стандардни девијации 
според возраст стандардизирани од WHO, проценка на абдоминалната дебелина преку 
обемот на струкот и односот струк-колкови.  Кај децата се  користат референтни вредности 
според пол и возраст, дефинирани за абдоминална дебелина над 90-ти перцентил. 

На крајот од воведот следува опширен опис на современата терапија на  астма во 
детската возраст и тоа: третман за постигнување и одржување на астма контролата и 
третман на егзацербацијата на астма. Принципите во  менаџментот на астмата во детството 
произлегуваат од хроничниот и варијабилен тек на болеста и пристапот треба да биде 
холистички, вклучувајќи ги сите елементи кои меѓу себе се надополнуваат: едукација на 
пациентите и нивните родители, идентификација и избегнување на тригер-фактори, 
медикаментозна терапија – профилактичен и симптоматски третман и специфична 
имунотерапија. Фармакотерапијата е камен - темелник во терапија на астмата. Опишани се 
процедурите за контрола на астмата преку користење на антиинфламаторни лекови,  
инхалирачки кортикостероиди (ICS) како најмоќни, антагонисти на леукотриенските 
рецептори (LTRA) со слични, но  се помалку ефикасни, поради што  се втора линија на 
избор. Долго - делувачките бета 2-агонисти (LABA) се користат кај деца над 5 години и 
адолесценти, но задолжително во комбинација со ICS. Комбинацијата на ICS-LABA има 
подобар ефект во однос на повисоките дози на ICS. Се спроведува скалест пристап, според 
степенот на постигната контрола. Потоа се прикажани пристапите во лекување на 
егзацербациите според меѓународните упатства за помали и поголеми деца Астмата може да 
се третира ефикасно и повеќето пациенти постигнуваат добра контрола на болеста. 
Кандидатката нагласува дека кај пациентите кои се натхранети, во астма - планот за 
терапија треба да биде вклучен и ендокринолог со план за редукција на телесната тежина и 
регуларна физичка активност. 
 
Мотив 
 

Мотив за ова истражување е обезбедување сознанија за постоење на ризик за астма 
кај натхранети деца во Р С Македонија, утврдување на  евентуална асоцираност на астмата со 
натхранетост во детската возраст, утврдување на предиктивните фактори, со посебен акцент 
на параметрите на системска инфламација, проинфламаторни цитокини и адипокини, како 
и на параметрите на белодробната функција и споредување на добиените резултати со 
податоците објавени во светската литература. Ваква анализа до сега не е правена во нашата 
средина. 

 
Цели на истражувањето  
 
 Кандидатката како цели на истражувањето, поставува анализи кај 3 групи на 
испитаници: деца со астма и нормална телесна тежина, деца со покачен БМИ и астма и деца 
со покачен БМИ, а без астма, и тоа: 
 

1. да се испита индексот на телесна маса (BMI) кај деца со астма за утврдување на 
евентуална натхранетост асоцирана со астма; 

2. да се испита влијанието на некои пренатални ризик - фактори (мајка пушач во 
бременост, употреба на антибиотици во првиот триместар од бременоста, предврмено 
раѓање, раѓање со царски рез - section cesarea) во асоцираност на  астмата и 
натхранетоста; 



3. да се испита влијанието на некои постнатални ризик фатори (родилна тежина, 
должина на доење, имунизација, посета на предучилишна установа, број на постари 
браќа/сестри, употреба на антибиотици во првите 3 години од животот) навиките за 
исхрана (типот и честотата на внес на одредени прехранбени производи), навиките за 
живот (улогата на редовна физичка активност влијанието на социо-економските 
фактори (образование на мајка,  големина на семејство, број на соби во домот, начин 
на загревање во домот, присуство на влага, миленици во домот, број на пушачи во 
домот) врз асоцираноста на астмата и натхранетоста; 

4. да се испитаат можните механизми на асоцираност на овие две кондиции преку 
анализирање на параметрите на системска инфламација (CRP, леукоцити, 
фибриноген), специфичните инфламаторни цитокини (IL-6, TNF-alfa) и адипокини 
(лептин, адипонектин); 

5. да се испита влијанието на натхранетоста врз респираторниот систем, преку 
одредување на параметрите на белодробната функција, односно одредување на FEV1, 
FRC, FEV1/FVC, PEF, FEF25, FEF50, FEF75, и да се испита постоење на ризик за астма 
кај натрхранетите деца преку реализација на бронходилатациски тест; 

6. да се испита улогата на атопијата како механизам на асоцираноста на двете 
кондиции, преку одредување на еозинофили во крв, вкупниот серумски IgE и 
алерген-специфични IgE-антитела/кожни алерголошки prick тестови Да се испита 
типот на дишна инфламација кај трите групи на испитаници (испитаници со астма, 
со натхранетост и со астма и натхранетост) преку мерење на NO во издишаниот 
воздух;  

7. да се испита употребата на инхалирачки кортикостероиди кај децата со астма во 
однос на децата со астма и натхранетост, според доза и должина на користење; 

8. да се испита влијанието на натхранетоста врз стабилноста на астмата во детската 
возраст, преку одредување на скорот за клиничка стабилност, односно проценка на 
присуство на дневно – ноќни симптоми, ограничување во дневните активности, 
користење на лекови ослободувачи, честота на астма - егзацербации, проценка на 
белодробна функција; 

9. да се испитаат биохемиските индикатори на метаболичкиот синдром (гликемија, 
инсулинемија, холестерол, триглицериди, лептин, адипонектин) кај трите 
испитувани групи и да се утврди постоење на асоцираност со натхранетоста; 

10. да се испита централната, односно абдоминалната дебелина преку одредување на 
параметрите за абдоминална дебелина (обем на струкот  - WC и односот струк-
колкови – WHR), и тие да се корелираат со биохемиските индикатори за  
метаболичкиот синдром и да се испита корелацијата меѓу BMI и параметрите за 
абдоминална дебелина (WC, WHR). 

 
Материјал и методи 
 

Студијата е осмислена како проспективна контролирана клиничка студија за 
согледување на факторите и механизмите за зголемување на ризикот од астма кај деца со 
натхранетост. Истражувањето било извршено во периодот 2018 - 2019 година на 
Пулмолошкото и Ендокринолошкото одделение при Универзитетската клиника за детски 
болести во Скопје. Согласно со поставените инклузиони и ексклузиони критериуми,  
опфатени се вкупно 112 деца, на возраст од 7 до 17 години, кои во периодот од интерес за 
истражувањето, амбулантски или болнички се лекувале на Универзитетската клиника за 
детски болести во Скопје. Лабораториските испитувања се работени во Биохемиската 
лабораторија, испитувањата на белодробната функција во Кабинетот за фукционална 
дијагностика при Универзитетската клиника за детски болести, а специфичните 
инфламаторни маркери на Институтот за  имунологија и хумана генетика при 



Медицинскиот факултет во Скопје.  
При изработката на оваа докторска дисертација анализирани се 112 пациенти. 

Критериумите за вклучување и исклучување на испитаниците во студијата се јасно 
дефинирани. Вклучени биле деца на возраст од 7 до 17 години, со дијагноза астма, и деца со 
натхранетост, односно со  BMI  ≥25 кг/м2 според пол и возраст. Исклучени биле пациентите 
со инфективни и други болести на кардиоваскуларниот, респираторниот, 
гастроинтестиналниот и уринарниот систем, пациентите со натхранетост како резултат на 
други заболувања и синдроми, пациенти кои користеле системиски кортикостероиди во 
последните 3 месеци пред вклучување во студијата, како и пациентите чии родители не дале 
писмена согласност за учество во студијата.  
 

Испитаниците биле поделени во три групи:  
 
 во првата група се вклучени 41 натхрането дете (зголемен BMI  ≥25кг/м2 според пол и 

возраст); 

 во втората група се вклучени 38 деца со дијагноза астма според ICON и GINA кои имаат 
нормален BMI според пол и возраст; 

 во третата група се вклучени 33 натхранети деца со астма (зголемен BMI ≥25 кг/м2 
според пол и возраст). 

 Кај секое дете е земена хетеро - анамнеза од родител/старател и бил реализиран 
физикален преглед. Со електронска вага се измерени телесна тежина во kg (ТТ) и со 
стадиометар телесна висина во m (ТВ). Анализирани се следниве параметри: биохемиски 
лабораториски параметри со гликемија, инсулинемија, липиден статус (вкупен холестерол, 
триглицериди), и диференцијална крвна слика со еозинофили, неспецифични 
инфламаторни маркери (фибриноген, CRP, Le), специфични инфламаторни маркери (IL-6, 
TNF-α, адипокини -лептин, адипонектин), вкупен серумски IgE, кожни алерголошки prick 
тестови/алерген специфични IgE антитела со стандардни инхалативни алергени.Проценка 
на еозинофилната дишна инфламација  е вршена со одредување на FeNO во издишаниот 
воздух, проценка на функционалните белодробни параметри преку спирометрија, проценка 
на бронхијалната хиперреактивност со бронходилатациски тест, како и  проценка на 
ухранетоста со индексот за телесна маса (BMI) и обем на струк (WC) и односот струк-колкови 
(waist-hip ratio – WHR). Стабилноста на астмата е проценувана со тестот за клиничка 
стабилност (Clinical Stability Scor-CSS). 

Секоја од применетите методи е детално опишана по однос на изведувањето и 
интерпретацијата на резултатите.  
 

 Статистичка обработка на податоците  
 

Податоците добиени во текот на истражувањето се статистички обработени со 
користење на соодветни статистички програми SPSS software package, version 22.0 for 
Windows (SPSS, Chicago, IL, USA).  

Анализата на атрибутивните (квалитативни) серии е правена преку одредување на 
коефициент на односи, пропорции и стапки, а кои се прикажани како апсолутни и 
релативни броеви. Нумеричките (квантитативни) серии се анализирани со употреба на 
мерките на централна тенденција (просек, медијана, минималми вредности, максимални 
вредности, интерактивни рангови), како и со мерки на дисперзија (стандардна девијација, 
стандардна грешка).  Дистрибуцијата на фреквенциите е тестирана со Shapiro-Wilk W test. 

Pearson Chi square test, Yates corrected, Fischer exact тест и Fisher Feeman Halton exact 
test се користени за утврдување на разликата меѓу одредени атрибутивни дихотомни белези 
во двете групи на испитаници. Pearson - овиот (r) коефициент на корелација и Spearman - 
овиот коефициент на ранг - корелација се употребувани за утврдување на асоцијацијата 
помеѓу нумеричките белези со правила и неправилна дистрибуција на фреквенции. За 
тестирање на значајноста на разликата меѓу одредени анализирани параметри, во зависност 



од видот и дистрибуцијата,  користен е параметарски Student-ов t-тест, ANOVA, Mann 
Whitney U тест и Kruskal-Wallis H test. За анализа на разликата помеѓу пропорциите,  
користен е Percentage Difference test, а на корелациите Correlation Difference test. За 
утврдување на согласноста на два критериума  користен е Cohen's kappa test. 

Факторите на ризик се квантифицирани преку користење на однос на веројатности 
(Odd ratio – OR) и интервали на доверба - confidence intervals (CI). За утврдување на 
статистичка значајност е користено ниво на сигнификантност од p<0.05.  
 

Резултати 

 Резултатите се прикажани табеларно и со графички слики. Од базичните 
демографски карактеристики на испитаниците, не е утврдена статистички сигнификантна 
асоцијација помеѓу трите групи и полот на испитаниците (χ2=0,6674; df=2; p=0,7162). Во 
однос на возраста, во целиот примерок на испитаници, просечната возраст изнесува 11,1±2,4 
години со минималната/ максимална возраст од 7/17 години. При тоа не ееутврдена 
статистички сигнификантна разлика помеѓу трите групи и во однос на возраста на 
пациентите (Kruskal-Wallis H test:χ2(2)=1,5682; p=0,4565). Во однос на присуство на 
фамилијарна атопија (астма, алергиски ринитис, атописки дерматитис,  алергија на храна, 
алергија на лекови во семејството), таа е  присутна кај 69,6% од пациенти во целиот 
примерок. Фамилијарната атопија била почеста во групите на деца со астма  и тоа за 3,937 
пати во групата со нормален BMI споредено со групата на деца со зголемен BMI [OR=3,937 
(1,46–10,61) 95% CI]  и за 5,880 пати почеста кај групата со астма и зголемен BMI споредено 
со групата натхранети деца [OR=5,880 (1,89–18,23) 99% CI]. Во однос на анамнезата за лична 
атопија (астма, алергиски ринитис, атописки дерматитис,  алергија на храна, алергија на 
лекови), таа е утврденакај 81,6% од групата на деца со астма и нормален BMI и 81,8% од 
групата на натхранети деца со астма и при тоа постои сигнификантна асоцијација помеѓу 
групите на деца со астма, со нормален и зголемен BMI споредено со групата натхранети деца 
(χ2=47,7219; df=2; p=0,00001). Алергискиот ринитис бил за 73,12 пати почест во групата на 
деца со астма [OR=73,125 (14,5–369,87) 95% CI] и 52,01 пати почест во групата на натхранети 
деца со астма споредени со групата на натхранети деца [OR=52,011 (10,35–261,29) 95% CI].  

За  асоцираност на  астмата и натхранетоста, не е докажано влијание на пренаталните 
фактори. Од постнаталните ризик - фактори :должина на доење  посета на предучилишна 
установа  употреба на антибиотици во првите 3 години од животот  имунизација  не е 
утврдена статистичка значајност меѓу секој од нив и групите на која и припаѓаат 
испитаниците. И во однос на родилната  тежина не е утврдена статистичка значајност во 
однос на трите групи,  но дополнителните анализи укажале на несигнификантно поголема 
застапеност на децата со родилна тежина ≥3500 гр, во групите на деца со натхранетост, со и 
без астма. Кандидатката нагласува дека сите испитаници во истражувањето биле  
комплетено вакцинирани. Статистичка значајност имало само во однос на бројот на постари 
браќа/сестри, во прилог на сигнификантно помал број на постари браќа/сестри во групата со 
натхранетост споредено со останатите две групи. 

Во однос на навиките за исхрана,  анализирано е  консумирање на 8 селектирани 
видови храна (свеж зеленчук, овошје, месо, млеко, риба, јајца, брза храна  и  безалкохолни 
пијалоци – сокови)  и при тоа во ниедна од анализите не била утврдена статистички 
сигнификантна асоцијација помеѓу групата на која и припаѓаат испитаниците и 
фреквенцијата на консумирање на поединични прехранбени производи. Дополнителните 
анализи укажале на сигнификантна асоцијација помеѓу групите и фреквенцијата на 
консумирање на зеленчук, овошје и риба  ( p=0,0059) во прилог на нивно сигнификантно 
помало  консумирање во групата на натхранети деца, а пак, на млеко, месо, јајца, брза храна 
и безалкохолни пијалаци сигнификантно помала консумација во групата на деца со астма 
(p=0,0052).  

Во однос на навиките за живот, односно улогата на редовна физичка активност врз 
BMI кај трите испитувани групи, анализата не покажува сигнификантна асоцијација помеѓу 
групите и бројот  на денови со регуларна физичка активност, ниту сигнификантна 
асоцијација помеѓу групите и времето ≤3 часа/ >3 часа поминато на компјутер/мобилен/TВ  
Интересно е дека  само 2  деца од сите испитаници изјавиле дека на компјутер, мобилен, 
пред TВ поминуваат < 1 час дневно.  

Статистичките тестови не покажуваат значајно влијание на социо-економските 



фактори - образование на мајка,  број на соби во домот, начин на загревање во домот, 
присуство на влага (p=0,0841), миленици во домот, број на пушачи во домот p=0,0994) врз 
асоцираноста на натхранетоста и астмата. Само во однос на големина на семејство,  утврдена 
е сигнификантна разлика помеѓу трите групи во однос на бројот на членови во семејството 
(p=0,0433) во прилог на сигнификантно најголем број на членови во семејството во групата 
на деца со астма споредено со останатите две групи.  

Во однос на анализата на параметрите на системска инфламација,  анализирани се 
неспецифичните (Le, CRP, фибриноген), специфичните (IL-6, TNF-alfa) инфламаторни 
маркери, како и адипокините – лептин и адипонектин. Статистички сигнификантсност 
постои  помеѓу трите групи во однос на висината на Le (p=0,00001), CRP (p=0,0001)  и 
фибриногенот (p=0,0001)  што се должи на сигнификантно пониската вредност во групата 
на деца со астма, во однос на групите на деца со натхранетост. Во однос на специфичните 
инфламаторни маркери анализата на податоците укажуваат на сигнификатнта разлика 
помеѓу групите во однос на нивоата на IL-6  (p=0,0019), што се должи на сигнификантно 
највисоката вредност во групата на натхранети деца, со највисоката просечна вредност – 
5,2±14,8 pg/ml. Не е докажана сигнификантна разлика помеѓу трите групи во однос на 
висината на TNF-α. Највисоката просечна вредност на TNF-α е регистрирана во групата на 
деца со астма – 5,3±7,5 pg/ml. Во однос пак на адипокините, највисока просечна вредност на 
адипонектинот е најдена во групата на деца со астма – 5,6±2,7 ng/ml, без сигнификантна 
разлика помеѓу трите испитувани групи  (p=0,1607), а пак во однос на лептинот кај овие деца 
има најниската просечна вредност – 9,2±16,2 ng/ml со сигнификантна разлика помеѓу трите 
групи (p=0,0374), што се должи на сигнификантно пониска вредност во групата на деца со 
астма споредено со групите со натхранетост (p=0,00001). 

Анализата на податоци утврдува сигнификантна разлика помеѓу трите групи во однос 
на висината на Eo (p=0,00001) и во однос на висината на вкупниот серумски IgE 
(p=0,00001), што се должи на сигнификантно пониски вредности во групата на натхранети 
деца, во однос на групите со астма. Анализатата на  кожните алерголошки prick 
тестови/алерген специфични IgE антитела (SPT/CAP) со стандардни инхалативни алергени 
укажува дека во групата на натхранети деца сигнификантно најмногу 37 (90,2%) немале 
сензибилизација споредено со групите на деца со астма со нормален 4 (10,5%) vs. 7 (21,2%) со 
зголемен BMI. Со моносензибилизација биле само  14 (36,8%) пациенти од групата со астма 
со нормален и 9 (27,3%) со зголемен BMI. Полисензибилизацијата во трите групи била 
присутна консеквентно 4 (9,8%) vs. 20 (52,6%) vs. 17 (51,5%). За p>0,05, но не е утврдена 
сигнификантна асоцијација помеѓу групите со астма и наодот за сензибилизацијата.  

Во однос на параметрите на белодробната функција постои сигнификнтна разлика 
помеѓу трите групи само во однос на FEF75 (p=0,0246), што се должи на сигнификантната 
разлика помеѓу групата на натхранети и групата на деца со астма (0,0203) во прилог на 
сигнификантно најниска вредност на FEF75 во групата со астма.  

За проценка на бронхијалната хиперреактивност (AHR), реализиран е 
бронходилатациски тест. Позитивен бронходилатациски тест во групата на деца со астма  
бил за 13,29 пати почест споредено со групата на натхранети деца, односно за 12,89 пати 
почест кај натхранетите деца со астма споредено со групата на натхранети деца [OR=12,891 
(4,25–39,09) 95% CI]. Но, позитивен бронходилатациски тест е најден кај 8 (19,5%) деца од 
групата со натхранетост За проценка на типот на дишна инфламација кај трите групи на 
испитаници  реализирано е мерење на NO во издишаниот воздух. Анализата на податоци  
укажува  на сигнификантна разлика помеѓу трите групи (p=0,0366) во однос на висината на 
NO, што се должи на сигнификантно пониската вредност во групата на натхранети деца 
споредено со групите со астма со нормален (p=0,022) и зголемен BMI (p=0,019). При тоа 
нема сигнификантна разлика во нивото на NO помеѓу групите со астма. Дополнителната 
анализа укажува дека зголемениот NO наод е за 3,58 пати почест во групата на деца со астма 
со нормален, односно за 4,01 пати почест кај оние со зголемен BMI.  

Согласно со CSS - скорот (скор за клиничка стабилност), не е утврдена сигнификантна 
разлика помеѓу двете групи. Сепак, во групата на деца со астма и зголемен BMI, состојбата 
на пациентите е несигнификантно полоша споредено со состојбата на пациентите од групата 
со астма и нормален BMI.  

Ефектот од употребата на ICS кај децата со астма врз BMI е обработен во однос на 
должина на користење и дозата на лекот при регрутирање на пациентите. не е утврдена 
сигнификантна разлика помеѓу двете групи во однос на времетраењето на терапијата со 



Flixotide. Во однос на дозата на Flixotide (ниска односно средна), анализата укажува дека 24 
(63,2%) пациенти од групата на деца со астма и 19 (57,6%) пациенти од групата на 
натхранети деца со астма примале ниски дози. Само 2 (6,1%) од испитаниците во втората 
група примале средна доза на Flixotide. 

Фреквенцијата на респираторните симптоми, како свирење во градите, кашлица, 
отежнато дишење во отсуство на настинка и свирење во градите при физички напор е 
значајно поголема: фреквенција на свирење во градите (p=0,031 vs. p=0,00007), присуство 
на кашлица во отсуство на симптоми на настинка (p=0,0005 vs. p=0,0004) и отежнато 
дишење (p=0,0003 vs. p=0,0031) кај испитаниците во групата со астма со нормален и 
зголемен BMI споредено со групата на деца со натхранетост. Но впечатливо е дека од 
натхранетите деца, отежнато дишење пријавиле вкупно 17,07%. wheezing за време/после 
физичка активност, има утврдена сигнификантна асоцијација помеѓу групата на натхранети 
деца со астма споредена со групата на деца само со астма односно групата на натхранети 
деца (p=0,0402 vs. p=0,0207). 

Споредбата на нивоата на биохемиските индикаторите на метаболичкиот синдром 
(гликемија, инсулинемија, холестерол, триглицериди, лептин, адипонектин) кај трите 
испитувани групи  утврдено е постоење на статистичка сигнификанотност и тоа во однос на 
инсулинемнијата чија највисока просечна вредност е регистрирана во групата на натхранети 
деца  (20,4±18,9 IU/ml), следено со групата на натхранети деца со астма  (18,9±16,0 IU/ml) и 
групата на деца со астма (12,70 IU/ml.) Потврдена е статистичка сигнификантност во однос 
на висината на инсулинемијата (p=0,0001), што се должи на сигнификантно повисоки 
вредности во групата на деца со натхранетост со (p=0,001) и без астма (p=0,0001), споредено 
со групата само со астма. Во однос на гликемијата - просечната вредност била највисока во 
групата на деца со астма  (4,9±0,4 mmol/L), следено со групата на натхранети деца (4,7±0,7 
mmol/L) и најниска во групата на натхранети деца со астма  (4,5±0,6 mmol/L), и е потврдена 
статистичка сигнификантност на нивото на гликемијата и трите испитувани групи 
(p=0,0128) и тоа најниска вредоност во групата на натхранети деца со астма, во однос на 
децата со астма (p=0,03). Во однос на триглицеридите, просечната висина е најниска во 
групата на деца со астма (1,05±0,5 mmol/L), следено со групите со натхранетост  (1,33±0,7 
mmol/L) и групата на натхранети деца со астма (1,38±0,8 mmol/L) без сигнификантна 
разлика помеѓу трите групи (p=0,0754). Највисока просечна вредност на холестеролот има 
групата на натхранети деца со астма а најниска во групата деца само со астма (p=0,0374 вс. 
p=0,027 вс p=0,026). Просечната вредност на адипонектинот е највисока во групата на деца 
со астма следено со групата на натхранети деца со астма,  и најниска во групата натхранети 
деца  без сигнификантна разлика помеѓу трите групи. Најниската просечна вредност на 
лептинот е регистрирана во групата на деца со астма , следено со групата натхранети деца и 
највисока вредност во групата на натхранети деца со астма. (p=0,0374 вс p=0,00001 вс 
p=0,00001). Интересно е дека  дијабетесот во семејството кај натхранетите деца е 3.53 пати 
почест споредено со групата деца само со астма. 

Во однос на проценката на ухранетоста  била направена анализа на  параметрите на 
дебелина, BMI, и WC и WHR како параметри на абдоминална дебелина. Просечната 
вредност на BMI била највисока во групите на натхранети деца, без астма - 30,4±5,6 kg/m2, 
следено со астма - 29,2±5,3 kg/m2, а најниска во групата на деца само со астма – 19,1±2,9 
kg/m2. Просечната вредност на WC била највисока во групите на деца со натхранетост, без 
астма – 98,1±13,8 cm  и со астма – 92,7±11,6 cm, најниски во групата на деца само со астма – 
69,0±12,5 cm. Просечната вредност на WHR била највисока во групите на деца со 
натхранетост без астма – 0,9±1,1 и со астма – 0,9±0,1, најниска во групата на деца со астма – 
0,8±0,1. Во однос на сите три параметри за дебелина постои статистичка сигнификантност 
во однос на трите групи, што се должи на повисоки вредоности во групите со натхранетост 
(p=0,00001).   

Во групата натхранети деца со астма е најдена согледана сигнификантна позитивна 
линеарна умерена, односно јака корелација помеѓу гликемијата и консеквентно BMI,  
односно  WC, како и помеѓу триглицеридите и WC. Во однос на инсулинемијата, пак, 
сигнификантна линеарна јака корелација имало со BMI во групите на деца со натхранетост  
и астма. Во групата на натхранети деца со астма  е  согледана сигнификантна умерена 
корелација на адипонектинот со WC. Лептинот има сигнификантна линеарна јака 
корелација во сите три групи, со BMI.  



 
Дискусија 
 

Извршените анализи говорат за сигнификантна застапеност на натхранетоста кај 
децата со астма, без сигнификантна разлика во полот. Од анализираните ризик фактори 
најдено е сигнификантно поголемо консумирање на комбинација на свежо овошје, зеленчук 
и риба кај групите на деца со астма и сигнификантно поголемо консумирање на брза храна, 
јајца, млеко, месо и безалкохолни пијалаци кај натхранетите деца, што говори за веќе 
променет диететски режим кај децата со астма под влијание на кампањата за протективното 
дејство на антиоксидансите и омега 3 масните киселини, што не е случај во однос на 
натхранетоста. Повеќе од 40% од натхранетите деца немаат регуларна физичка активност. 
Во однос на големината на семејството, 50% од сите испитаници имаа семејство со повеќе од 
4 члена. Овие резултати укажуваат дека астмата и натхранетоста, особено астмата, се 
асоцирани со понизок социоекономски статус во нашата земја, наспроти општото мислење 
дека е астмата, главно, болест на економски развиените земји. Фреквенцијата на 
респираторни симптоми при отсуство на настинка (кашлица, отежнато дишење и свирење во 
градите) е сигнификантно почеста во групите на деца со астма, со нормален и зголемен BMI, 
но отежнато дишење при отсуство на настинка реферираа дури 17% од групата на натхранети 
деца. 

Во етиопатогенезата на асоцираноста на астмата и дебелината, механичките 
механизми имаат значајно место. Масното ткиво при натхранетост, а уште поизразено при 
обезност, механички влијае врз респираторниот систем, како кај луѓето без, така и кај луѓето 
со астма. Во однос на параметрите за проценка на белодробната функција, статистичка 
сигнификантност има само во групата на деца со астма во однос на FEF75, кој е параметар за 
проценка на протокот на воздух во малите дишни патишта. Разбирливо, бидејќи астмата е 
хронична инфламаторна болест на малите дишни патишта. Покрај тоа, 
бронходилатацискиот тест е позитивен кај 76,3% од децата со астма,  следено со 75,8% од 
натхранетите деца со астма, но истото е најдено и кај 19.5% од натхранетите деца, (во 
согласност со цитирани студии). Кај натхранети деца со астма постојат студии кои ја 
потврдуваат лошата контрола на болеста, заради  нарушена перцепција на диспнејата, а која 
се јавува и поради намалената еластичност на градниот кош. Преку проценка на стабилноста 
на астматската болест со CSS  потврдена е несигнификантно полоша контрола на болеста во 
групата на натхранети деца со астма споредено со стабилноста на болеста во групата на деца 
со астма. 

Анализата на податоците покажува дека голем број од децата кои боледуваат од овие 
две болести немаат регуларна физичка активност ,што е ризик - фактор за дебелина, 
цитирано во повеќе студии. 

Во оваа докторска дисертација од повеќе аспекти е анализирана асоцираноста на 
натхранетоста и астмата со инфламацијата. Во  студијата кај децата со натхранетост 
утврдени се сигнификантно повисоки вредности на реактантите на акутната фаза на 
инфламација, CRP и фибриноген, при што не постои разлика меѓу децата со и без астма, што 
е во согласност со повеќе цитирани трудови. Анализата на податоците од оваа студија е во 
согласност со претходните известувања, како во однос на IL-6 така и во однос на лептин за за 
кои се добиени повисоки нивоа кај групите на натхранети деца со и без астма, во однос на 
групата на деца само со астма. Во однос на TNF-α и адипонектин не е добиена 
сигнификантнa разлика во однос на трите испитувани групи, но највисока просечна 
вреднoст и во однос на лептин и во однос на адипонектин имале децата со астма, потврдено 
во повеќе цитирани трудови. Ова укажува на инфламацијата, како механизам за 
асоцираноста меѓу астма и натхранетост, еозинофилна кај астма и не - еозинофилна кај 
натхранетоста. 

 
Во рамките на истражувањето, во однос на параметрите на метаболичкиот синдром, 

верифицирани се пониски вредности на гликемија кај натхранетите деца со астма, во однос 
на децата само со астма, а пак, инсулинемијата, холестеролемијата и триглицеридемијата  се 
сигнификантно повисоки во групите на натхранети деца, со и без астма, во однос на децата 
само со астма, што е во согласост со повеќе цитирани трудови.  

Анализата на корелација помеѓу BMI и параметрите на централна дебелина WC и 
WHR, во секоја од трите испитувани групи, е во корелација со цитираната литература. 



Утврдена е сигнификантна линеарна јака корелација меѓу инсулинемијата и лептинот со 
BMI, како и меѓу лептинот и триглицеридите со WC. Дијабетес во семејството бил присутен 
кај 33,9% од испитаниците, но највисок кај дебелите деца без астма. Не е утврдена 
сигнификантна разлика во однос на времетраењето на терапијата со fluticason propionate 
(Flixotide) и во однос на дозата на лекот меѓу групите на деца со астма, со нормален и 
зголемен BMI, иако 6% од децата со натхранетост и астма примаа средна доза на Flixotide 
наспроти сите деца со астма кај кои болеста беше контролирана со ниска доза според 
возраста. Согласно со CSS - скорот, во групата на натхранети деца со астма, клиничката 
стабилност беше несигнификантно полоша споредено со стабилноста на пациентите од 
групата деца со астма.  

Анамнестичките податоци за лична и фамилијарна атопија се статистички 
сигнификантно почесто застапени кај групите на деца со астма, без статистички 
сигнификантна разлика меѓу децата со астма, со нормален и зголемен BMI, во однос на 
еозинофилијата, вкупните IgE - антитела и позитивните SPT/CAP. Тоа говори против улогата 
на атопијата како механизам на асоцираноста на астма со натхранетост. 

Анализата на параметрите на белодробната функција не укажува на сигнификантна 
разлика помеѓу трите групи на испитаници, со исклучок на FEF75 со сигнификантно 
најниска вредност во групата на астма, што би можело да значи дека механичките фактори 
се од значење во асоцираноста на астма со натхранетост. Постои сигнификантна асоцијација 
помеѓу групите на деца со астма и AHR, докажана со бронходилатациски тест, во однос на 
групата на натхранети деца, но AHR беше присутна и кај 19,5% натхранети деца.  

Утврдени се сигнификантно повисоки вредности на азот моноксид во издишаниот 
воздух во групите на деца со астма, со нормален и зголемен BMI, во однос на групата на деца 
само со натхранетост, што ја потврдува еозинофилната дишна инфламација кај астмата за 
разлика од натхранетоста.  

 Натхранетоста го зголемува ризикот за астма во детската возраст, ја отежнува 
дијагнозата и клиничката слика и ја влошува контролата на болеста кај овие деца. 

Кај натхранетите деца со астма, во планот за терапија треба да биде вклучен и детски 
ендокринолог со план за редукција на телесната тежина и препорака за регуларна физичка 
активост, а кај пациентите со натхранетост, треба да се исклучи постоење на астма. 

Сите резултати се компарирани со бројни современи студии од оваа област, а 
претставуваат прва заокружена целина за асоцијацијата на астмата и дебелеењето во наша 
средина. 

 
Заклучоци 
 
Асоцијацијата на астмата со дебелеењето во детска возраст води кон влошување на 

некои од параметрите на тежината на клиничката слика, влијае врз дијагностичката 
процедура која вклучува дополнителни метаболички испитувања, а лекувањето треба да 
вклучи и дополнителни мерки водени од страна на детски ендокринолог. 

Резултатите од оваа студија покажуваат и дека некои биохемиски и функционални 
параметри укажуваат на механичкото и биохемиското влијание на дебелеењето врз 
тежината на астмата. 
 
Литература  

Цитирани се 210 референци, од постар, понов и најнов датум, што зборува за комплексноста 
и актуелноста на обработената тема.  
 
Предмет на истражување  
 

Предмет на истражување во оваа докторска дисертација е утврдување на  евентуална 
асоцираност на астмата со натхранетоста во детската возраст, утврдување на предиктивните 
фактори, со посебен акцент на параметрите на системска инфламација, проинфламаторни 
цитокини и адипокини, како и на параметрите на белодробната функција. 
  
Податоци за состојбата на подрачјето во кое е работена дисертацијата  



 
 Се работи за прва студија во детската возраст во Р С Македонија која го испитува 
зголемениот ризик за астма кај натхранети деца, како две хронични инфламаторни болести, 
преку испитување на неспецифичните и специфичните инфламаторни маркери, како и 
механичките фактори.  
 
Краток опис на применетите методи  
 

Во докторската дисертација се вклучени вкупно 112 деца, на возраст од 7-17 години, 
кои амбулантски или болнички се лекувале на Универзитетската клиника за детски болести 
во Скопје, поделени во 3 групи, и тоа: 41 натхрането дете, 38 деца со астма и 33 натхранети 
деца со астма. Анализирани и компарирани се демографските карактеристики, 
пренаталните и постнаталните ризик фактори, атопијата, параметрите на белодробната 
функција, типот на дишната инфламација, неспецифичните (Le, CRP, фибриноген) и 
специфичните инфламаторни маркери (TNF-α, IL-6, лептин и адипонектин), како и 
параметрите за дебелина (BMI, WC, WHR).  
 
 
Краток опис на резултатите од истражувањето  
 
 Кај децата со натхранетост утврдени се повисоки вредности на реактантите на 
акутната фаза на инфламација (Le, CRP, фибриноген), IL-6 и лептин (p<0,05) со пониски 
вредности на адипонектин (p>0,05), при што не е најдена сигнификантна разлика меѓу 
децата со и без астма за акутните реактанти и лептинот. Нема разлика меѓу децата со астма 
со нормален и зголемен BMI во однос на еозинофилијата, вкупните IgE - антитела, 
позитивниот SPT и NO во издишан воздух (p>0,05), чии вредности се повисоки во однос на 
групата на натхранети деца (p<0,05). Во однос на параметрите на белодробната функција, не 
е утврдена разлика меѓу испитуваните групи (p>0,05), со исклучок на пониска вредност на 
FEF75 само во групата на деца со астма (p<0,05). Резултатите од ова истражување укажуваат 
на повисоки вредности на реактантите на акутната фаза на инфламација, Le, CRP и 
фибриноген, а од адипокините за лептин, и пониски вредности на адипонектин кај 
натхранетите деца, при што не постои разлика меѓу децата со и без астма. Нема разлика 
меѓу децата со астма со нормален и зголемен BMI во однос на еозинофилијата, вкупните IgE 
антитела и позитивните SPT, чии вредности се сигнификантно зголемени во однос на 
групата на натхранети. Зголемени вредности на NO во издишаниот воздух имаат децата од 
групите со астма. Во однос на параметрите за проценка на белодробната функција, добиена е 
статистичка сигнификантност само во групата на деца со астма  и FEV75 (p>0,05). 
 
Оцена на трудот  
 
 Докторската дисертација на кандидатката д-р Валентина Цвејоска Чолаковска, 
„Астма и натхранетост во детската возраст“, претставува истражување во областа на 
педијатријата со примена на стандардизирани лабораториски методи. Преку оваа студија, 
кандидатката ги корелира неспецифичните и специфичните инфламаторни маркери, како и 
механичките фактори, со цел да ја утврди асоцираноста на астмата со натхранетоста во 
детската возраст и зголемениот ризик за астма кај натхранети деца. 
 Докторската дисертација има клиничка апликативност преку утврдување на улогата 
на предиктивните факторите за ризик од астма кај натхранети деца, која претставува 
посебен клинички фенотип, со дијагностички и терапевтски тешкотии во водењето на овие 
деца.  
 Докторската дисертација на кандидатката д-р Валентина Цвејоска Чолаковска „Астма 
и натхранетост во детската возраст“, е самостоен труд на кандидатката и според мислењето 
на Комисијата за оцена, ги исполнува условите и стандардите за изработен 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. Cvejoska Cholakovska V, Kocova M, Velikj-Stefanovska V, Vlashki E. The association between 
asthma and Obesity in children – Inflammatory and mechanical factors. Open Access Macedonian 
Journal of Medical Sciences 2019 Apr 30;7(8):1314-1319. 

2. Cvejoska-Cholakovska V, Vlashki E. Overweight/obesity and childhood asthma. Physioacta 
2018;12(2):55-62. 
                                                         ЗАКЛУЧОК И ПРЕДЛОГ  
 
  
 

Главните научни придонеси на оваа докторска теза се однесуваат на потврдената 
значајна улога на инфламаторните, неспецифични и специфични маркери и механичките 
механизми во асоцираноста на детската астма и натхранетоста. Овие две хронични 
кондиции имаат инфламаторна основа, еозинофилна кај астмата и нееозинофилна кај 
натхранетоста. Натхранетоста го зголемува ризикот за астма во детската возраст, ја отежнува 
дијагнозата и клиничката слика и ја влошува контролата на болеста кај овие деца. 

Одредувањето на IL-6, TNF-α, како и адипокини – лептин и адипонектин, се дијагностички 
процедури кои се на располагање во Р С Македонија  и овозможуваат соодветно насочување 
на терапијата кај натхранетите деца со астма,.  

Кај натхранетите деца со астма, во планот за терапија треба да биде вклучен и 
ендокринолог со план за редукција на телесната тежина и препорака за регуларна физичка 
активост, а кај пациентите со натхранетост, треба да се исклучи постоење на астма. 

Можните понатамошни истражувања би можеле да дадат дополнителни информации 
и корелација на инфламаторните и механичките маркери,  со други лабораториски 
дијагностички тест/ови, како генетски испитувања за најчестите мутации на заедничките 
кандидати гени како 5q, 6p, 11q, 12q, за TNF-α и β2-адренергичниот рецептор, кои ќе дадат 
нови насоки во дијагностицирање и третман на натхранетите деца со астма.   
 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 Валентина Цвејоска Чолаковска со наслов 
„Астма и натхранетост во детската возраст“.  
     
       
 
                                                                                       Kомисија  
 

1. Проф. д-р Мирјана Кочова                                   ср. 
 

2. Проф. д-р Емилија Влашки                                  ср.      
 

3. Проф. д-р Јордан Минов                                       ср. 
 

4. Проф. д-р Весна Велиќ Стефановска                 ср.          
 

5. Проф. д-р Александар Петличковски               ср.   
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Рецензија 

ЗА ОЦЕНА НА ДОКТОРСКА ДИСЕРТАЦИЈА  

“ПРИМАЊЕ И ДАВАЊЕ НА ПОДАРОЦИ ВО ОПШТАТА МЕДИЦИНА“   

ОД М-Р ВЕСНА КОС ПРИЈАВЕНА НА МЕДИЦИНСКИОТ ФАКУЛТЕТ ВО 
СКОПЈЕ 

  

 

Врз основа на член 12 од Законот за високото образование (Службен весник на 
Р.Македонија, бр. 82/2018), член 53 од Правилникот за внатрешнните односи и 
работењето на Медицинскиот факултет во Скопје, во состав на Универзитетот „Св. 
Кирил и Методиј“ во Скопје, ( Универзитетски гласник бр.121/09, 188/11, 234/12 и 
276/14) и член 61 од Правилникот за условите, критериумите и правилата за 
запишување и студирање на трет циклус-докторски студии на Универзитетот „Св. 
Кирил и Методиј“ во Скопје (Унерзитетски гласник бр.245/213), Наставно-научниот 
совет, на својата XX редовна седница одржана на 09.10.2019 година, а по предлог на 
Советот на студиската програма на трет циклус студии-доктроски студии по медицина, 
донесе Одлука за формирање на Комисија за оцена на докторска дисертација во 
состав: 

1. проф. д-р Билјана Јанеска, претседател 
2. проф.  д-р Здравко Чакар, ментор  
3. проф. д-р Верица Попоска, член 
4. проф.  д-р Антони Новотни, член  
5. доц. д-р Александар Станков, член 

Комисијата, постапувајќи согласно со 64 од Правилникот за условите, 
критериумите и правилата за запишување и судирање на трет циклус-докторски 
студии на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје, (Универзитетски гласник 
бр.245 /213), во предвидениот рок  го поднесува извештајот/рецензијата за оцена на 
докторската дисертација. Докторската дисертација под наслов „Примање и давање 
подароци во општата медицина“  е изработена и мотивирана како анализа и реакција 
на бројните написи, коментари, заклучоци и наброените сензационалистички 
коментари во сите видови на медиуми за корупцијата во здраството, најчесто без каква 
било објективна анализа за поединечните настани. Индивидуалниот пристап кон секој 
случај поединечно со не аргументирани  изнесувања на тешки обвиненија без 
запазување на пресумцијата на невиност, пред се манифестирано со наведување на 
идентитетот на осомничениот доктор во многу случаи и во многу земји доведува до 
ставање на столбот на срамот на една професија која во својата суштина го претставува 
еден од основните столбови на едно општество. Во  различните случаи постои 
симплификација на евентуално  „стореното дело“ , со што конечниот заклучок се 
однесува на целата здравствена професија. Меѓутоа, ако се направи подетална анализа 
и ако проблемот се анализира продлабочено, се доаѓа до заклучок дека состојбите не 
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се еднакви ако се постават прашањата по различните степени на задолжителните 
степени и достигнати нивоа на медицинската едукација. Кандидатката докторанд м-р 
Весна Кос донесе одлука за истражување  на примање и давање на подароци во 
општата медицина, што значи го зеде предвид базичниот дел од здравствените 
работници. Во воведниот дел го има опфатено приказот на проблемот и сегашната 
состојба, а според сознанија емипириски и сознанијата содржани  во достапната и 
користената литература.  Тоа од причина заради запазувањето на географската, 
културолошка, па и цивилизациска посебност во „практикувањето“ на оваа етичка 
социолошка, психолошка итн. појава во различните земји, нормално со анализа на 
нејзината домицилна држава Република Хрватска. Во воведот е наведено дека  е општо 
прифатено дека давањето на подароци е активност одамна распространета меѓу 
луѓето. Најстарите документирани податоци дадени од пациентите потекнуваат од 
Месопотамија, со тоа што во некои периоди давателот на медицинска помош живеел 
исклучиво од подароците, а не од плата. Интигратно е тоа што темата за подароци од 
пациент е малку присутна во научните истражувања, земајќи предвид дека 
невообичаено би било доколку некој доктор никогаш немал примено ниту еден 
подарок иако медицинските практичари се тие луѓе кои примаат најмногу подароци 
воопшто. Како што цитира кандидатката традицијата за давање на подароци на 
докторите е се уште жива, а во многу земји и општества е речиси облигаторна и некаде 
до тој степен што се нагласува дека проблематиката за подароците неопходно би било 
да се согледува од аспект на локалниот културолошки аспект, дури и во индивидуален 
контекст, а не во рамките на нек0и крути и генерализирани инструкции.Особено не во 
насока на ширум проучуваниот феномен на „плаќање под маса“. Препораките, 
насоките и мислењата потврдуваат дека специфичната културолошка разлика требе да 
се земе предвид, особено во некои спесифични ситуации или облици бидејќи не 
постои општ консензус за тоа што е, а што не е прифатливо однсување (кога се во 
прашање подароците).                                                                                                         

 Понатаму, во воведот се споменува непријатната дилема како да се постапи во 
одредена ситуација борејќи се со помислата: ќе згрешам ли ако земам или ќе згрешам 
ако не земам?   Докторандот преку сопствени истражувања се навраќа на ова прашање 
и со добиените податоци дава финален придонес кон обидот за унифициран став. 
Споменатата дилема „ќе згрешам ако земам или ќе згрешам ако не земам“ е нормална 
дилема со (ненормално) двоумење кај практичарите кои се плашат дека ќе бидат 
обвинети за пречекорување на границите или дека ги искористиле пациентите. Во 
екстремни случаи постои и страв од можноста размената на подароците да не биде 
предмет на испитување од страна на етички комитети, комисии и судови. Од 
податоците во литературата се констатира дека постои неопходност од давање насоки 
и со тоа едукација за различни ситуации. Тоа од причина што секој доктор барем 
понекогаш се наоѓа во дилема како да постапи во одредена ситуација, борејќи се со 
дилемата дали ќе згреши ако земе или ќе згреши ако не земе. Следува значењето на 
подароците и подарокот се дефинира како невербален вектор на комуникацијата. 
Дамнешната констатација дека подароците се невербален облик на комуникација и на 
односите помеѓу лекарот и пациентите од што произлегува дека психијатрите и 
лекарите по општа медицина се најмногу преокупирани со темата за подароците од 
пациентите. Овие специјалности, според природата на нештата, управувани се 
директно од емоциите и луѓето без голема употреба на технички инструменти. 
Психијатрите и лекарите по општа пракса го забележале силното и важно влијание на 
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подароците при односот на лекарот и пациентот и особено силното влијание на 
исходот од терапијата. Понатаму кандидатката забележува дека е стар и универзален 
начин да се искажат благодарност, алтруизам и љубов. Тука може да се додаде дека на 
медицината може да се гледа и како посебен вид љубов, вид на услуга кон другите 
според природата  на  медицинскиот повик и професија. Од таа причина се создава 
цврста релација меѓу благодарноста на пациентот и великодушноста на лекарот. Ако 
се навратиме на прашањето на одбирањето на испитувањето на докторите по општа 
медицина како посебна категорија, тоа е од причина што подароците се најчесто ситни 
и повеќето се знак на внимание и благодарност на пациентите, па како такви тие се 
прифатливи. Тоа овозможува  да се остане кон правилното и професионално 
однесување меѓу лекарот и пациентот и претставува неопходност за зачувувањето на 
таа релација. Наспроти тоа, скапите подароци или дури и наследствата наменети за 
болничките лекари често предизвикуваат дилеми и дискусии, па од тоа природно 
произлегува размислувањето дека прескапите подароци најчесто се недолични и не 
смеат да бидат некритички прифатени. За размислување е и констатацијата која 
произлегува од денешната објективна состојба на постоење на екстремно богати и 
екстремно сиромашни, што од своја страна може да ја актуализира  дилемата дали 
секогаш прифаќањето на прескапи подароци е за осудување. Прецизирањето  на 
мотивот за испитување на општата медицина и разликата со докторите кои работат во 
болнички услови произлегува од: континуитетот на грижата; сеопфатноста од 
третирањето на широк спектар на нарушувањата до грижата за целото семејство; 
координирање на грижата; специфичниот близок однос што го подобрува исходот на 
медицинскиот третман; индивидуалната постапка и приспособување кон пациентот 
особено кон оние со хронични болести. Во докторскиот труд се обработува уште една 
интересна и ретко дискутирана ситуација како што се подароците на лекарот кон 
пациентот.                                                                                     

Поставени се хипотезите на трудот. Главна хипотеза е дека процесот на 
дарување од пациентите кон лекарот, како и од лекарот кон пациентот во општата 
медицина е во форма на невербална комуникација која истовремено мерливо го 
опишува и влијае на односот на лекарот и пациентот. Со посебна потхипотеза се 
обезбедуваат методолошки инструменти и статистички процедури за потврдување на 
главната хипотеза. 

Под цел и опсег на истражувањето, како главна цел се јавува дека 
истражувањето со добиените податоци доведува до заклучокот дека релацијата што се 
воспоставува помеѓу лекарот и пациентот е важен елемент за терапевтскиот исход и со 
други зборови, професијата општ лекар може да се претстави како специфична врска 
меѓу лекарот и пациентот, при што подароците се релациски елемент независно дали 
се материјални или нематеријални и подарувани од пациентот кон лекарот и од 
лекарот кон пациентот. Во поединечните потхипотези  поставени се следниве: 
подароците во општата медицина најчесто се стандардни и ситни. Следуваат 
потцелите, а тоа се дека едукацијата треба да биде насочена кон препознавање на 
елементите за прифатливост на подароците (ситните наспроти крупните подароци, 
подароците пред и по лечењето, паричните наспроти останатите подароци), а особено 
едукацијата да се насочи кон препознавање на намерата на пациентот при давање на 
подарокот. Следната потхипотеза е поврзана со државата каде што се врши 
испитувањето, а тоа е Република Хрватска каде што давањето на подароци на лекарите 
е традиционално, па првите подароци се добиваат многу рано (веќе и за време на 
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студирањето). Од наведеното произлегуваат потцелите каде што доминира целта, 
обуката да започнува уште во додипломската настава, а земајќи предвид  дека во 
Хрватска подарувањето е традиционално што подразбира едукација преку која ќе се 
запознае традицијата. Следува потхипотезата за можноста методот на прифаќање или 
одбивање на подарокот да влијае на односот лекар – пациент, т.е. честопати се случува 
несоодветниот начин на примање или одбивање на подарокот да доведе до меѓусебна  
непријатност или пак, да биде навреден пациентот краткорочно па дури долгорочно. 
Во подцелите е наведено дека едукацијата треба да вклучува препознавање на 
значењето на подарокот и на евентуалните скриени намери зад подарокот  што 
овозможува подарокот соодветно да се прифати или одбие без тоа да наштети на 
врската лекар пациент, попрецизно без да биде навреден пациентот од една страна и 
без јавување на  непотребна непријатност кај докторот. Следната потхипотеза е 
поврзана со несомнената збунетост и непријатност која ја чувствуваат докторите при 
примање на подароци. Од тоа произлегуваат подцелите дефинирани од потребата 
идните лекари за време на студиите да научат дека подароците се форми на 
невербална комуникација, дека подароците содржат скриени пораки и дека честопати 
се начин на кои пациентите изразуваат благодарност. Како подхипотеза се јавува  
неоспорната констатација дека лекарите исто така им даваат подароци на своите 
пациенти со тоа што во подцелта  е предвидено дека лекарите треба да бидат 
запознаети со етичките ставови во светот, а кои што се однесуваат  на подароците 
дадени од докоторите кон пациентите. Како следна похипотеза стои објаснувањето 
дека нематеријалните подароци се вообичаени и тоа како од пациентот до лекарот 
така и од лекарот до пациентот за што стои главната потцел а се однесува на 
едукацијата која би требала да го етаблира поимот нематеријални подароци од обете 
страни, како и значењето и вредностите на нематеријалните подароци за исходот на 
терапијата (моќта на невербалната комуникација, важноста на симболиката во 
подароците, емпатијата потребна за разбирање на пораките преку подароците).                                                                                        

Во продолжение се дадени бројот на испитаници и методите за земање 
примероци со наведување дека испитаниците се лекари по општа медицина во 
Хрватска, случајно компјутерско избрани и дополнително стратификувани по 
територијалната припадност, полот на испитаниците, големината на амбулантата и по 
бројот на згрижените пациенти. Вклучени се нешто повеќе од 10% од вкупниот број 
лекари по општа медицина М=265 од валидно исполнетите анкети од вкупно 2358 
општи лекари во периодот на истражувањето и исто така минимално 10% општи 
лекари од секоја регија ( = регионална спесифичност). Вклучени се спесифичните 
амбуланти од оддалечени острови, амбуланти од гранични области, амбуланти од 
подрачјата што се разурнати од војната, амбуланти што опфаќаат многу големи 
територии со многу ретка населеност. Исто така, вклучени се специфични амбуланти 
според популацијата и згрижувањето: старечки домови, туристички амбуланти, 
домови за ментално ретардирани лица, студентски амбуланти ....Големината на 
амбулантите според бројот на пациенти се во пропорционален опсег на оние во цела 
Хрватска од најмалку 352 пациенти (оддалечени острови ) до 2200 згрижени 
пациенти. Единствено не беа земени доктори со помалку од двегодишен стаж бидејќи 
постоело мислење дека немаат доволно искуство за темата едноставно на начин што 
при првиот контакт беше поставено прашањето - колку имате стаж. „Почетниците“ 
биле исклучени затоа што се сметало дека тие немале можност да стекнат доволно 
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искуство за прашањата вклучени во истражувањето. Во однос на стажот биле испитани 
доктори со стаж од 2 до 42 години. Во однос на возраста се од 25 до 65 години.  

Процентот на одговори е 95,7%.  

Добиените резултати се преставени табеларно. На табелата број еден 
прикажани се резултати за испитаниците од кои се гледа дека просекот на стаж е 16,2 
години, по однос на стажот се во рамките 2 од 42 години, просечната  возраст на 
испитаниците е 43,8 години со опсег  27 од 60 години. Процентот на машките- 
женските испитаници е приближно ист на целата територија на Хрватска, како и 
процентот на општите лекари вработени во големите и малите градови.                                                                      
Следува метод на истражување, односно вид на студија и динамика на истражувањето. 
Студијата е од „ Cross-sectional “ тип. Истражувањето е спроведено во писмена форма, 
со полуструктурирано истражување, во присуство на изведувачот на анкетата. 
Анкетата беше специјално дизајнирана за да се добијат податоци за наведената тема, 
бидејќи небеше можно да се примени некоја веќе постојна анкета. Имено, 
истражувања од ваков вид не беа достапни во светската литература. Беше извршено 
пилот истражување на група доктори од различни делови на Хрватска. Некои корисни 
податоци од анкетата, беа случајно забележани за време на пилот - истражувањето, а 
потоа беа применети намерно и со цел. По пилот - анкетата и по компјутерска 
рандомизација со елементи на стратификација беа спроведени груни анкетирања. 
Групите имаа во просек од 8 до 12 испитаници иако имаше и поголеми групи кои се 
покажаа помалку практични за следење и спроведување на анкетата, а на крајот на 
процесот на прибирање на анкетата имаше ситуации да бидат анкетирани само еден 
до два испитаника (фаза на пондерирање). Поради тешката процедура, анкетирањето 
беше продолжено цела година. Истражувањето беше од теренски тип, спроведно низ 
цела Хрватска, делумно во областа на Медицинскиот факултет во Загреб, делумно на 
конгресите на општите лекаари во другите градови. Во текот на пондерирњето се 
одеше дитректно во здравствените домови односно во некои амбуланти. Имено, 
секогаш ситуацијата е таква што не можат да се соберат сите избрани испитаници 
(бидејќи едноставно некои не доаѓаат на собирите, ниту на едукациите, ниту на 
конгресите), па затоа некои анкетирања се вршеа на лице место и во соодветните 
амбуланти. Анкетата од тип на полуструктурирано изведена анкета во присуство на 
секогаш исто лице што анкетира со претходно напишани писмени упатства 
непосредно пред анкетата, како и упатства за поединечни делови од анкетата во текот 
на педесетина минути како време за пополнување на анкетата. Содржината на 
анкетата не беше најавена однапред, туку само како рамковна тема. Испитаниците беа 
единствено замолени, да обезбедат нумерички податоци што ја опишуваат нивната 
амбуланта ( вкупен број на пациенти, сортирање по возраст и пол, учество на работно, 
активните пациенти). Беше дозволено поставување прашања, но не беше дозволено 
меѓусебно договарање на испитаниците. Исто така беше дозволено и охрабрувано 
слободното и усмено коментирање за кое било од прашањата во анкетата па и 
додавање на каква било асоцијација од испитаниците каде  било во анкетата ( open- 
ended анкета- со дозволени слободни одговори и коментари). Ова особено им беше 
нагласено на испитаниците пред и за време на пополнување на анкета, а со тоа на 
анкетата и се додадоа елементи на интервју. На поставените прашања на 
испитаниците беа давани стандардизирани, претходно подготвени одговори и 
инструкции од страна на анкетарите. Покрај тоа, упатствата на анкетарите намерно 
имаа и доза на хумор. Тоа придонесуваше атмосферата да биде релаксирана, а 
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испитаниците да се чувствуваат удобно, да даваат подоверливи и поискрени одговори  
и полесно да се потсетат и да ги опишат сопствените искуства  за годините наназад, 
онака како што се бараше. Страниците од анкетите беа испечатени на хартија во 
неколку пастелни бои, секоја поттема беше испечатена во посебма боја. На овој начин 
беше можно подобро да се следи испитувањето  од страна на водителот – бидејќи 
небеше дозволено однапред да се вртат страниците, ниту да се пополнуваат однапред 
се додека  целата група (на пример 6 до 12 испитаници)  не беше готова со претходната 
страница- се следеше ритамот на најбавниот во групата. На тој начин можеше да се 
обезбедат дополнително насочени кратки упатства за секоја поттема на анкетата, така 
што водителот можеше да го следи испитувањето, да одговори на евентуалните 
прашања и да ги евидентира евентуалните усни коментари. Исто така, технички па и 
етички е полесно да се гледа само бојата на растојание  2-4 метра и да се контролира 
дали синхронизирано се исполнува анкетата и дали испитникот го запишал својот 
устен коментар или не. На тој начин анкетарот не мораше да стои зад испитаникот, а 
тоа значително придонесе за чувството на доверба за анонимност и приватност, а со 
тоа и на искреност и веродостојност на одговорите. Различно обоените страници со 
обврската за синхронизирано пополнување на анкетата даваше можност за бележање 
на слободните усни коментари без дуплирање. Имено, ако испитаникот би дал устен 
коментар ( што беше дозволено, но не беше дозволена дискусија), тогаш водителот 
секогаш ќе го има истиот одговор: „напишете го тоа на Вашиот лист“. Од оддалеченост 
од 2 од 4 метри можеше да се види дали испитаникот својот одговор го запишал или 
не, а ако не тогаш анкетарот ќе го нотира како устен одговор. Првата страница пред 
самата анкета е пропишано писмено известување до испитаникот за содржината на 
анкетата со упатства. Истата забрана за отварање на анкетата и за почетокот на 
пополнувањето важеше и за првата страница – која не смееше да се помрдне или да 
почне да се пополнува анкетата се додека целата група незаврши со почетната воведна 
страница. Анкетата беше строго анонимна.Со цел да се зачува целосно анонимноста, 
анкетните листови веднаш по ополнувањето, беа ставани во затворени плика, кои за 
сите беа со иста форма и боја, без никаков показател за идентитетот на испитаникот. 
Следува научното образложение за начинот на анкетирањето и писменото интервју и 
неговите предности: 1. Како да се постигнат искрени одговори? Методот е 
поприфатлив од методата лице во лице , бидејќи не е пријатно да се зборува за 
деликатни нешта лице во лице. 2. Дали според према многу автори е најголема токму 
со методата лице во лице.3. Како да стигнете до некои скриени податоци бидејќи кај 
деликатните теми се очекува да се изнајдат некои други непознати проблеми или 
ставови дури и фрустрации на испитаникот. Затоа се применува соодветен пристап кој 
што дава на испитаниците широки можности за одговор (интервју, анкета од отворен 
тип). Во литературата се препорачува комбинирање на техниките. Но во конкретната 
дисертација тоа е направено на поедноставен начин, со користење на анкетни листови 
со различна боја, со слободни прашања и спроведено од страна на анкетари. Тоа 
доведе до неопходност за примена на методот лице во лице, но со зачувување на 
дистанцата и приватноста. Техничкиот елемент на колорирани страници има важна 
етичка предност со овозможување да се зачува дистанцата. Водена е сметка 
истражувачот што ја води анкетата да биде доверлив човек  со слично професионално 
ниво како и испитаниците, а не на значително повисока позиција. Проблемот беше 
забележан во пилот - студијата  во ситуација  кога при присуство на двајца анкетари 
едниот бил познат строг професор. Искрени слободни прашања беа присутни само 
кога професорот ќе излезеше од просторијата. Неочекувано добиени скриени 
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непознати податоци се однесуваа на воздржување јавно да се пожалат дури и за 
вистински проблеми 46% од испитаниците. Пример за тоа се содржи во прашањето: 
„Дали им излегувате во пресрет на Вашите пациенти дури и кога е тоа спротивно на 
правилата?“ (лажна потврда издадена на студентот за да неизгуби година, 
неоправдано боледување на пример за да има време да ја заврши изградбата на куќата 
или да негува болен родител, лажна шифра за болеста за да недознаат другите). 
Вториот проблем претставува стравот  дури и од помисла за корупција, 54% од 
испитаниците. Стравот можеби е предизвикан и од општата атмосфера во општеството 
особено од „ловот  на корумпирани доктори “ во медиумите  со објективна забелешка 
дека пристапот на медиумите кон медицинарите е доминантно негативен. 
Испитувањата интересно и можеби неочекувано предизвикаа позитивен  feedback  на 
испитаниците кои беа многу задоволни или со други зборови саакаа да одговорат и да 
бидат слушнати со констатација дека конечно некој ги прашува нешто. Високиот 
процент на одзив покажа и дека општите доктори  се подготвени да потрошат време 
кога некој им дава можност да го изразат своето мислење. Тоа доведува до заклучок 
дека таквото искуство во согласност со ставовите на WHO за подобрување во 
здравството и кај здраствените работници кога директно се прашуваат и ислушуваат 
докторите за нивното мислење, за нивната перцепција и за проблемите како што е 
направено и во актуелното истражување со додавка да не се прекине со таквиот начин. 
Исто така, да се избегнува испитувањето на докторите на индиректен начин преку 
делегати или организации кое покажа изразено помала ефикасност од претходно 
предложениот систем. Предностите на комбинираниот метод на истражување на 
деликатни теми резултираше со висок процент на одзив како и сите „лице во лице“ 
методи, а дискрецијата на присутните испитувачи им овозможи на испитаниците 
приватност и дистанца, како и бележење на пишаните и усните слободни коментари 
без дуплирање. Резултатите и дискусијата се дадени во четири посебни поттеми. 
Првата се однесува на структурата на подароците или поедноставно кажано, се 
однесува на тоа што го подаруваат пациентите на докторите по општа медицина. 
Истражувањата спроведени при изработката на дисератацијата покажуваат дека 
подароците се чести и со мала материјална вредност. Најчесто се подарува кафе и 
слатки, голем процент од подароците се нематеријални, а вредни подароци како и 
пари се донираат по исклучок и најчесто се одбиваат. Нема разлика во видот на 
подароците помеѓу првите подароци и подароците кои што се добиваат подоцна во 
текот на животот. Докторите внимателно ги прифаќаат и многу скромните подароци, 
па дури и оние безвредните за да не ги навредат пациентите, особено оние 
сиромашните. Табеларно се прикажани и сортирани првите подароци.  

Посебно внимание, посебно материјалните и посебно нематеријалните  
подароци, беа понудени на испитаниците во смисла на зачестеноста на примањето: 
скоро секојдневно, често, повремено, ретко, помалку од еднаш годишно и никогаш 
(воопшто немам такво искуство). Во однос на видовите на материјални и 
нематеријални подароци беа понудени  повеќе видови на материјални и 
нематеријални подароци како на пример: материјални – кафе, слатки, алкохолни 
пијалаци, цвеќе, икебани украсни предмети, предмети за лична употреба (чевли, 
облека, ракавици, кујнски крпи, очила за сонце, вратоврски итн.), вредни подароци 
(злато, кристали, уметнички дела, скапи апарати, пршута, цело прасе итн.), „ закуска“ 
донесена во амбуланта, храна од продавница, лично подготвена храна, предмети или 
услуги поврзани со професијата на пациентот ( слика од сликар, поправка на 



8 
 

автомобил  кај автомеханичар итн.), подароци во вид на покани за летување во 
викендици на пациентите, подароци во вид на покани за забави, подароци со 
коментар – „мене тоа не ми треба, можеби вам ќе ви користи“, пенкала, тефтери, 
календари, прибор за пишување, подароци за ординацијата ( апарати, опрема, 
варосување итн.), различи апарати за домаќинство и за лична употреба итн. Во 
продолжение, нематеријални подароци и друго: молитви кон бога за вас и вашето 
семејство, молитвени или сакрални предмети, услуги за препродажба на вишокот 
подароци, детски цртежи, песмички, маски, спомени за сеќавања, сувенири од 
патувања, разгледници и друго. Нестандардни подароци: брачни понуди, отворени 
љубовни понуди, оружје, домашни миленичиња. Резултатите се прикажани табеларно 
и графички во графиконите 1 и 2, со коментари за зачестеноста по видови на 
подароци, емоциите кои ги чувствуваат докторите, видот на подароците што најчесто 
се среќаваат, посебно сеќавање на подароци  добиени од починати пациенти, 
вредноста на подароците, несоодветни подароци, подароци кои што немаат никаква 
вредност но кои што се примаат со пристојност, ексцентричните и необичните 
подароци, ретки подароци, подароци од религиозна природа кои што се и најчести 
нематеријални подароци. Следува дискусија за делот на структурата на подароците. 
Следниот дел се однесува за првиот подарок во кариерата и влијанието на тој настан 
на односот помеѓу докторот и пациентот. Се потенцира дека постои традиција на 
давање подароци на докторот. Овој обичај се уште е длабоко вкоренет во многу 
општества, некаде до тој степен што се смета за нормален или задолжителен, но скоро 
и нема доктор кој во одреден момент не се запрашал дали ќе згреши ако го земе или 
дали ќе згреши ако не го земе подарокот. Одговорот на ова тешко прашање се 
дискутира во повеќе трудови и препораките одат од ставот дека подароците воопшто 
не се прифатливи посебно заради можното влијание на  професионалната дистанца, 
намалената способност на докторот подеднакво да ги третира сите пациенти и поради 
мислењето дека секој подарок ја крие пораката од очекуван бенефит. Како заклучок во 
овој дел се констатира дека заради малата материјална вредност дека се прифатливи и 
тоа се потврдува воглавно и во светски рамки. Сепак, се врши селекција во смисла 
подароците со висока вредност, паричните подароци или несоодветните подароци да 
се одбиваат, што всушност и во практиката се прави. Пожелно е докторите да ги 
примаат и крајно скромните подароци од причина да не ги повредат  чувствата на 
своите пациенти. Исто така, се потенцира и големата зачестеност на нематериалните 
подароци, но докторите треба да ја препознаваат нивната висока емоционална 
вредност, што всушност не е исклучивост за обработената, територија туку е присутна 
и во светски рамки. Резултатите се прикажани табеларно и графички.                                                                                                                           

Во третиот дел се опишуваат материалните и нематерјалните подароци од 
лекарите за пациентите.Испитаниците за своите подароци со самопроценување даваат 
одговори на likert – прашања со скала од 0 до 10. Според одговорите, општите доктори 
на своите пациенти им даваат многу подароци. Најчести подароци се бесплатен 
преглед (за неосигурени лица) или кутија со некој лек, редовно слатки за децата. 
Многу општи доктори собираат облека и школски прибор за своите сиромашни 
пациенти, честопати го плаќаат нивниот првоз или административна такса, 
подаруваат храна или книги. Општите доктори исто така подаруваа и ризични 
подароци како неоправдано боледување кога пациентот замолува искрено или се 
залагаат за своите пациенти повеќе отколку што тоа го налага нивната должност или 
одат во домашна посета со цвеќе. Само двајца од испитаниците не им подаруваат 
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ништо на пациентите - просечната вредност на likert- прашања од 0-10  е  6,15 за сите 
материјални подароци и 6,42 за нематеријалните. Како заклучок стои дека Хрватските 
општи доктори честопати подаруваат различни типови подароци на своите пациенти 
и тоа независно од возраста или годините на стаж. Етичките ставови по однос на ова 
прашање се наоѓаат во заклучокот дека ниеден етички кодекс не смета дека размената 
на подароци е неетичка, а вистината е дека повеќето етички кодекси воопшто и не ги 
споменуваат подароците. За подароците од докторот користена е  likert-овата скала 
која е соодветна за објаснување на појавата на дарување од докторот кон пациентот. 
Резултатите се прикажани табеларно, со дополнителните изјави на оддедлни доктори, 
при што се запазени поставените принципи и составни елементи на вкупното 
истражување. Во четвртиот дел се продолжува со обработка на прашањето за 
подароците од општите лекари за пациентите, со поднаслов благодарност за хуманоста 
(небенефитните подароци од пациентите со нивото на хуманоста на докторот). Во овој 
дел од студијата се презентирани хуманите гестови на докторите во деловите  каде што 
се присутни специфичните подароци за пациентите. Таквите подароци се споредуваат 
со оние подароци од пациентите кои се карактеризираат со немање никакво очекување 
од бенефит. Резултатот од оваа корелација е индикатор за добриот однос помеѓу 
лекарот и пациентот. Нивото на хуманос кај секој општ доктор е добиено со анализа на 
слободните одговори и коментари во врска со нивните подароци за пациентите. 
Индексот за хуманост е добиен како сума од позитивни одговори за седум категории 
на “хумани подароци “  од општ доктор. Добиените резултати покажуваат дека 
корелацијата помеѓу индексот на хуманост и искуствата за подароците од пациентите 
од типот “ без очекувања, бенефит“  е значително позитивна дури и линеарна. Во 
однос на полот доминира женскиот пол, односно општите докторки даваат многу 
подароци и добиваат многу и тоа се смета како индикатор за добриот однос меѓу 
докторот и пациентот. Што се однесува на прашањето на хуманоста во трудовите се 
опишуваат одделни случаи и акцентот на анализата е во границите на етичките 
прашања при што спектарот на мислењата оди од целосно негирање на етичноста, 
сомневање и несигурен став за тоа, па до прифаќањето на позитивните тераписки 
ефекти при давањето на подароците на пациентите. Одредени автори сметаат дека 
давањето на материјални и нематеријални подароци од докторите можат позитивно да 
влијаат врз болеста на пациентот бидејќи пациентот повеќе не се чувствува како објект 
на третман туку како човек и пријател. Размената на подароци, како на пример, писма 
и детски цртежи има позитивен и емоционално топол ефект за обете страни. 
Емоционално топлите подароци за пациентите имаат емпириски позитивен резултат, 
како и тие што се подарени или разменети во психотерапијата. Кај пациентите е 
забележано задоволство и чувство на поголемо почитување при примањето на 
нематеријалните подароци од докторите. Степенот на хуманоста на лекарите е добиен 
со анализата на нивните слободни одговори. Одговорите на ова прашање беа 
анализирани и сортирани во седум категории од кои секоја поединечно укажува на 
одредена форма на хуманост на општиот доктор. Овие седум категории на хуманост се: 
индивидуален пристап, постапки на општиот доктор кон пациентите како кон член од 
семејството, личен ангажман што ги надминува барањата на службата, искажување на 
топли емоции при примање/давање на подароците, добра атмосфера за време на 
терапијата, интерактивна релација и пожртвуваност и алтроизам. Постојат и 
негативни атрибути кои се индикатори за недостаток на хуманост или лошо 
професионално однесување било при примање на подароците или воопшто. Тие 
негативни атрибути се сортирани во четири типа: конвенционално, механичко или 
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рутинско однесување на докторот, замерки заради неблагодарност од пациентите, 
презир или исмејување и нивните подароци и општа фрустрираност на лекарот 
изразена преку негативни емоции. За волја на вистината негативните атрибути 
неможеа да бидат објективизирани со статистичка обработка поради недоволниот број 
на одговори од овој тип. Од тие причини, тие се само цифрено и во проценти изразени. 
Корелацијата помеѓу добиениот индекс на хуманоста на докторите и сумата на 
позитивни одговори за подароците од пациентот без очекуван бенефит е статистички 
обработена и табеларно изразена што беше случај и со анализата на подароците  на 
пациентите од типот без очекување на бенефит. Резултатите се табеларно и графички 
прикажани. Во заклучоците е наведено дека Хрватските општи доктори во својата 
работа покажуваат високо ниво на хуманост кон пациентите, за возврат тие од својте 
пациенти добиваат подароци лишени од очекувањето на некаков бенефит, нивото на 
хуманоста кај лекарите се објективизира со присуството или отсуството на некој од 
седумте индикатори, општите доктори се наклонети кон давањето на спесифично 
избрани подароци со покажување висока сензитивност кон сиромашните или кон 
сериозно болните пациенти, поржртвуваноста е над очекувањата, описите и 
слободните коментари даваат слика на општите доктори кои се поврзани со 
семејството на пациентот, кои работат над барањето од службата и кои даваат 
активности и услоги кои се во доменот на семејството или на социјалните услуги. 
Општите докторки добиваат и даваат повеќе подароци од своите машки колеги. 
Корелацијата на примени и дадени подароци покажува дека докторите кои даваат 
повеќе добиваат и повеќе подароци. Овие резултати не можат лесно да се пренесат и 
на болничките лекари или на другите специјалности бидејќи нивната ситуација е 
многу поразлична. Во литературата се содржани 134 труда, кои што се коректно 
цитирани.  
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                                                        ЗАКЛУЧОК  

Комисијата смета дека се работи за оригинален труд, тема која што е ретко 
обработувана и во светски размери. Честопати во јавноста не се прави дистинкција 
помеѓу земањето и давањето на подароци  во практиката на општиот доктор и 
земањето и давањето на подароци кај лекарите од  другите степени на здравствена 
заштита. Пристапот кон анализирањето на оваа проблематика е научно издржан со 
примена на различни методи на статистичка обработка, проследени со сериозна и 
логична опсервација, егзаминација и заклучување. Комисијата смета дека докторската 
дисертација дава резултати корисни и апликабилни резултати за студентите по 
медицина, докторите по општа медицина, отвора поле за продлабочување  на 
истражувањето на предметот на докторската дисертација како во областа на 
медицинската етика така и во областите на психијатријата и психологијата, а не се 
занемарливи и социјалните елементи. Користа од провокацијата што ја стимулира 
дисертацијата може да има удел и во здравствената политика на државата. Трудот ги 
содржи сите елементи на докторска дисертација и Комисијата со задоволство му 
предлага на Наставно-научниот совет да ја продожи постапката за одбрана на 
дисертацијата од кандидатката м-р Весна Кос.                   
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                                                          РЕЦЕНЗИЈА 
 
 
 
ЗА ОЦЕНА НА ДОКТОРСКАТА ДИСЕРТАЦИЈА  „ЕНДОМЕТРИЈАЛНАТА 
ДЕБЕЛИНА КАКО ПРЕДИКТОР НА ЕНДОМЕТРИЈАЛЕН МАЛИГНИТЕТ КАЈ 
ПОСТМЕНОПАУЗАЛНИ ПАЦИЕНТКИ“ од м-р д-р ТОФИЛОСКА ВАЛЕНТИНА, 
ПРИЈАВЕНА НА МЕДИЦИНСКИОТ ФАКУЛТЕТ  ВО СКОПЈЕ 

 

Наставно-научниот совет  на Медицинскиот факултет во Скопје, на седницата 
одржана на 23.12.2019 година, формираше Комисија за оцена на докторската дисертација 
со наслов ,,Ендометријалната дебелина како предиктор на ендометријален малигнитет кај 
постменопаузални пациентки“ од кандидатката м-р д-р Тофилоска Валентина, во состав: 
проф. д-р Марјан Стојовски (претседател), проф. д-р Марија Крстевска (ментор), проф. д-р 
Јорго Бабушку (член), проф. д-р Славејко Сапунов (член) и проф. д-р Весна Велиќ 
Стефановска (член). 

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

 

 

И  З  В  Е  Ш  Т  А  Ј  

 
 
 
АНАЛИЗА НА ТРУДОТ 
 

Докторската дисертација на кандидатката м-р д-р Тофилоска Валентина, со наслов 
„Ендометријалната дебелина како предиктор на ендометријален малигнитет кај 
постменопаузални пациентки“, содржи 87 страници компјутерски обработен текст во фонт 
ариал, со проред 1.5 и големина на букви 12, 72 библиографски единици, меѓу нив научни 
трудови, статии, книги, национални прописи, меѓународни акти и интернет-ресурси. 
Текстот е збогатен со 31 табела и  36 графикони. 

Трудот е структуриран во 10 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, на концизен и прегледен начин, поткрепен со повеќе 
литературни извори, ги изнесува податоците за клиничките и етиолошките аспекти на 
ендометријалните промени во тек на постменопаузата. Воведот содржи податоци кои се 
објавени во современата научна литература, а се однесуваат на предметот од интерес на 



предложената тема. Воведот е содржински јасно структуриран и лесно се следи и иницира 
интерес за одбраната тема.  

На почетокот, кандидатката дава осврт на досегашните медицински сознанија и 
искуства за промените на ендометриумот (бенигни и малигни), особено за клиничките и 
етиолошките карактеристики на ендометријалниот карцином следејќи ги од минатиот век, 
па се до најсовремените пристапи во модерната медицина.  

Исто така, се осврнува на дефинирање на последната менструација и поделбата на 
менопаузата на две фази – рана, со сочувана вегетативна функција на овариумите и 
продукција на мало количество на естрогени, како и доцна менопауза, со престанок на 
оваријалната функција, но продуктивен ендометриум до крајот на животот на жената и 
атрофија на гениталните органи вклучително и перименопаузата, период од неколку 
години, во кој доаѓа до промени на менстраулниот циклус, појава на неуредни крварења и 
вазомоторни тегоби. 

Следат физиолошките промени на ендометриумот со менстраулна 
пролиферативна, секреторна фаза на ендометриумот секоја поединечно со свои 
карактеристики; менстралната која трае 3-5 дена, во која се отфрла функционалниот слој на 
ендометриумот; пролиферативна, која се карактеризира со раст на фоликулите и зголемено 
лачење на естрадиол и зголемување на рецепторите за естрогени хормони во епителот и 
стромата. На крај, секреторната фаза, која започнува со зголемување на нивото на 
прогестерон и опаѓање на естрадиолот, производство на протеини на постелката, пептидни 
хормони, фактори на раст, простагландини, пролактин и релаксин, како и митотски делби 
кои водат до децидуализација за на крај да се вгнездат и леукоцити во стромата.  

             Понатаму, направен е систематизиран приказ на  степенот на хистолошка 
класификации на ендометријалниот аденокарцином на ендометриумот. Опишани се 
постапно последователно патолошките промени на ендометриумот, започнувајќи од 
најбенигните како што се endometritis senilis, кој претставува воспалителен процес 
локализиран на ендометриумот и дел на миометриумот, настанат од асцедентна коли 
инфекција, потоа  полипи на ендометриумот со негови ризик – фактори, како што се 
хипертензија, возраст, обезитет, употреба на тамоксифен, потоа субмукозните фиброиди 
кои во менопаузата инволуираат и се една од најчестите причини за крварење. 

              Ендометријална атрофија како бенигна форма и ризик - факторите поврзани со 
нејзината појава како пролонгирана орална контрацепција, хипоестрогена состојба 
(оваријална дисфункција), како и употребата на тамоксифен. 

              Следна во низата ендометријални заболувања е хиперплазијата на ендометриумот 
со нејзините подвидови, и тоа: хиперплазија симплекс, хиперплазија комплекса, 
хиперплазија атипика која е  согласно со поделбата од страна на Светската здравствена 
организација (СЗО), Интернационалното здружение на гинеколози и обстетричари (ФИГО) 
и Интернационалното здружение на патолози, како и ризик - факторите асоцорани со 
нејзиното настанување-полицистичен оваријален синдром, болести на тироидната жлезда, 
пушење, фамилијарна оптовареност со оваријален карцином, карцином на матка и 



карцином на колон. Најчеста нејзина појава е во менопаузата кога изостануваат овулациите 
и нивото на прогестерон е ниско. 

На крај се осврнува на карцином на ендометриумот од епидемиолошки аспект како 
и факторите на ризик кои се однесуваат на хормонската стимулација со естрогени, 
полицистично оваријално заболување и тумори кои произведуваат естроген. Поделбата на 
естроген зависен карцином кој е најчест кај ановулаторни крварења, инфертилитет, доцна 
менопауза, рана менарха, ендометријална хиперплазија кој се карактеризира со висока 
чувствителност и добра прогноза на петгодишно преживување во споредба со неестроген 
зависниот карцином лошо диференциран со длабока миометријална инвазија, зафатени 
лимфни јазли, ниска чувствителност на гестагени и лоша прогноза на петгодишно 
преживување. 

Дадени се дополнителни објаснувања за два тумор маркери кои може но не мора да 
се асоцирани со појавата на ендометријален малигнитет. Тоа се тумор - маркер Ca 125 
познат во литературата како карцином антиген 125 или јагленохидратен антиген 125; 
всушност станува збор за муцин гликопротеин идентификуван со помош на моноклонално 
антитело со клонално име ОС 125, па оттука и името Ca125 присутно кај сите луѓе во 
мезотелијалните клетки на плевра, перикард, перитонеум и дериватите на мулериан 
епител, како што се тубите, ендометријалните и ендоцервикалните клетки. 

 Посебен осврт е даден во околностите во кои е покачен, а тоа се ендометриозата и 
карциномот на ендометриумот, како и во тек на бременост и менструален циклус. Неговото 
одредување не предвидува рано откривање на ендометријалниот карцином како што, 
впрочем, се покажа и во нашата студија. 

 Вториот тумор - маркер - карциноембрискиот антиген CEA, исто така, е детално 
опишан, како и неговата поврзаност со појавата на карцином на колон, ректум, панкреас, 
хепар, тироидна жлезда, простата и овариум но е можно да е покачен и кај пациентки со 
ендометријален карцином. 

Следува детален опис на дијагностиката на ендометријалните промени 
започнувајќи со анамнеза која има за цел да открие некои ризик - фактори одговорни за 
развој на одредено заболување, клиничкиот преглед со цел да се препознаат одредени 
клинички знаци карактеристични за развој на утерино заболување.  

Следна е ултразвучната анализа како најевтин, неинвазивен и лесно применлив 
начин за дијагноза на одредени заболувања во медицината вклучитено и гинекологијата. 
Во нашата студија, трансвагиналната ултрасонографија како алтернативна техника за 
индиректна визуелизацијана ендометриумот ја употребивме за мерење на дебелината на 
ендометриумот, анализа наехогеноста на ендометриумот, утерината празнина и неговата 
трансоничност. Трансвагиналната ултрасонографија ја користевме како скрининг - алатка 
за идентифицирање на пациентките со низок ризик на ендометријален карцином, особено 
во комбинација на ендометријалната киретажа.  

Следна алатка која ја користевме беше доплер - иследувањето кое има висока 
предиктивна вредност кај ендометријалните промени, особено колор - доплер и power 
dopler imaging како нова технологија која има сигурни придобивки покрај 



конвенционалниот колор - доплер и може да се користи исто така како скрининг - алатка 
кај асимптоматски пациентки со бројни ризик - фактори за ендометријален малигнитет.  

Следна процедура беше хистолошката верификација на ендометријалните 
крварења со помош на дилатација и киретажа, метод кој е традиционален на избор за 
испитување на пациентките, посебно фракционирана експлоративна киретажа, кај кои е 
посебно земен материјал од грлото на матката, а посебно од ендометријалната празнина и 
тој испратен за хистопатолошка верификација на промените.  

Понатаму, изложени се мотивот, предметот и целите на истражувањето, хипотезата 
како и методите на истражувањето. Недостатокот на слични репрезентативни истражувања 
во оваа област во Р.С Македонија, како и фактот дека во последниве декади 
ендометријалиот карцином прерасна во главен причинител за смртност кај пациентките, 
особено во постменопаузалниот период, претставува еден вид мотив за работа на оваа 
докторска дисертација. Потребата од нови знаења и нови скрининг - алатки во дијагнозата 
и лекувањето на ендометријалиот карцином претставува движечка сила за да се пристапи 
кон негово истражување. 

 

 

Предмет на истражување  

 

Предметот на ова истражување беше да се испита валидноста на ултразвучно 
детектираната дебелина на ендометриумот потврдена со хистопатолошка анализа на 
материјалот добиен со фракционирана експлоративна киретажа на ендометриумот во 
предикција на ендометријален карцином кај жени во постменопауза кои се со утерино или 
без утерино крварење; да се пресмета и да се анализира корелацијата помеѓу индексот на 
телесната маса(БМИ) и ендометријалниот карцином кај испитаниците; да се одреди 
концентрацијата во серум на тумор - маркерите CEA,  Ca 125 кај испитуваната и 
контролната група и да се види поврзаноста меѓу вредностите на тумор - маркерите со 
дебелината на ендометриумот кај сите испитаници; да се испита поврзаноста меѓу нивото 
на естрадиол и ендометријален карцином; да се утврди корелација меѓу личната анамнеза 
и ендометријалниот карцином; да се направи проценка меѓу поврзаноста на 
ендометријалниот карцином со возраста, и бенигните ендометријални промени, како и да 
се пресмета cut off вредност кој би бил патогномоничен за појава на ендометријалниот 
карцином. 

 Како хипотеза успеавме да докажеме дека постои сигнификантна поврзаност 
помеѓу дебелината на ендометриумот и бенигните, односно малигните промени на 
ендометриумот кај пациентки во постменопауза без разлика дали се со или без утерино 
крварење, дека нема сигнификантна асоцијација помеѓу ендометријалното крварење и 
појавата на ендометријален малигнитет, дека постои значителна зависност помеѓу 
фамилијарната анамнеза со појавата на ендометријален малигнитет. 

 



 

Податоци за состојбата на подрачјето во кое е работена дисертацијата 

 

Приложената докторска дисертација со наслов: „Ендометријалната дебелина како 
предиктор на ендометријален малигнитет кај постменопаузални пациентки“ од м-р д-р 
Тофилоска Валентина обработува дефицитарна и современа научна проблематика вредна 
за истражување. Во недостаток на автентични истражувања и податоци во Р Македонија, 
кандидатката јасно ја прикажува моменталната состојба и потребата од ваков тип на 
истражување, како и од примена на современи дијагностички  методи. Темата е од 
подрачјето на гинекологијата и ги обработува карциномите на ендометриумот. 

 

 

Краток опис на применетите методи 

 

Нашето истражување претставува проспективна компаративна опсервациона 
студија во која вклучивме 150 пациентки во постменопауза кои ги регрутиравме на 
Универзитетската клиника за гинекологија и акушерство во Скопје.  

Во контролната група  вклучивме 50 пациентки кои беа во постменопауза, а беа 
хоспитализирани и оперирани заради урогинеколошка патологија, а со претходно 
ултразвучно детектирана дебелина на ендометрумот помала од 5 мм, додека во 
испитуваната група вклучивме 100 пациентки, исто така, во постменопауза, кои, пак, ги 
поделивме во две подгрупи со и без утерино крварење (50 со утерино крварење и 50 без 
утерино крварење). 

Според ултразвучно детектираната дебелина на ендометриумот и двете подгрупи и 
со утерино и без утерино крварење ги поделивме на пациентки со дебелина на 
ендометриумот  5-8 мм, 8-11 мм, и над 11 мм.  

Во студијата ги вклучивме сите постменопаузални пациентки со отсутно 
менструално крварење најмалку од 12 месеци, со дебелина на ендометриумот на 5 и над 5 
мм со и без утерино абнормално крварење кај кои рутински направивме експлоративна 
киретажа.  

Од студијата ги исклучивме пациентките во генеративна возраст, оние кај кои не 
можевме да направиме фракционирана експлоративна киретажа, пациентките со лична 
анамнеза за малигна болест (мината или актуелна), пациентките со лична анамнеза за 
бенигни или малигни болести на овариумите, пациентки кои беа оперирани од карцином 
на дојка и третирани со тамоксифен, како и пациентки со било какви хируршки зафати во 
малата карлица заради гинеколошка патологија.  

Следеа процедури и постапки при иследувањето, поточно на сите пациентки кои 
беа селектирани за учество во студијата им беа во целост презентирани целите на 



истражувањето, како и гаранциите за почитување на нивната приватност и анонимност. На 
сите им предочивме дека добиените резултати од истражувањето ќе ги примениме само за 
научни цели без можност за поврзување на информациите со лицето од кои истите се 
добиени.  

Постапките кои беа применети кај селектирани пациентки за истражувањето беа 
дел од протоколарни рутинско воспоставени постапки кои соодветствуваат за состојбата и 
третманот. 

По самата анамнеза, деталното информирање на пациентките за текот на 
испитувањата и по добивањето нивна согласност, беше пристапено кон одговарање на 
специјално дизајниран прашалник кој ги опфаќаше следниве податоци: возраст, висина и 
тежина врз основа на кои се пресметуваше БМИ, фармаколошка анемнеза, пушење цигари, 
лична и фамилна анамнеза. 

Следеше земање на венска крв за одредување на хормон естрадиол како и тумор - 
маркерите Ca 125 и CEA, потоа следеше ултразвучната анализа во која ги анализиравме 
дебелината на ендометриумот изведувана во сагитален пресек на утерусот истата изразена 
во мм,како и неговата ехогеност.  Хомоген ендометриум беше оној кај кој постоеше јасна 
граница кон  миометриумот и укажуваше на бенигни лезии, додека кај хетерогениот имаше 
присуство на течност во утерината празнина тој укажуваше на малигни промени. 

Следеше доплер - испитување на резистентниот индекс на васкуларизација на 
ендометријалната промена(Ri) во најваскуларизираниот дел на промената во кое ниво се 
мереше и протокот. Тој ни даде сигнификантна поврзаност со појавата на ендометријален 
малигнитет. Секоја промена на резистентниот индекс под 0,42 беше асоцирана со малигна 
промена и, обратно, со бенигна промена. 

На крај следеше фракционирана експолративна киретажа со материјал од биопсија 
земен посебно за грлото на матката посебно за утерината празнина, и тој беше испратен за 
хистопатолошка верификација. 

 

 

  Краток опис на резултатите од истражувањето 

Предиктивната улога на одредени параметри (возраст, БМИ, фамилијарна 
анамнеза, вредност на доплерот, број на абортуси и др) ја тестиравме со униваријантна 
логистичка регресиона анализа во однос на постоење на ендометријалниот малигнитет. 

Од униваријантната логистичка регресиона анализа на предиктивната улога на 
селектирани параметри во однос ендометријален малигнитет направена кај сите пациентки 
покажа дека статистички значајни се ехогеноста, вредноста на доплер на ендометриумот и 
дебелината на ендометриумот.  

Согласно со нашата студија, со зголемувањето на дебелината на ендометриумот 
несигнификантно се зголемува концентрацијата на тумор - маркерот Ca 125, односно 
сигнификантно се намалува концентрацијата на тумор - маркерот CEA, се утврди дека нема 



сигнификантна асоцираност помеѓу пациентките со и без утерино крварење и доплер на 
ендометриумот, дека кај пациентките со дебелина на ендометриумот под 5мм бенигниот 
патохистолошки наод беше за 3,917 сигнификантно почест споредбено пациентките со 
дебелина на ендометриумот над 5 мм, но и исто така дека во групата со утерино крварење 
пациентките имаа 5,412 пати сигнификантно почесто малигден хистопатолошки наод 
споредбено со оние пациентки без утерино крварење. Истотака утврдивме сигнификантна 
позитивна умерена корелација помеѓу видот на хистолошкиот наод и дебелината на 
ендометриумот, односно дека со зголемувањето на дебелината на ендометриумот се 
зачестува малигниот наод.  

Позитивната фамилна анамнеза за карцином кај еден од родителите (со фокус на 
дојка, дебело црево) претставува предиктор кој ја зголемува веројатноста за ендометријален 
малигнитет за 3,138 пати.  

Резистентниот индекс на доплер на ендометриумот ни покажа сигнификантно 
зголемување на ендометријалниот малигнитет за 7,399 со вредност помала од 0,42.  

Сите параметри  кои со униваријантната логистичка регресиона анализа се 
потврдија како сигнификантни предиктори во однос на ендометријален малигнитет беа 
ставени во методот на мултипла логистичка регресиона анализа.  Согласно резултатите од 
мултиплата регресиона анализа, за p<0,05, како независен предиктор за ендометријален 
малигнитет мултиплата логистичка регресија ги потврдни ехогеноста на ендометриумот, 
фамилијарната генеза за малигно заболување и дебелина на ендометриум >11 mm во однос 
на <0,5 mm.  

Направена беше ROC (receiver operating characteristics) анализа за утврдување на 
cut off вредност за дебелината на ендометриумот која би била дијагностички ефикасна во 
раната дијагноза на ендометријален малигнитет. Анализата беше имплементирана за 
целиот примерок, како и поединечно за услови со  и без утерино крварење. Согласно 
анализата на целиот примерок, вредноста на AUC (area under the curve) за дебелината на 
ендометриумот и ендометријалниот малигнитет, има значајна дијагностичка ефикасност за 
AUC=0,738 (0,619-0,857) CI 95%, p=0,001. 

                 Дебелината на ендометриумот над 11 мм во однос на онаа помала од 5мм 
сигнификантно ја зголемува веројатноста за ендометријален малигнитет за 8,773 пати. 
Нашата cut off - вредност за дебелината на ендометриумот ≥ 7,15 мм е пресметана согласно 
максимална сензитивност (sensitivity=90% CI=95%) и соодветна специфичност 
(sensitivity=77,5% CI=95%)  и Jouden index од 0,85.  

За дебелината на ендометриумот и ендометријалниот малигнитет кај пациентки 
без утерино крварење имаме значајна дијагностичка ефикасност за AUC=0,886(0,793-0,979) 
CI 95%, p=0,001. Cut off - вредноста за дебелината на ендометриумот ≥5 мм е пресметана 
согласно со максимална сензитивност (sensitivity=100% CI=95%) и соодветна специфичност 
(sensitivity=100% CI=95%). За Jouden index добивме вредност 0,1.  

За дебелината на ендометриумот со утерино крварење, cut off - вредноста за 
дебелината на ендометриумот ≥5 мм  ја пресметавме согласно со максимална сензитивност 



(sensitivity=87,5%  CI=95%)  и соодветна специфичност (sensitivity=73,5% CI=95%)  и за неа 
за Jouden index добивме вредност 0,61. 

Споредбата на двете ROC - криви за дебелината на ендометриумот и 
ендометријалниот малигнитет кај пациентките со и без утерино крварење на испитуваната 
група не покажа статистички сигнификантна разлика за р=0,2341. Разликата во 
дијагностичката ефикасност на добиените cut off - вредности за дебелината на 
ендометриумот под 5 мм во раната дијагноза и кај двете подгрупи не покажа статистичка 
значајност. 

 
ОЦЕНА НА ТРУДОТ 
 

Докторската дисертација со наслов ,,Ендометријалната дебелина како предиктор 
на ендометријален малигнитет кај постменопаузални пациентки“, од кандидатката м-р д-р 
Тофилоска Валентина, претставува истражување во гинекологијата. Изработката на темата 
на оваа докторска дисертација ќе придонесе како скрининг - алатка за рана детекција на 
ендометријален малигнитет кај пациентки во постменопауза. 

Сумирајќи ги концизно резултатите од оваа студија и заклучоците кои од нив 
произлегуваат, докторантката дава значаен придонес за зголемување на знаењата за 
клиничките и етиолошките аспекти на ендометријалниот карцином. Клиничкото значење 
на оваа студија произлегува од нејзините резултати преку кои се добиени прецизни 
податоци за поврзаноста на ендометријалниот карцином со дебелината на ендометриумот. 

Докторската дисертација со наслов ,,Ендометријалната дебелина како предиктор 
на ендометријален малигнитет кај постменопаузални пациентки“, од кандидатката м-р д-р 
Тофилоска Валентина, 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 следниве 
рецензирани истражувачки трудови: 

 

[1]. Автори: Valentina Tofiloska , прв труд објавен во: Open access macedonian journal of 
medical Sciences ,published on january 15,2019 as 
https://doi.org/10.3889/oamjms.2019.079 под Наслов ,,The connection of the level of 
estradiol in serum and obesity with the endometrial bleeding in postmenopausal women“. 

[2].  Автори: Valentina Tofiloska , втор труд објавен во: Оpen access macedonian journal of 
medcal Sciences ,published on july 28,2019 as https://doi.org/10.3889/oamjms.2019.639, 



под Наслов ,,The connection between the endometrial thickness and the risk of endometrial 
malignancy in postmenopausal women“. 

 

 Заклучок и предлог 

 

                       Главни научни придонеси на кандидатката се: добиените наоди од ова базично 
истражување ни даваат автентични податоци за клиничките и етиолошките аспекти 
на ендометријалниот карцином кај популацијата во Р Македонија.  

                    М-р д-р Тофилоска Валентина со своето претходно искуство во 
научноистражувачката работа, како и со спроведувањето на оваа студија, со објавените 
научни трудови во стручни публикации, ќе даде значаен придонес во 
научноистражувачката работа во оваа област.                  

                      Кандидатката, во своето научно портфолио, има запишано учества во домашни 
и меѓународни асоцијации од областа на гинекологијата, преку кои има изградено 
солидна мрежа за дисеминација и размена на стекнатите знаења.  

                     Таквите комуникации во иднина ќе обезбедат конкретна споредба на 
резултатите и наодите објавени во докторската дисертација со наодите на слични 
студии и ќе отворат можност за дополнителна верификација на научниот труд на 
кандидатката во оваа област. Дополнително, преку понатамошниот стручен и 
академски ангажман на кандидатката, наодите и знаењата од оваа докторска 
дисертација можат да бидат пренесени до студентите и постдипломците кои се 
заинтересирани за оваа проблематика.  

                      Докторската дисертација под наслов „Ендометријалната дебелина како 
предиктор на ендометријален малигнитет кај постменопаузални пациентки”,  
поднесена од м-р д-р Тофилоска Валентина, претставува оригинален и самостоен 
научен труд и во целост ги исполнува условите, критериумите и правилата за 
запишување и студирање на трет циклус студии - докторски студии на Универзитетот 
„Св. Кирил и Методиј“ во Скопје.  

                       Комисијата смета дека трудот ги опфаќа и во целост ги обработува поставените 
проблеми и ги содржи сите елементи на научен труд, со јасно дефинирани цели, 
прецизно изложени материјал и методи, детално прикажани статистички обработени 
резултати. Дискусијата и заклучоците се објективни и реални и даваат прецизни 
одговори на поставените цели.  

                         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 Валентина Тофилоска со наслов: 
„Ендометријалната дебелина како предиктор на ендометријален малигнитет кај 
постменопаузални пациентки“.                         



                                                         КОМИСИЈА 

 
1.Проф. д-р Марјан Стојовски, претседател,с.р._____________________ 

 

2.Проф. д-р Марија Крстевска, ментор,с.р._______________________ 

 

3.Проф. д-р Јорго Бабушку, член,с.р._________________________ 

 

4.Проф. д-р Славејко Сапунов, член,с.р._________________________ 
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РЕЦЕНЗИЈА 
 

 ЗА ОЦЕНКА НА ДОКТОРСКАТА ДИСЕРТАЦИЈА  
 „СКРИНИНГ НА ПРЕЕКЛАМПСИИ ВО ПРВ ТРИМЕСТАР ОД БРЕМЕНОСТА: 
СЕРУМСКОТО НИВО НА ПЛАЦЕНТАРНИОТ ФАКТОР НА РАСТ НАСПРОТИ 

МАЈЧИНИТЕ КАРАКТЕРИСТИКИ“  
ОД Д-Р КРИСТИНА СКЕПАРОВСКА,  

 ПРИЈАВЕНА НА МЕДИЦИНСКИОТ ФАКУЛТЕТ ВО СКОПЈЕ 

Наставно-научниот совет  на Медицинскиот факултет во Скопје, на 23. редовна седница 
одржана на 26.12.2019 година, формираше Комисија за оцена на докторската дисертација на 
кандидатката д-р Кристина Скепаровска со наслов ,,Скрининг на прееклампсии во прв триместар од 
бременоста: серумското ниво на плацентарниот фактор на раст наспроти мајчините 
карактеристики“, во состав:  

проф. д-р Гордана Адамова (претседател),  

проф. д-р Никола Јанкуловски (ментор),  

доц. д-р Горан Димитров (член),  

доц. д-р Ана Данева Маркова (член),  

проф. д-р Бети Зафирова Ивановска (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 Кристина Скепаровска, со наслов ,,Скрининг 
на прееклампсии во прв триместар од бременоста: серумското ниво на плацентарниот фактор на 
раст наспроти мајчините карактеристики“, содржи 105 страници компјутерски обработен текст во 
фонт Аrial, со 1,5 проред и големина на букви 11, во кој се поместени 34 табели и 24 слики. 

На трудот му претходи куса содржина на македонски и анлиски јазиик. Самиот труд е 
структуриран во 9 глави, по што следат благодарноста, референците и апендиксите. Деловите се 
систематизирани во точки и потточки со наслови и поднаслови, со што се обезбедува поедноставно 
следење на материјата која е обработена во истражувањето.  

Првата глава насловена како ВОВЕД е структурирана во 4 точки. Во првата: Преваленца 
и значење на прееклампсија, кандидатката го брани изборот на подрачјето на нејзината 
докторска теза. Наведени се преваленцата на болеста и значењето кое таа го има по мајчиниот 
морталитет, морбидитет и подоцнежни секвели, перинаталниот морбидитет, морталитет и 
подоцнежни секвели, како и финансискиот импакт на болеста врз здравствениот систем. Втората 
точка: Патогенеза на прееклампсија е посветена на детален опис на патогенезата на болеста 
која е предмет на истражување на кандидатката. Започнувајќи со опис на физиолошкото 
ремоделирање на спиралните артериоли при нормална бременост, преку недостаточно нивно 
ремоделирање при прееклампсија (ПЕ), па до стратификација на патогенезата на прееклампсијата 



во стадиуми со опис на патофизиолошките процеси и импликации на истите врз добробитта на 
фетусот и мајката, кандидатката прави јасен и концизен преглед на природата на заболувањето. Во 
третата точка насловена како: Предикција на прееклампсија, кандидатката на почетокот се 
осврнува на бенефитот по однос на матерналниот и перинаталниот исход, кој преку можноста за 
рана дијагноза, а особено преку иницирање на превентивни мерки, би го остварила адекватна и 
благовремена детекција на пациентки со ризик за развој на прееклампсија, а потоа кандидатката 
прави преглед на скрининг-тестовите кои досега се користеле, т.е. се користат за предикција на 
болеста.  Кандидатката ги опишува мајчините карактеристики асоцирани со подоцнежна појава на 
прееклампсија, интегрирани во NICE (National Institute of Health and Care Excellence) и ACOG 
(American College of Obstetricians and Gynecologists) препораките, потоа доплерот на утерината 
артерија и, конечно, биохемиските маркери во детекција на пациентки во ризик за појава на 
прееклампсија, и  прави преглед на нивниот перформанс цитирајќи литература. Четвртата точка: 
Плацентарен фактор на раст  му е посветена на биохемискиот маркер, кој, како предиктор на 
прееклампсии, е предмет на анализа во оваа докторска дисертација. Даден е историски преглед на 
неговото откривање и утврдувањето на биолошката активност, опишана е неговата градба, 
механизмот на дејство и  неговите функции во ембрионалниот развој и адултниот живот.  
Кандидатката особено внимание посветува на улогата на плацентарниот фактор на раст (placental 
growth factor - PlGF)d во нормална, а потоа во преекламптична бременост. Оваа потточка и, воедно, 
и воведот пациентката ја завршува давајќи преглед на перформансот, кој плацентарниот фактор го 
покажал во досегашните студии во скрининг на прееклампсии и како единечен маркер и во 
комбинација со други. 

 

Во втората глава, МОТИВ, кандидатката наведува две причини кои ја поттикнале да ја 
истражува оваа тема: 1. отсуството на национални студии кои го евалуираат перформансот на 
одделни скрининг-тестови, а без чие познавање е невозможно етаблирање на адекватен алгоритам 
за детекција и следење на пациетки со ризик, и 2.  строгата препорака дека секоја лабораторија,  при 
одредување на концентрација на  биохемиски маркер, треба да изработи свои референтни рамки  
врз основа на специфичностите на постапката на мерење и користените реагенси (наместо да усвои 
туѓи).  

 

Опис на целите на студијата 

Во третата глава, ЦЕЛИ,  стратифицирани и јасно и концизно се дефинирани следниве 
цели: 

 Примарни цели: 
1. евалуација на перформансот на мајчините карактеристики во скоп на NICE и ACOG- 
препораките како скрининг-тест за прееклампсија; 2. евалуација на перформансот на 
плацентарниот фактор на раст како скрининг-тест за прееклампсија; 3. компарирање и 
комбинирање на тестовите преку конфронтирање на нивните статистички обележја. 

 
Секундарни цели: 

1. евалуација на перформансот на плазма протеинот-А асоциран со бременоста (Pregnancy 
associated plasma protein-A, PAPP-A) како скрининг-тест за прееклампсија; 2. испитување на 
асоцијацијата на плацентарниот фактор на раст со плодови мали за гестациската старост (small 
for gestational age - SGA). 
 



 
 

Во четвртата глава насловена како МАТЕРИЈАЛ И МЕТОДИ, кандидатката дава 
детален опис на структурата на студијата.  Неа, согласно со проведената постапка, исправно ја 
дефинира по дизајн како опсeрвациска, проспективна кохортна студија. Го наведува местото и 
времето на реализација: Специјална болница за гинекологија и акушерство „Маjка Тереза“ во 
соработка со Институтот за имунобиологија и хумана генетика при Медицинскиот факултет во 
Скопје,  септември 2018- октомври 2019. 

                      Материјалот на студијата е прецизно дефиниран заедно со инклузивните и 
ексклузивните критериуи: 

• Инклузивни критериуми:  
- едноплодова бременост 
- бременост од 11+0 до 13+6 гестациски седмици, т.e. растојание теме-врв на сакрум 

45-84 mm 
- мајчина возраст од најмалку 18 години 
- потпишана информирана согласност. 
 
• Ексклузивни критериуми: 
- мртов плод 
- констатирани конгенитални аномалии на ултразвучниот преглед 
- пациентки со сериозна болест или ментална попреченост  
- актуелно учество во други истражувања. 
 
     
     Наведени се влезните податоци во студијата: 1. анамнестички податоци со социо-

демографски карактеристики и податоци од опстетричката историја: возраст, националност, степен 
на образование, место на живеење, социо-економски статус, пушење, индекс на телесна маса,  
паритет, интервал меѓу бременостите, актуелна гестациска старост, начин на зачнување, вредност 
на плазма протеин А-асоциран со бременоста, (колектиран по добивањето на наодот од скринингот 
за анеуплоидии), употреба на лекови; 2.анамнестички податоци од интерес,  за детекција на 
пациентки со ризик за развој на прееклампсија според насоките на NICE и ACOG. 3.одредување на 
серумското ниво на плацентраниот фактор на раст, при што постапката за колектирање н 
примероците, чување на серумот и мерење на концентрацијата се детално опишани.  

   Наведени се излезните податоци, т.е. исходи на студијата: дијагноза на 
преекплампсија, дијагноза на хипертензија во бременост (Pregnancy induced hypertension-PIH), 
дијагноза на плодови мали за гестациската старост и истите се прецизно дефинирани според 
релевантни дефиниции.  

   Дефинирани се условите за превремен прекин или отпаѓање од студијата: 
неможност за следење; абортус; породување пред 37. гестациска седмица по друг основ сем 
прееклампсија; хипертензија во бременост; плод мал за гестациската старост;  недостаточни 
контроли; повлекување на информираната согласност. 

Преставен е протоколот за работа и  утврдени се временските точки и параметрите за 
евалуација:  

1. Евалуација на мајката: 
-мерење на крвен притисок и по потреба: 
-одредување на протеинурија 
-одредување на биохемиски статус. 

 



2. Евалуација на плодот: 
-УЗ преглед (биометрија, количина на околуплодова вода, позиција и староста на 
постелката, а по потреба: биофизички профил, протоци низ фето-плацентарна 
единица) 
- NST (Non stress test). 

 
3. Евалуација на новороденото (по породувањето): 

-гестациска седмица при породувањето 
-телесна тежина 
-Апгар-скор 
-начин на породување 
-време на престој на одделот интензивна нега (Neonatal Intensive Care Unit - NICU). 
 

На крајот од оваа глава во потточката: Стандардизација на постапки, кандидатката ги 
наведува условите и начините под кои ќе ги спроведува постапките: мерење на крвен притисок;  
одредување на протеинурија и биохемиски статус; одредување на гестациска старост (гс) при 
породување; одредување на прецентилен cut-off, а во контекст на дијагностицирање на исход од 
студијата.  

 
 
Краткок опис на применетите методи 
 
Во студијата биле регрутирани вкупно 779 испитанички во прв триместар од бременоста. 

Кај нив во интервалот 11+0- 13+6 гестациски седмици биле земени наведените социо-
демографиски подароци од интерес, бил пополнет прашалник за ризик за развој на 
прееклампсија по препораките на NICE и ACOG и била земена крв за одредување на серумското 
ниво на плацентарниот фактор на раст. Од крвта по стандардна постапка (½ час чекање на собна 
температура за спонтана коагулација на примерокот, потоа 10 мин. центрифугирана на 1500 
вртежи во минута) бил одвоен серумот и  истиот веднаш бил смрзнат на -20 C. Серумите, со 
почитување на студениот синџир, биле префрлени на Институтот за Имунобиологија и хумана 
генетика каде се одредила концентрацијата на плацентарниот фактор на раст. 

Испитаничките во  28. и 34. гестациска седмица биле телефонски контактирани, а во 32., 
36., 38., 40. гестациска седмица биле болнички евалуирани за постоење на прееклампсија и 
хипертензија во бременоста:  им бил измерен, по пропишана постапка, крвниот притисок и при 
вредности ≥ 140/90, измерен два пати на растојание од 4 часа, им била земена крв за одредување 
биохемиски статус и колектирана диуреза за одредување на протеинурија.  

По породувањето, родилната тежина на новороденото на сите испитанички била 
евалуирана и сите оние под 3 перцентила биле издвоени во посебна група. 

По завршувањето на студијата (породувањето на сите испитанички),  оние со дијагноза на 
прееклампсија, хипертензија во бременоста и родилки на плодови мали за гестациската старост 
(под 3 перцентила) ги сочинувале афектираните групи (вкупно 72 пациентки: 18 со 
прееклампсија, 22 со гестациска хипертензија и 32 со плод мал за гестациската старост под 3 
перцентила), а останатите контролната група (573 пациентки).  

Групите меѓу себе биле контрофонтирани за вредноста на плацентарниот фактор на раст, и 
податоците од NICE и AGOG-прашалниците и вредноста на плазма-протеинот-А асоциран со 
бременоста. Потоа, плацентарниот фактор на раст, NICE-прашалникот и плазма-протеинот-А 
асоциран со бременоста биле компарирани меѓу себе како индивидуални маркери за предикција 
на прееклампсија, а потоа биле комбинирани во интегрален модел. 



 
 
 
Во петтата глава, СТАТИСТИЧКА АНАЛИЗА, кандидатката при наведува статистичките 

постапки и пакети користени при обработка на добиените податоци. 

 

Во шестата глава: РЕЗУЛТАТИ, кандидатката ги поместува добиените резултати од 
истражувањето, а во седмата ДУСКУСИЈА ги толкува и ги конфронтира своите наоди со наодите во 
литературата.  

 

Краток опис на резултатите од истажувањето и споредбена анализа со наодите 
во литературата 

 

 Oбезни пациентки, Body mass index (BMI) >30 значајно почесто биле регистрирани во групата 
со гестациска хипертензија (p=0.000003), значајно поретко во  групата плодови мали за 
гестациската старост (p=0.048), а незначајно почесто во групата со прееклампсија.   

Ова е во согласност со другите истражувања (Skrastad, Youssef), каде што кога се евалуира ПЕ групата 
како една целина,  BMI не покажува статистички значајно повисока разлика во однос на К-групата. 

 

 Уделот на испитаничките од албанска етничка припадност во групата со прееклампсија бил 
сигнификантно помал од уделот на Албанки испитанички во контролната група  - 38,9 % 
наспроти 66 %. (p=0.018) 

Ова не противречи на наодите во литературата (Poon, Froidat, Akolekar) кои говорат за расна, а не 
етничка асоцијација со ПЕ, при што црната раса е сигнификантно почесто застапена меѓу жените со 
ПЕ во однос на останатите. 

 Од вкупниот број Македонки вклучени во студијата, 4,14 % развиле ПЕ, додека тоа го сториле 
само 1,16 % од Албанките вклучени во студијата. Оваа разлика со p=0,073 се покажа 
статистички незначајна. 

 Бремените жени со прееклампсија значајно почесто биле нулипари во однос на испитаничките 
со нормална бременост – 72,2 % наспроти 44,5 %  (p=0.02).  

Ваквата асоцијација на нулипаритот со појава на ПЕ е во согласност со наодите во литературата: 
55,3 vs 84,6 % (Audibert) 47,7 vs 61,3 % (Poon), 43,9 vs 65,7 % (Schneuer), 52,5 vs 63,8 % (Nucci). 

 
 Aктивни пушачи сигнификантно почесто биле бремените жени со гестациска хипертензија 

(31,82 % vs 12,91 %;  p<0,011). 
За разлика од наодите на Poon, Akolekar, Schneuer, оваа студија не покажа пониска стапка на 
пушачи во групата на пациентки со ПЕ, што, пак, е вo согласност со наодите на други автори (Nucci, 
Froidat). 
 

 Во двете афектирани групи со хипертензивно нарушување, бројот на бремени жени со 
анамнестички податок за претходна ПЕ/PIH бил повисок од бројот на жени со таков податок во 



контролата (16,6 vs 5,2 за ПЕ,  p= 0.038 односно 27,3 vs 5,2 за PIH, p=0.00000), што се 
потврдило и како статистички значајна разлика. 

Резултатот од оваа студија е во согласност со наодите во литературата: Skrastad, исто така, пријавува 
трократен скок на позитивен одговор во групите ПЕ-PIH од 6,6 % на 19 %; Poon репортира скок од 
2,6 % во контролната група на 14,5 % во групата доцни прееклампсии; скок од 2,9 % на 12,6 % за 
доцни ПЕ пријавува и Аколекар. Студиите кои ја евалуирале и гестациската хипертeнзија, исто како 
и рeзултатот во оваа теза, пријавуваат сигнификантна асоцијација на сегашната гестациска 
хипертензија со претходен PIH/ПЕ (Poon, Audibert). 

 

 Бремените жени од сите три афектирани групи почесто од бремените жени од контролната 
група имале фамилијарна оптовареност за прееклампсија, 16,7 %, 22,7 % 12,5 % наспроти 7 % во 
контролната група (К), но како статистичка сигнификантна се потврди застапеноста на 
испитанички со фамилијарна историја за прееклампсија во групата со гестациска хипертензија  
во однос на контролата (p=0.006). 

Отсуство на статистичка знајачност покажуваат и други студии: на пр. Froidat 3,9 % K vs 6,7 % ПЕ 
или Skrastad кој пријавува дури и пониска стапка на појава во ПЕ групата (8,8 К vs 7,7% ПЕ). 
Меѓутоа, студиите кои вклучуваат голем број на пациенти, појавата на почеста позитивна 
фамилијарна анaмнеза за ПЕ, успеваат да ја докажат кaко статистички значајна (Poon). 

 

 Со историја за хронична хипертензија биле регистрирани 2,8 % испитанички во контролната      
група и 22,2 % испитанички во групата со прееклампсија, и оваа разлика се потврди како 
статистички сигнификантна (p=0,0000). 

Наодите во литературата,  широко и недвојбено го поддржуваат овој резулат, при што стапката за 
хронична хипертензија е релативно стабилна низ студиите околу 1 %, додека стапката во групата 
ПЕ  се менува во зависност дали се евалуира ПЕ во целина или поодделно, рана и доцна. 
 
 
 Податок за забременување со ин витро фертилизација дале 0,7 % испитаници во контролната, а 

5,56 % од испитаниците во ПЕ што со статистичка значајност p=0.0027 ja прави оваа разлика 
статистички сигнификантна. 

Наодите на Poon, Аkolekar, Audibert говорат за поголема фреквенција на техниките на асистирана 
репродукција во ПЕ групата, но без статистичка сигнификантност. 

 Терапија иницирана уште во првиот триместар од бременоста  примале 12,8 % од 
испитаничките во контролната група, a 38.89 % испитанички од групата ПЕ (p=0,000435). 

И овој резултат е во согласност со наодите на Poon, Akolekar и Froidat. 

 

 Просечната гестациската старост при породување на пациентките од групата со ПЕ била 37,4 
г.с., што наспроти 39,4 г.с. во контролната група дала разлика со сигнификантност p=0,00002. 

 Родилната тежина на новородените од ПЕ-групата била 2590 g vs 3400 g за контролната група 
(p=0.0022). 

 61,1 % од испитаничките со ПЕ бременоста ја завршиле со царски рез, наспроти 36,5 % во 
контролната група (p=0.036). 

 Aпгар-скорот во петтата минута во ПЕ-групата бил полош од оној во контролата p<0,05. 



 33,3 % од новородените родени од мајки со прееклампсија имале потреба за престој на одделот 
неонатална интензивна нега, наспроти 5,8 % од новородените родени од мајки во контролната 
група ( p=0.0000). 

 Неонаталната смрност во ПЕ-групата бил 11,1 % наспроти 1 % во контролната група, 
(p=0,00027). 

 Новородените во групата плодови мали за гестациската старост, освен помалата родилна 
тежина, во однос на контролната група имале статистички сигнификантно полош Апгар-скор и 
во првата и во петтата минута (p<0,05). 

 Опстетричкиот исход на пациентките со гестациска хипертензија не покажал разлика во однос 
на тој во контролната група. 

 Заклучокот дека ПЕ e асоцирана со полош опстетрички исход во однос на исход без ПЕ е во согласност 
со наодите од литературата. Pauline Mendola констатира полош опстетрички исход за ПЕ-група и тогаш 
кога ги анулира ефектите од претерминското јатрогено породување по однос на прием во NICU, но не и 
по однос на перинатален морталитет.  
Независно од општиот заклучок,  резултатите на оваа студија не се во согласност со рeзултатите на 
развиените земји. За илустрација, Sarka Lisonkova во својата ретроспективна студија за перинаталниот 
исход при прееклампсија во САД, наведува 68 % NICU прием кај ПЕ<34 г.с., и само 4 % за ПЕ≥34 г.с., и 
неонатален морталитет од 3 % за првата во 0,9 % за ПЕ>34 г.с. Кај нас приемот на NICU за деца < 34 г.с. 
беше 100 %, а неонаталната смртност во таа група беше 33 %. 

 

 Сигнификантни контрибутори во појава на прееклампсија биле:  постоењето на хронична 
хипертензија, ИВФ забременувањето, и паритетот при што: 

-пациентките со историја на висок притисок имале релативен ризик за развој на 
ПЕ од 8,2 (RR=8,2 , 95 % CI 3,0-22,6); 

-жените со бременост остварена со ИВФ имале релативен ризик за развој на ПЕ од 
6,9 (RR 6,9,  95 % CI 1,1-42,3); 

-нулипарите имале релативен ризик за развој на прееклампсија во бременоста од 
3,1 (RR=3,1,  95 %CI 1,1-8,7); 

-претходна бременост комплицирана со висок притисок имала релативен ризик за 
појава на ПЕ во ова бременост од 3,3 ( 1,0-11,1),  додека претходна бременост без ПЕ 
имала ризик 0,14 за појава на истата во оваа бременост (RR 0,14,  95 % CI 0,03-0,6). 

     Овие наоди се конзистентни со наодите во литературата:  Poon 2009 анализирајќи ја асоцијацијата на 
PAPP-A  со ПЕ посочува дека најзначаен позитивен контрибутор за ПЕ меѓу мајчините карактеристики 
е хроничната хипертензија, црната раса и  бременост со позитивна анамнеза за PIH/ПЕ, а негативен – 
претходна бременост без PIH/ПЕ при референтна точка на нулипарутетот од единица. Следната 
година, истиот автор, покрај претходно споменатите варијабли, во утврдување на мајчиниот 
специфичен (индивидуален) ризик за развој на ПЕ ја воведува и асистираната репродукција и тоа со 
релативен ризик веднаш зад хроничната хипертензија, согласно со резултатите во оваа докторска теза. 
Истите ризик фактори за појава на ПЕ ги верифицира и Akolekar, со тоа што по хроничната 
хипертензија која е прва меѓу контрибуторите постојано, останатите се изменуваат по редослед во 
зависност од тоа дали зборува зa рана или доцна ПЕ. 

 



 Скрининг-позитивни пациенти според NICE и АCOG препораките значајно почесто биле 
регистрирани во ПЕ и PIH групата (p,0.05), додека серумското ниво на плацентарниот фактор 
на раст бил статистички значајно понизок во ПЕ и SGA  групата (p,0.05) во однос на 
контролната група.   

 Пациентките од групата со прееклампсија и гестациска хипертензија биле сигнификантно 
почесто позитивни според NICE во однос на контролата (p=0,0000 за ПЕ односно p=0,0002 за 
PIH). 

  10,5 % од жените кои не развиле ПЕ (контролната група) биле скринирани како пациентки со 
ризик,  наспроти 36,4 % од пациентките кои развиле гестациска хипертензија. 55,6 % од 
пациентките кои развиле ПЕ биле скринирани позитивни по NICE. 

 NICE протоколот имал плоштина под ROC (receiver operating curve) кривата, AUC (Area Under 
the Curve) имала вредност од 0,72 (AUC = 0,72, Std.error, CI 95 %  0,579-0,86) - што укажува на 
тест со добра дискриминаторна способност.    

 При фиксирана стапка на лажно позитивен резултат (False positive rate, FPR) од 10 %, стапката 
на детекција на ПЕ на NICE протоколот изнесувала 45,4 % . 
 

Независно од долгогодишното постоење на NICE-препораките за скрининг на ПЕ, малку студии 
имале за цел да го анализираат неговиот перформанс. Во детекцијата на ПЕ во целина, Plasenica во 
2007 пријавува сензитивност на мајчините карактеристики од 47 % за 10 % стапка на лажно 
позитивен резултат, Liona Poon во 2009  репортира стапка на детекција од 44 % , а Tan Yi 30 % 
детекција за ПЕ во целина репортирани во 2018  во SPREE  (Screening for PREEclampsia) студијата.  

 Споредено со контролата, ризик за прееклампсија според  ACOG сигнификантно почесто бил 
детектиран кај испитаничките со прееклампсија и гестациска хипертензија (p=0,0058 ; p= 
0.0011). 

 Според ACOG-протоколот 62,7 % од жените во контролната група биле скринирани позитивни 
за развој на ПЕ, 56,3 % од жените во SGA групата, 95,5 % од жените во групата PIH, и 94,4 % од 
пациентките кои навистина развиле ПЕ.   

 АCOG-тестот со големина на AUC од 0,655, Std.error 0.052 (CI 95 %  0.553-0.757), 
поседува задоволувачко ниво на дискриминаторна способност. 
 

Резултатите за перформансот на ACOG-протоколот добиени во оваа студија се во 
согласност со наодите во литературата. Poon говори за сензитивност над 90 % при  64,1 
стапка на лажно позитивен резултат, додека O’Gorman репортира 90 %, односно 89 % 
(стратифицирано за рани, претермински и термински ПЕ), повторно со висока 64,1 % 
стапка на лажно позитивен резултат.  
 

 ACOG има поголема сензитивност за детекција на ПЕ од NICE (94,4 vs 55,6), но при многу 
поголемо лажно позитивно регрутирање на испитаници, што ја намалува неговата 
специфичност (36,4 vs 88,4), позитивниот коефициент на веројатност (1,5 vs 4,8) и позитивната 
предиктивна вредност (4,1 vs 12,1). АGOC во однос на NICE покажува подобри перформанси во 
отфрлање на дијагнозата: негативен коефициент на веројатност од 0,15 vs 0,5 за NICE, и 
негативна предиктивна вредност од 99,6 % vs 98,6 %. 

 Медијаната на концентрацијата на PlGF во контролната група била 39,4 pg/ml,  наспроти, 31,8 
pg/ml за ПЕ-групата, 33,6 за PIH-групата и 33,8 во SGA-групата. При тоа, статистички значајно 



помали концентрации на PlGF во однос на контролата се измериле кај испитаничките со ПЕ и 
SGA (p= 0,0059 ; p=0,0018).  

 
 

 Најзначајни контрибутори на log10PlGF во контролната група биле: растојанието теме-врв на 
сакрум (p=0.000), гестациската старост (p=0.000), возраста на мајката (p=0.000), пушењето 
(p=0.000) и паритетот (p=0.002). 

Споредено со наодите од литературата, варијаблите за кои оваа докторска теза покажа дека 
инфлуираат врз вредноста на PlGF се декларираат во литературата. Она што таа не го покажа е 
влијание на тежината, ниту како килограми (Аkolekar, Skrastad), ниту како BMI врз вредноста на 
PlGF во контекст на подобрување на перформансот на формулата при внес и на таа петта варијабла. 
Отсуството на дијабетес и ИВФ како варијабли, а кои ги пријавува FMF (Фондацијата за фетална 
медицина) може да се должи на малиот број на пациенти со дијабетес и ИВФ во контролната група. 

 

 Медијаната на концентрацијата на PlGF во контролната група бил 1,11 МоМ,  наспроти, 0,84 за 
ПЕ-групата, 0,97 за PIH-групата и 0,85 во SGA-групата.  При тоа, статистички значајно помали 
концентрации на PlGF во однос на контролата се измериле кај испитаничките со ПЕ и SGA 
(p=0.0003; p= 0.0002). 

Наодите во литературата (Froidat, Audibert, Skrastad)  говорат за опсег на движење на PlGF MoM во 
ПЕ-групата од 0,74-0,85 MoM. 

 

 Споредено со  статистичката сигнификантност при концентрација на PlGF изразена во pg/ml 
(p<0,01), конверзијата на концентрацијата во МоМ-ови ја зголемила сигнификантноста на 
разликата за еден ред на големина. 

 

 Плацентарниот фактор на раст имал плоштина под ROC-кривата, AUC  (Area Under the Curve) 
со вредност од 0,723, Std.error 0,06 (CI 95 %  0.606-0.841)- што укажува на тест со добра 
дискриминаторна способност.  За фиксирана 10 % стапка на лажно позитивен резултат тестот 
покажал сензитивност од 39 % за ПЕ во целина. 

Податоците од литературата главно говорат за перформансот на PlGF  во детекција на рани ПЕ. Па 
така, за  10 % стапка на лажно позитивен резултат Аkolekar 2008- ма пријавува стапка на детекција 
од 52 %, Froidat  репортира стапка на детекција oд 59 %, а мета анализата на Wortelboer  репортира 
41 % сензитивност . 
Кога станува збор за детекции на ПЕ во целина, Аkolekar во 2012, согласно со резултатите на оваа 
докторска теза  при 10 % стапка на лажно позитивен резултат, за детекција на ПЕ во целина 
пријавува сензитивност од 40,1 % , a Marta Nucci, повторно согласно со овие резултати, на AUC 0,71 
пријавува стапа на детекција на ПЕ  од  37,5 %. 

 

 При дефинирана вредност на плазма-протеинот-А асоциран со бременоста под 0,5 МоМ како 
cut-off за позитивен резултат, тестот покажа негативен коефициент на веројатност од 1,04, 
сензитивност од 5,6 % и позитивна предиктивна вредност од 1,9 %. 

 При 10 % стапка на лажно позитивен резултат, плазма-протеинот-А асоциран со бременоста 
има стапка на детекција на ПЕ од 5,6 %. 



 

 Плазма-протеинот-А асоциран со бременоста со вредност за  плоштината под кривата AUC= 
0,522, покажал дека овој тест нема дискриминаторска способност за одделување на бремените 
жени со ПЕ  од бремени жени без истата. 

Студиите говорат за  скромен перформанс на  плазма-протеинот-А асоциран со бременоста во 
детекција на ПЕ, па така при cut-off под 5 перцентила (PAPP-A < 0,42), Ong пријавува 11,1 % 
сензитивност, додека  Smith пријавува едноцифрена сензитивност од 7,6 %; во FASTER студијата 
Loraine Dougoff за PAPP-A <5pc, пријавува стапка на детекција од  7,85 %.   
Репортираните  AUC низ наодите во литературата (Spenser, Poon) се под 0,6, согласно со резултатите 
добиени во оваа докторска дисертација. 

 

 Комбинираниот модел NICE протокол + PlGF довел до зголемување на плоштината  под ROC 
кривата за 0,1.  Добиената вредност за AUC изнесувала 0,834 (AUC= 0,834, Std.error 0,048, CI 95 
% 0,741-0,927).  

 Со вредност за AUC > 0,8 – комбинираниот модел NICE протокол + PlGF се квалификувал како 
тест со многу добра дискриминаторска способност за  предикција на прееклампсии. Соодносот 
сензитивност/1-специфичност покажал капацитет на тестот на детектира ПЕ при мала стапка 
на лажно позитивен резултат. 

 При фиксирана стапка на лажно позитивен резултат од 10%, комбинацијата NICE+ PlGF 
покажал стапка на детекција на ПЕ од 61,1 %. 

Сите податоци од литературата недвојбено говорат за подобрување на стапката на детекција при 
комбинирање на двата теста независно дали тестот се користи за детекција на рани ПЕ, доцни  ПЕ 
или ПЕ во целина.  Па така, Poon покажува раст на сензитивност од 51 % (само мајчините 
карактеристики) на 72 % (МК + PlGF)  при детекција на рани ПЕ; Akolekar од 50 % на 72 % - исто 
така во детекција на рани ПЕ, O’Gorman покажува раст од  49 на 65 % при детекција на 
претермински ПЕ. Кога станува збор за детекција на ПЕ во целина, Audibert пријавува подобрување 
на стапката на детекција  од 30 % за мајчините карактеристики на 41 % (МК+PlGF).  Најслабо, од 
само неколку проценти, е подобрувањето на сензитивноста при детекција само на доцни ПЕ 37 % на 
39 % во трудот на О’Gorman,  односно 35 % на 38 % во трудот на Akolekar. 
 
 
 Концентрацијата на плацентарен фактор на раст била сигнификантно пониска во групата 

плодови мали за гестациската старост под 3 перцентила во однос на контролната група 
(p=0.0002). 

Трудовите низ литературата (Poon, Cowans) говорат за асоцијација на редуцираните нивоа на PlGF 
со раѓање на мали за гестациската возраст плодови, конзистентно на наодите во оваа докторска 
теза. 

 Co плоштината под кривата со вредност од 0,659  (AUC =0,659 Std.Error  0,052 , 95 % CI 0,556-
0,762), плацентарниот фактор на раст како скрининг-тест покажал задоволувачка способност 
за дистинкција на оние пациентки кои ќе родат плод мал за гестациската старост под 3 pc, 
наспроти останатите, т.е. покажал капацитет вреден за натамошна негова евалуација како 
скрининг алатка за оваа патологија. 

 

 



Во осмата глава ЗАКЛУЧОЦИ, кандидатката јасно и концизно ги сублимира резултатите 
од својата докторска теза во заклучоци кои соодветствуваат на претходно дефинираните цели. 

Во деветтата глава, ПРЕДНОСТИ И ОГРАНИЧУВАЊА НА СТУДИЈАТА И НАСОКИ 
ЗА НАТАМОШНИ ИСТРАЖУВАЊА, кандидатката критички го наведува малиот број на 
испитаници во афектираната група како главен ограничувачки фактор, наспроти големата 
контролна група, моноцентричноста и проспективниот дизајн на студијата како главни нејзини 
предности. 

Докторската теза на кандидатката завршува со главата РЕФЕРЕНЦИ И АПЕНДИКСИ, 
во која е даден преглед на цитирана литература: 184 фусноти и библиографски единици, меѓу нив 
научни трудови, статии, книги, национални прописи, меѓународни акти и интернет-ресурси, и 
поместени 2 апендикси. 

 

 

ОЦЕНА НА ТРУДОТ 
 

 Докторската дисертација со наслов  ,,Скрининг на прееклампсии во прв триместар 
од бременоста: серумското ниво на плацентарниот фактор на раст наспроти мајчините 
карактеристики“ од кандидатката д-р  Кристина Скепаровска, претставува истражување 
во областа на перинатологијата и клиничката епидемиологија.  Дисертацијата е 
изработена по сите принципи на едно научно истражување. Темата е современа и 
актуелна, целите се прецизно дефинирани, научниот пристап внимателно е избран, а 
методологијата адекватна на поставените цели.  Резултатите се прегледни и систематично 
прикажани и дискутирани, а изведените заклучоци се концизни и недвосмислени.  

Докторската дисертација со ,,Скрининг на прееклампсии во прв триместар од бременоста: 
серумското ниво на плацентарниот фактор на раст наспроти мајчините карактеристики“ 
од кандидатката д-р  Кристина Скепаровска, според мислењето на Комисијата за оцена, ги 
исполнува основните услови и стандарди 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]. Skeparovska K, Jankulovski N. Hypertensive disorders in pregnancy- physicians’ awareness for early 
detection. Мac. Med. Preview 2019; 73(1):  15-18. 

[2]. Skeparovska K, Petlichkovski A, Jankulovski N. Correlation between serum level of placental growth 
factor in first trimester of pregnancy and subsequent preeclampsia development- a pilot study.  Мac. 
Med. Preview 2019; 73(2):  73-77. 

 

 



Заклучок и предлог 

 
 Изработката на темата на оваа докторска дисертација претставува оригинален 
научен придонес и, воедно, ова е прва студија која на наша популација во првиот 
триместар од бременоста го одредувала серумското ниво на плацентарниот фактор на 
раст и ги евалуирала неговите перформанси и перформансите NICE- протоколот како 
предиктори на подоцнежна појава на прееклампција. Со оваа студија се добиени 
информации кои ќе помогнат во клиничката работа, првенствено во раната тријажа на 
пациентки со ризик за појава на прееклампсија, а со цел навремено започнување на 
превентивни мерки и интензивен перипартален мониторинг во контекст на рана 
дијагноза на болеста. 
 
 Со оглед на наведеното, Комисијата му предлага на Наставно-научниот совет на 
Медицинскиот  факултет ја прифати позитивната оценка и да закаже одбрана на 
докторската дисертација со наслов со ,,Скрининг на прееклампсии во прв триместар од 
бременоста: серумското ниво на плацентарниот фактор на раст наспроти мајчините 
карактеристики“ од кандидатката д-р  Кристина Скепаровска. 
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ЗА ОЦЕНА НА ДОКТОРСКАТА ДИСЕРТАЦИЈА 

„ЕХОКАРДИОГРАФСКА ПРОЦЕНА НА ЛЕВОКОМОРНА ФУНКЦИЈА 
И ЛЕВОКОМОРНА ДЕФОРМАЦИЈА (STRAIN) КАЈ ПАЦИЕНТИ СО 
ИЗРАЗЕНА АОРТНА СТЕНОЗА ПРЕД И ПО АОРТНА ВАЛВУЛАРНА 
ХИРУРГИЈА“ ОД Д-Р ПЛАНИНКА ЗАФИРОВСКА, ПРИЈАВЕНА НА 

МЕДИЦИНСКИОТ ФАКУЛТЕТ ВО СКОПЈЕ 
 

 
Наставно-научниот совет на Медицинскиот факултет при Универзитетот 

„Св. Кирил и Методиј“ во Скопје, на седницата одржана на 10. 12. 2019 година, 
со Одлука бр. 0905-5520/4 формираше Комисија за оцена  на докторската 
дисертација со наслов ЕХОКАРДИОГРАФСКА ПРОЦЕНА НА ЛЕВОКОМОРНА 
ФУНКЦИЈА И ЛЕВОКОМОРНА ДЕФОРМАЦИЈА (STRAIN) КАЈ ПАЦИЕНТИ 
СО ИЗРАЗЕНА АОРТНА СТЕНОЗА ПРЕД И ПО АОРТНА ВАЛВУЛАРНА 
ХИРУРГИЈА од кандидатката д-р Планинка Зафировска, во состав: проф. д-р 
Елизабета Србиновска Костовска, (претседател), проф. д-р Ники Матвеева 
(ментор), проф.     д-р Силвана Јованова (член), проф. д-р Сашко Јовев (член) и 
проф. д-р Марија Вавлукис (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 Планинка Зафировска со 

наслов ЕХОКАРДИОГРАФСКА ПРОЦЕНА НА ЛЕВОКОМОРНА ФУНКЦИЈА И 
ЛЕВОКОМОРНА ДЕФОРМАЦИЈА (STRAIN) КАЈ ПАЦИЕНТИ СО ИЗРАЗЕНА 
АОРТНА СТЕНОЗА ПРЕД И ПО АОРТНА ВАЛВУЛАРНА ХИРУРГИЈА содржи 
211 страници компјутерски обработен текст во фонт Calibry (Body) со 1,5 проред, 
големина на букви 12 и 225 библиографски единици, меѓу нив научни трудови, 
статии, книги и меѓународни препораки на Европското и Американското 
здружение за ехокардиографија. Текстот е збогатен со 63 табели и 53 слики. 
Трудот е структуриран во 9 поглавја и воедно ги содржи сите делови на еден 
научноистражувачки проект: вовед, мотив за изработка на докторската 
дисертација, цели, материјал и методи, методи на статистичка обработка, 
резултати на истражувањето и дискусија на добиените резултати, по што следат 
заклучоците, како и листа на библиографски податоци. Начинот на 
изложување е јасен и концизен, лесно се следи, и воедно побудува интерес за 
одбраната тема на истражување. Деловите се систематизирани во точки и 
потточки со наслови и поднаслови, со што се овозможува систематизирано и 
прегледно следење на материјата обработена во докторската теза. Трудот 
обработува актуелна научна и клиничка проблематика, вредна и оправдана за 
истражување, како од научен така и од клинички аспект. 

Првата глава од докторската дисертација е вовед, кој е поделен на 5 
поднаслови. Текстот во воведниот дел е концизен, содржински јасно  
структуриран и разбирлив и воедно  ја поставува одбраната тема на 
истражување во контекст на современата медицинска наука и клиничка пракса. 
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Во првата тематска субединица се обработува патогенезата на аортната стеноза 
(АС) и се дава  преглед на современите сознанија за АС како  активен процес на 
воспаление на аортната валвула во кој посредуваат хемодинамски и генетски 
влијанија и кој води до фиброза и осификација на валвулата. Во вториот дел се 
опишани хемодинамските  промени кои настануваат како резултат на АС и 
прогресијата од компензирана левокоморна (ЛК) хипертрофија до срцева 
слабост. Во третиот дел се  претставени и детално се опишани методите кои се 
користат за дијагноза и евалуација на АС; анамнеза, физикален преглед и 
ехокардиографија, која овозможува процена на морфологијата на залистоците 
и класификација на степенот на АС според големината на аортната валвуларна 
ареа (АВА), средниот притисочен градиент и состојбата на проток според 
индексираниот ударен волумен (Уви) и левокоморната ејакциона фракција 
(ЛКЕФ). Процена на нарушување на лонгитудиналната ЛК- функција или ЛК-
деформација, односно процена на ЛК-супклиничка дисфункција се прави со 
ткивен доплер (ТД) или speckle tracking ехокардиографија. Во 
ехокардиографската евалуација важно е да се измери  дебелината на ЛК-ѕидови 
и ЛК-маса, да се определи ЛК-систолна и дијастолна функција, како и 
придружните валвуларни абнормалности и абнормалности на аорта и други 
крвни садови. Со цел да се дополнат клиничките и ехокардиографски 
испитувања може да се направи одредување на плазма-нивото на 
натриуретички пептиди, компјутеризирана томографија и срцева магнетна 
резонанца, коронарен стрес-тест и коронарна ангиографија. Во четвртиот 
поднаслов е опишан природниот тек на болеста, како и ризик-факторите кои се 
одговорни за скратување на должината на асимптоматскиот период и 
зголемување на брзината на прогресија на болеста. Во петтиот поднаслов се 
презентирани индикациите за аортен валвуларен репласман (АВР) според 
препораките на професионалните здруженија (Европското и Американското 
здружение на кардиолози и кардиохирурзи).  

Второто поглавје го анализира мотивот за изработка на оваа студија, 
кој е јасно дефиниран. Докторантката го потенцира фактот дека процената на 
глобалната лонгитудинална деформација (strain) на левата комора може да 
стане значајна метода за откривање на супклиничка левокоморна систолна 
дисфункција кај пациенти со АС, да помогне за преоперативна процена на 
прогноза на болеста, но и за донесување одлука за преземање на оперативен 
третман. Воедно, процената на глобалната лонгитудинална деформација  на ЛК 
(GLS%) може да претставува индикатор за постоперативно подобрување на 
левокоморната функција и да укаже на добра постоперативна долгорочна 
прогноза.  

Во третото поглавје од докторската дисертација, кандидатката ги 
презентира целите на истражувањето, кои се јасно дефинирани и одредени. 
Примарната цел на студијата е да се определат клиничките, ангиографските и 
ехокардиографските предоперативни и постоперативни карактеристики, како и 
ЛК-лонгитудиналната деформација (strain) на пациентите со изразена АС. 
Други цели на оваа студија кои произлегуваат од претходната цел се: да се 
определи поврзаноста меѓу клиничките, електрокардиографските,  
ангиографските и/или конвенционалните  ехокардиографски параметри и 
параметрите на ЛК-деформација кај пациентите со изразена АС; да се определи 
значајноста на постоперативното подобрување на ЛК-систолна и/или 
дијастолна функција, односно ЛК-деформација определени ехокардиографски 
во однос на предоперативните параметри; да се утврдат независни предиктори 
за вредностите на ЛК-лонгитудинална, радијална и/или циркумференцијална 
деформација меѓу клиничките, електрокардиографските ангиографските и/или 
конвенционални ехокардиографски параметри на АС пред и по АВР; да се 
утврди улогата на клиничките, ангиографските и конвенционалните 
ехокардиографски параметри и параметрите на ЛК-деформација како 
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независни предиктори за подобрување на ЛК-функција по изведување на АВР; 
да се утврди дали присуството на абнормалности на ЛК-деформација во 
мирување кај пациентите со изразена АС може да предвиди 
подобрување/влошување на хемодинамските параметри како одраз на 
подобрена постоперативна функција; да се утврди дополнителната вредност на 
параметрите на ЛК-деформација во однос на конвенционалните параметри на 
левокоморна систолна и дијастолна функција во разграничувањето на 
пациентите со подобрена постоперативна функција; да се утврдат значајни 
независни предиктори за краткорочна (6-12 месеци) прогноза на пациентите по 
АВР.  

Четвртото поглавје ги прикажува материјалот и методите, каде што 
систематски се претставени одредени компоненти на методологијата на 
испитување за нивно полесно следење. Кандидатката го дефинира дизајнот на 
студијата како проспективна пресечна (cross-sectional) клиничка студија која 
била спроведена во Специјалната болница „Жан Митрев“ во Скопје во период 
од 2016/2017 година. Примерокот на истражување опфатил 76 пациенти со 
ехокардиографски изразена АС кои ги исполнуваат критериумите за АВР 
според препораките на професионалните здруженија. Селекција на 
испитаниците се вршела според однапред утврдени критериуми за вклучување 
(исполнети ехокардиографски критериуми за изразена АС, согласност за 
примена на валвуларна хируршка интервенција, клинички стабилни пациенти, 
во синусен ритам на електрокардиограмот), односно критериуми за 
исклучување (придружна умерена и/или изразена валвуларна мана и/или 
претходна валвуларна хирургија, преткоморен флатер и/или фибрилација 
регистрирани на електрокардиограм, нестабилна коронарна артериска болест 
(КАБ), изразени ѕидни абнормални движења (ЗАД), изразена бубрежна или 
црнодробна слабост и технички неадекватен ехокардиографски прозорец). 
Пациентите кои ги исполниле критериумите за вклучување и кои дале писмена 
согласност за учество во студијата одговарале на прашалник кој вклучува 
демографски и анамнестички податоци за симптоми на градна болка, 
вртоглавица, синкопа, диспнеа, како и податоци за постоење на ризик-фактори 
за кардиоваскуларни заболувања (пушење, артериска хипертензија, дијабетес, 
дислипидемија, гојност, семејна анамнеза за КАБ,  постоење на КАБ со или без 
реваскуларизација, периферна васкуларна болест, цереброваскуларни болести, 
каротидна артериска болест, хронична опструктивна болест на белите дробови, 
болест на штитната жлезда и други придружни болести/состојби). Исто така, 
биле земени и податоци за медикаментите кои биле користени од страна на 
пациентите вклучени во студијата. Според симптомите, пациентите биле 
класифицирани според функционалната класификација на професионалното 
здружение, New York Heart Association (NYHA) на пациенти без ограничувања; 
со делумно ограничување; со значајно ограничување во активностите; како и  
пациенти кои треба постојано да мируваат. При физикалниот преглед на 
пациентите биле барани знаци за срцева слабост, се мерел крвниот притисок и 
пулсот, биле вршени мерења со цел одредување на индексот на телесна маса 
(body mass index, BMI, kg/m2) и телесна површина (body surface area, BSA). Кај 
сите пациенти била направена проверка на липидниот профил (вкупен 
холестерол, LDL-холестерол, HDL-холестерол, триглицериди), гликемија, уреа 
и креатинин. Исто така, кај сите испитаници бил направен 12-канален 
електрокардиограм (ЕКГ), каде што биле определувани: срцев ритам, срцева 
фреквенција, присуство на облик на напрегање како маркер на присутна ЛК-
хипертрофија, присуство на ЅТ-сегмент и Т-бран промени, широчина на QRS-
комплекс и постоење на блокови на гранките на His-овиот сноп, како и 
нарушувања во ритамот и/или во спроведувањето. Пред изведување на АВР 
била изведена коронарна ангиографија на која се определувало 
присуство/отсуство на КАБ, број на артерии со стеноза и syntax score за 
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определување на комплексност на КАБ. Кај сите пациенти била изведена 
конвенционална трансторакална ехокардиографија (Philips Epique 7). За да се 
овозможи offline квантитативно оценување на ехокардиографските податоци, 
испитувањата задржани во дигиталната меморија на апаратот биле 
анализирани со користење на посебен софтвер (QLAB 7.1). Ехокардиографските 
испитување биле изведувани пред и 4-6 месеци по изведување на АВР, а кај 
некои пациенти и по 12 месеци. Со трансторакалните ехокардиографски  
испитувања  биле испитувани следниве параметри:  

Проценка на изразеност на АС со мерења препорачани од 
професионалните ехокардиографски здруженија. Проценката се правела преку 
одредување на брзина на проток низ стенозираната валвула со користење 
апикален пет-шуплински поглед; одредување на среден трансвалвуларен 
притисочен градиент (со компјутерска програма на апаратот); одредување на 
аортната валвуларна ареа (АВА). Согласно со добиените мерења изведени 
според Препораките на професионалните здруженија, АС се степенувала како: 
лесна, умерена и изразена. 
 Проценка на левокоморна систолна функција се вршела преку 
мерење и пресметување на следниве ехокардиографски параметри: ЛК крајно-
дијастолни/крајно-систолни внатрешни димензии; дебелина на ѕидот 
(септален и заден) во mm во систола и дијастола; ЛК крајно-дијастолни/крајно-
систолни волумени  во ml  нормализирани за површината на телото; проценка 
на левокоморна ејекциона фракција (ЛКЕФ) во проценти; процена на 
големината на ударниот волумен со Doppler-методот; определување на валвуло-
артериска импенданса; мерење на левокоморна маса; пресметување на 
релативна ѕидна дебелина, односно определување на постоење на 
концентрично ремоделирање на лева комора; ѕидни абнормални движења; 
изместување на митралниот прстен; брзина на движење на митралниот прстен 
од две точки (септална, латерална) во апикален четиришуплински пресек и 
определување на присуство и/или изразеност на митрална и аортна 
регургитација според Препораките на професионалните здруженија и со 
користење на Doppler и колор-Doppler мерења. 
     Процена на дијастолна функција на лева комора и димензии и 
функција на десно срце се вршела преку следниве ехокардиографски 
параметри: проценка на лева преткомора преку определување на димензиjaта 
на левата преткомора (во mm) и нејзина нормализација (индексирање) за 
површината на телото; определување на волумен на лева преткомора  со 
нормализација на големината  и волуменот на левата преткомора со 
површината на телото; проценка на  брзините на  трансмитралниот проток; 
проценка на  пулмонален венски проток; мерење на движење на митралниот 
прстен во дијастола со ткивен доплер; определување на големини и функција 
на десните кавитети (десна преткомора, десна комора) и определување на 
притисок во пулмоналната артерија. 
 Мерење на миокардна  деформација односно систолна лонгитудинална 
миокардна деформација од базата на срцето кон врвот,  била проценувана со 
користење на компјутерска програма за следење на точки (speckle tracking 
software) согласно со важечките упатства на професионалните здруженија. Off-
line анализата била правена на сите дигитално запомнати слики со користење 
на вообичаена компјутерска програма за лонгитудиналната анализа направена 
во три ехокардиографски прозорци која автоматски ја дели левата комора на 17 
сегменти кои биле анализирани одделно, а глобална деформација се добива 
како нивна просечна вредност.  
  Во следното петто поглавје е прикажана статистичка обработка на 
податоците која е извршена  со користење на SPSS компјутерската програма 
верзија 25.0 (IBM SPSS, Inc., Chicago, IL, USA). Значајноста на постоперативната 
промена на левокоморната систолна и/или дијастолна функција, односно 
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левокоморната деформација определени ехокардиографски во однос на 
предоперативните параметри се анализирала со употреба на Wilcoxon’s signed 
rank test. Споредбата меѓу две групи на континуирани параметри била 
направена со непараметрискиот Mann-Whitney U тест на рангови, а меѓу повеќе 
групи со употреба на анализа на варијансата ANOVA и користење на post hoc 
мултиплата споредбата на Bonferroni. Kатегориските параметри се споредувале 
со помош на Pearson Chi-square тест. Поврзаноста меѓу клиничките и/или 
ехокардиографските параметри меѓу себе била испитувани со Pearson и/или 
Spearman-ова корелација. Повеќекратна линеарна регресиона анализа  била 
изведена за утврдување на независни предиктори за постоперативно 
подобрување на функцијата на ЛК и нејзината лонгитудинална деформација. 
Area under the Receiver Operating Characteristic (ROC) анализа на криви била 
изведена со цел да се квантифицира дополнителната вредност на параметрите, 
нивната сензитивност и специфичност, како и гранични (cut-off) вредности. За 
сите тестови, вредноста на р≤0.05 се сметала за статистички значајна. 

Резултатите од истражувањето се прикажани во шестото поглавје. 
Добиените резултати од спроведената статистичка анализа се прикажани 
прегледно во  табели и графикони поделени во 5 тематски целини.  

Анализата на демографските карактеристики на примерокот од 76 
пациенти со ехокардиографски изразена АС кои ги исполниле критериумите за 
АВР покажала дека пациентите во просек биле на возраст од 66 години, 
најмладиот имал 30, а најстариот 80 години, речиси идентично биле застапени 
двата пола. Во однос на симптомите најчесто била застапена комбинацијата на 
градна болка и диспнеа, додека сите три симптоми, вклучително и 
вртоглавицата, односно синкопа биле присутни кај 8/10,5% од пациентите. Од 
ризик-факторите, најчесто со 82,9% била застапена артериската хипертензија, а 
кај речиси половина пациенти, дислипидемијата. Претходна КАБ била 
забележана  кај 10/13,3% пациенти, од кои кај 6% е изведена перкутана 
коронарна интервенција  пред да бидат подложени на оперативен зафат, а кај 3 
пациенти едновремено со АВР била изведена  и коронарна бајпас графт 
хирургија.  Од другите придружни заболувања, претходна преткоморна 
фибрилација била присутна кај 3/3,9% на пациенти, хронична опструктувна 
белодробна болест (ХОББ) кај 3/3,9% на пациенти, болест на штитна жлезда кај 
еден и претходна каротидна болест кај еден пациент. Од медикаментите кои им 
биле давани на пациентите, најмногу застапени биле ангиотензин 
конвертирачки ензим инхибитори (АКЕИ), бета-адренергични блокатори (ББ), 
статини и ацетил-салицилна киселина. Најбројна група во однос на симптомите 
била групата со  лесно ограничување на вообичаената активност. Наодите од 
физикалниот преглед покажале присутност на знаци на срцева слабост  кај 
3/3,9% од пациентите, а  вредностите на крвниот притисок, како и пулсот пред 
и по оперативниот зафат се движеле во референтните вредности. Кај 76 
пациенти доминирала зголемена телесна тежина. На електрокардиограмот, 
волтажни критериуми за ЛК-хипертрофија биле присутни кај 28/41,8, а облик 
на напрегање кај 19/27,9% од пациентите. Ангиографски предоперативно, КАБ 
била  регистрирана кај 27/36% на пациенти. АВР бил изведен со употреба на 
биолошка валвула кај 45/60,5% од пациентите, артефициелна била ставена кај 
10/13,2%, а реконструкција била изведена кај преостанатите 20/26,3% 
пациенти.  

Споредбата на ехокардиографските параметри пред и по АВР 
покажала дека ехокардиографски параметри за степенување на АС 
измерени предоперативно  биле карактеристични за умерена/изразена аортна 
стеноза. Врвната брзина на протокот низ аортата во вредности од 3,0-4,0 
карактеристични за умерена АС била измерена кај 23/30,2%  од 76 пациенти, од 
кои 5/21,7% пациенти со ЛКЕФ < 50% и 8 пациенти со присутна КАБ. 
Истовремено, кај 14/18,4% пациенти врвната брзина на протокот низ аортата 
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била  5,0 m/s. Средниот притисочен градиент кај 35/46,1% пациенти бил < 40 
mmHg, од кои кај 6 пациенти бил<20 mmHg, а кај останатите 29 од 20-40 
mmHg. Аортната валвуларна ареа (АВА) кај 75 пациенти била < 1,0 cm2. 
Односот на брзини левокоморниот излезен тракт (ЛКИТ)/аорта (Ао) кај 
26/34,2% пациенти бил од 0,25-0,50 карактеристичен за умерена АС. 

Споредба на овие параметри пред и по аортен валвуларен репласман 
покажала дека без оглед на предоперативните вредности, по АВР  дошло до 
статистички значајно намалување на врвната брзина на протокот низ аортата и 
средниот притисочен градиент, односно до значајно зголемување на аортната 
валвуларна ареа  и нејзината индексирана вредност, а исто така бил 
регистриран и статистички значаен пораст на односот на брзините на протокот 
низ левокоморниот истечен тракт  и низ аортната валвула (p=0.0001).  

Проценката на левокоморната систолна функција покажала 
глобално сочувана левокоморна систолна функција, левокоморна ејекциона 
фракција (ЛКЕФ) без оглед на полот, ударен  и минутен волумен, како  и 
внатрешните димензии и волумени на левата комора во систола и дијастола 
како пред, така и по АВР. Сепак, статистички  значаен пораст покажала ЛКЕФ 
(p=0,001). Зголемената релативна ѕидна дебелина (концентрична 
хипертрофија) регистрирана пред АВР,  останала и по репласманот, но 
статистички значајно се намалила (p=0,0001). Индексот на ѕидните 
абнормални движења (ЅАД) покажал статистички значајно опаѓање по 
репласманот (p=0,033), додека систолното движење на митралниот прстен 
(MAPSE) чијашто средна вредност била во референтни граници пред, значајно 
се зголемила по репласманот (p=0,0001). Врвната систолна ткивна брзина 
проценувана на ниво на митралниот прстен со ткивен доплер (s’TDI), покажала 
во просек редуцирани вредности во однос на референтите  пред и по 
репласманот, но, сепак, по репласманот, брзината значајно се зголемила. 

Процената на ехокардиографските параметри на дијастолната 
функција на левата комора и димензиите и функцијата на десното 
срце покажала дека во однос на димензиите и функцијата на левата 
преткомора (ЛП) пред и по репласманот, речиси немало никаква промена. 
Истовремено, проценката на трансмитралниот проток покажала статистички 
значајна промена по репласманот (p=0,004). Исто така, бил утврден 
статистички значаен пораст на средната ткивна брзина мерена на ниво на 
митралниот прстен во рана дијастола определена со ткивен доплер (e’) на кое 
било ниво мерено по репласманот (p=0,0001), иако средните вредности и 
натаму биле под референтните граници. Согласно со ова, соодносот меѓу 
брзината на трансмитрален проток и ткивната брзина мерена на ниво на 
митралниот прстен со ткивен доплер во рана дијастола (E/e’) како одраз на 
левокоморниот притисок на полнење по репласманот значајно се намалил 
(p=0,0001),  што би одело во прилог на евентуално намалување на дијастолната 
дисфункција, односно нејзино нормализирање. По репласманот немало 
значајни промени на внатрешните димензии на десните кавитети и средната 
вредност на пулмоналниот притисок во систола која пред репласманот била во 
референтни граници. Систолното движење на трикуспидниот прстен 
статистички значајно се намалило (p=0,001), иако средната вредност била  во 
референтни граници. 

Мерење на миокардната ЛК-деформација во трите 
ехокардиографски погледи покажало дека по репласманот, како експресија на 
глобалната  левокоморна деформација, се јавило значајно подобрување на 
лонгитудиналната деформација, манифестирано како зголемена негативност 
на процентите, што е знак за подобрена, односно намалена глобална 
лонгитудинална деформација (GLS%) по репласманот. Бројот на сегменти со 
ЛК-лонгитудинална деформација од < 13% покажал исто така значајно 
намалување по репласманот. 
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Анализата на поврзаноста меѓу клиничките, 
електрокардиографските, ангиографските, и/или конвенционалните  
ехокардиографски параметри и параметрите на левокоморната 
деформација кај пациентите со изразена аортна стеноза покажала 
статистички значајна поврзаност меѓу одделни клинички, 
електрокардиографски, и ангиографски параметри и параметрите на ЛК-
деформација кај пациентите со изразена аортна стеноза. Анализата покажала  
статистички значајна негативна корелација  меѓу односот на брзините на 
протокот низ левокоморниот истечен тракт и низ аортната валвула и GLS% 
било пред или по АВР. Анализата на корелациите на вредностите на GLS%  
било пред или по репласман во однос на ехокардиографските параметри на 
систолна функција покажала значајно поврзаност на помалите внатрешни 
димензии и волумени, помалата индексирана ЛК маса и помалиот скор индекс 
на ЅАД со намалената, односно повеќе негативна/подобра GLS%. Зголемените 
вредности на GLS% пред и по репласман покажале статистички значајни 
позитивни корелации со поголемите дебелини на меѓукоморната преграда и 
задниот ѕид и со поголемата валвуло-артериска импенданса (Zva) пред 
репласманот. Зголемените вредности, односно помалку негативна/полоша  
GLS%  била значајно поврзана со намалената ЛКЕФ, намалената просечна 
вредност на MAPSE и намалената s’TDI како пред, така и по АВР. Анализата на 
поврзаноста на ехокардиографските параметри на  дијастолната функција со 
GLS% покажала статистички значајни корелации  само меѓу помалите 
вредности на ејекционата фракција на левата преткомора пред репласманот  и 
зголемените вредности, односно помалку негативната/полоша GLS%  пред  и по 
репласманот.   

Пациентите биле поделени според одредени значајни карактеристики 
како што се: полот; индексот на телесна маса; присуството/отсуството на КАБ; 
ЛКЕФ пред АВР;  типовите на изразена АС според протокот и притисочниот 
градиент, како  и според GLS%. Ехокардиографските параметри за 
стратификација на степенот на АС, параметрите за проценка на систолната и 
дијастолната  функција на левата комора и параметрите за GLS% покажале 
статистички значајни промени, односно подобрување по репласман кај сите 
пациенти поделени во групи според горенаведените значајни карактеристики. 
Исто така, билe направени и споредби на промените на испитуваните 
параметри пред и по АВР помеѓу одделните групи пациенти 
поделени според одредените значајни карактеристики, како и нивни 
корелации.  

Споредбата на вредностите на параметрите  за процена на систолна 
функција меѓу  групите поделени по пол покажала значајни разлики во 
однос на ЛК внатрешни димензии во систола и дијастола, дебелината на 
меѓукоморната преграда, како и индексираната мускулна маса пред и по АВР 
кои биле повисоки кај мажите. ЛКЕФ била значајно пониска кај пациентите од 
машки пол по АВР. Споредбата на параметрите за процена на дијастолната 
функција меѓу двата пола, сепак, покажала дека индексираниот волумен на ЛП 
по АВР бил статистички значајно поголем кај пациентите од женски пол кај кои 
по АВР постоел и статистички значајно повисок Е/е’ како одраз на ЛК притисок 
на полнење. Споредбата на вредностите на GLS% пред и по АВР кај пациентите 
поделени според пол покажала статистички значајна разлика речиси кај сите 
ехокардиографски погледи пред и/или по АВР меѓу пациентите од различен 
пол, односно пациентите од женски пол имале подобра ЛК-деформација во 
однос на мажите. Споредбата на вредностите на параметрите за процена на 
систолната функција меѓу трите групи пациенти поделени според индекс на 
телесна маса покажала дека Zva значајно паднала кај сите три групи на 
пациенти, но  останала  значајно повисока кај гојните пациенти во однос на 
оние со нормална или прекумерна телесна тежина. Споредбата на параметрите 
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за процена на дијастолна функција покажала дека гојните пациенти пред и по 
АВР имале статистички значајно помала ЛПЕФ како во однос на оние со 
нормалната, така и во однос на оние со прекумерна телесна тежина. Споредбата 
на параметрите за процена на изразеноста на АС меѓу двете групи пациенти 
поделени според присуство/отсуство на КАБ покажала дека постоела 
статистички значајна разлика само во однос на АВА, која била значајно 
повисока кај пациентите без  КАБ. Споредбата на параметрите за процена на 
систолната функција меѓу двете групи покажала дека по АВР кај пациентите со 
КАБ постоела значајно полоша ЛКЕФ во однос на пациентите без КАБ. 
Меѓусебната споредба покажала постоење на статистички значајно поголем 
индекс на SАД кај пациентите со КАБ. Анализата покажала подобрување на 
GLS% кај пациентите без и со КАБ, иако по АВР кај оние без КАБ речиси дошло 
до нормализација на деформацијата, а кај пациентите со КАБ поради почетните 
многу пониски вредности останала лесно редуцирана. Споредбата на 
ехокардиографските параметри за ЛК-систолна функција меѓу групите 
пациенти поделени според ЛКЕФ покажала значајни разлики, пациентите 
со ЛКЕФ < 50% имале поголеми внатрешни димензии и волумени, пониска 
ЛКЕФ, поголема индексирана ЛК маса, поголема дебелина на ѕидови, помало 
MAPSE и поголем индекс на SАД. Споредбата на вредностите на параметрите 
кои ја одредуваат диастолната функција меѓу двете групи покажала 
статистички значајни разлики пред и по АВР на ЛПЕФ која била значајно 
повисока кај пациентите со сочувана ЛКЕФ. По АВР, статистички значајна 
разлика постоела само во однос на просечната ткивна брзина мерена на ниво на 
митралниот прстен во рана дијастола одредена со ткивен доплер која покажала 
значајно повисоки вредности кај пациентите со сочувана ЛКЕФ. Пациентите со 
редуцирана ЛКЕФ имале значајно повисока/повеќе позитивна/полоша GLS% и 
поголем број на сегменти со лонгитудинална деформација<13%. Споредбата на 
ехокардиографските параметри за процена на АС меѓу групите формирани од 
63 пациенти со ЛКЕФ>50 % кои биле поделени според типовите АС: „АС со 
нормален проток и низок градиент“ (НоП-НГ),  9/14,3 % пациенти; „АС со 
нормален проток и висок градиент“ (НоП-ВГ), 16/25,4 % пациенти; 
„Парадоксална АС со низок проток и низок градиент“ (пНП-НГ), 20/31,7 % 
пациенти и „АС со низок проток и висок градиент“ (НП-ВГ), 18/28,6 % 
пациенти  покажала постоење на очекувани статистички значајни разлики во 
однос на вредностите на брзината на протокот и притисочниот градиент кој 
претставува негова изведена вредност, но АВА и нејзината индексирана 
вредност покажала  значајни разлики меѓу групите само пред АВР. Споредбата 
меѓу групите за параметрите на систолна функција покажала дека пациентите 
со пНП-НГ пред АВР имале најмала внатрешна димензија во дијастола. 
Натаму, систолното движење на митралниот прстен (MAPSE) било значајно 
пониско во групата на пациенти со пНП-НГ во однос на оние со висок градиент. 
Во однос на Zva, таа покажала значајни разлики меѓу групите само пред АВР. 
Така, пациентите од групата на пНП-НГ покажале значајно поголеми 
вредности во однос на другите две групи со нормален проток. Пациентите со 
НП-ВГ имале значајно повисока импенданса во однос на сите три останати 
групи. Резултатите на споредбата меѓу групите за параметрите на дијастолна 
функција покажале групни разлики само во однос на ЛПЕФ индексирана за 
површината на телото (ЛПЕФИ%) како пред, така и по АВР. Пред АВР, 
пациентите со висок градиент (НоП-ВГ и НП-ВГ) имале значајно пониски 
вредности на ЛПЕФИ во однос на пациентите со пНП-НГ, што се задржало и по 
АВР. Споредбата меѓу групите покажала и значајно намалување, односно 
подобрување на GLS% кај пациентите со низок проток, односно низок проток и 
низок градиент и низок проток и висок градиент. Кај пациентите поделени 
според GLS% на група со подобра деформација (GLS≥18,9 %) и група со лоша 
деформација (GLS<18,9 %) споредбата меѓу параметрите за процена на 
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систолната функција на ЛК покажала  дека кај пациентите со подобра/мала или 
отсутна ЛК-деформација по АВР дошло до значајно намалување на 
внатрешната димензија на ЛК во дијастола, значајно намалување на 
дебелините на меѓукоморната преграда (МКП) и задниот ѕид (ЗЅ) во дијастола, 
како и на индексираната ЛК-мускулна маса, односно до значајно зголемување 
на MAPSE. Кај пациентите со полоша/зголемена ЛК-деформација по АВР 
дошло до значајно намалување на внатрешните димензии на ЛК и 
индексираните ЛК-волумени,  до намалување на дебелините на МКП и ЗS во 
дијастола и на индексираната ЛК-мускулна маса, до намалување на 
релативната ѕидна дебелина и на Zva, односно до намалување на индексот на 
SАД,  додека ЛКЕФ, индексираниот ударен волумен, како и MAPSE и s’TDI 
покажале статистички значајно зголемување. Споредбата на дел од 
параметрите кои, всушност, ја определуваат ЛК-дијастолна дисфункција кај 
пациентите поделени според GLS% пред и по АВР покажале  значаен пораст по 
АВР на вредностите на Е/е’ кај пациентите со нарушена ЛК-деформација пред 
АВР.  

Определувањето на предиктори за постоперативно 
подобрување на морфологијата и функцијата на ЛК  покажало дека 
независни значајни предиктори за постоперативно подобрување на 
морфологијата и функцијата на ЛК, односно намалување на левокоморна 
индексирана маса (ЛКИМ)  по репласманот биле: внатрешната 
димензија на ЛК во дијастола, дебелината на МКП и s’TDI. За пациентите со 
редуцирана ЛКЕФ од < 50% пред репласманот,  независен предиктор за 
позитивно ремоделирање била GLS%. Вредноста на GLS% од -18,9 земена како 
нормална (cut-off) за апаратот Phillips, дава сензитивност од 100% и 
специфичност од 39% во предвидувањето на позитивното ремоделирање по 
АВР манифестирано со намалување на ЛКМИ. За пациенти со сочувана ЛКЕФ 
(50%) со пНП-НГ независни значајни предиктори пред репласманот биле 
индексиран крајно-систолен  ЛК-волумен, индексираната АВА и бројот на 
сегменти со лонгитудинална деформација од < 13 %. За пациенти со НоП-НГ 
независни значајни предиктори  пред репласманот биле дијастолната 
димензија на ЛК и бројот на сегменти со лонгитудинална деформација од < 
13%. За пациенти со НоП-ВГ како независен предиктор се јавила  пред 
репласманот вредноста на s’TDI. Кај пациенти со НП-ВГ не се издвоил 
независен предиктивен фактор за позитивно ремоделирање.  

Независни значајни предиктори за постоперативно подобрување на  
функцијата на ЛК, односно зголемување на ЛКЕФ по репласманот биле: 
внатрешната димензија на ЛК во систола  и GLS% измерени пред репласманот. 
За пациентите со ЛКЕФ 50% пред репласманот, независни предиктори биле: 
индексираниот крајно-систолен волумен, максималниот ЛП волумен и GLS% 
пред АВР. За пациенти со сочувана ЛКЕФ ( 50 %) со пНП-НГ независен 
значаен предиктор пред репласманот била ЛКЕФ пред АВР. За пациенти со 
НоП-НГ независни значајни предиктори  пред репласманот биле ЛК 
внатрешна димензија во систола и полот. За пациенти со НоП-ВГ како 
независен предиктор се јавиле  индексираната ЛК маса  (ЛКМИ) и 
индексираната АВА пред  АВР. Кај пациенти со НП-ВГ  се издвоиле крајните 
ЛК-волумени во систола и дијастола како независни предиктивни фактори за  
позитивно ремоделирање.  

Независни значајни предиктори за постоперативно  подобрување на 
GLS% по репласманот, односно подобрување на супклиничката дисфункција 
на ЛК биле   индексот на ѕидни абнормални движења (SАДи) и s’TDI како 
просек од два ѕида. Ѕидните абнормални движења покажале сензитивност од 67 
% и специфичност од 60 %, а s’TDI покажала ниска сензитивност од 15 % и 
повисока специфичност од 80 % за предвидување на негативизацијата 
(нормализацијата) на GLS% по репласманот. За пациентите со ЛКЕФ  50 %, со 
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пНП-НГ пред репласманот,  независен предиктор билa Zva.  За пациентите со 
НоП-НГ независни предиктори биле индексираниот волумен на левата 
преткомора (ЛПВИ) и ЛКЕФ измерени пред АВР. Испитувањата на 
сензитивноста и специфичноста на ЛКЕФ пред репласманот покажале дека 
граничната вредност (cut-off) од 63,5 % има сензитивност од 66,7 % и идентична 
специфичност од 66,7 % во предвидувањето на порастот на  GLS од  18.9 % по 
репласманот кај пациенти со изразена аортна стеноза, со сочувана ЛКЕФ и со 
нормален проток и низок градиент.  

Сите пациенти кои биле предмет на испитување во оваа студија, во време 
од 6-12 месеци по АВР, не манифестирале симптоми и знаци за срцева слабост, 
ниту бил забележан пристап на нова преткоморна фибрилација, како и третман 
и/или хоспитализација поради тоа. Сите пациенти биле живи во периодот на 
следење од 12 месеци. 

Дискусијата на докторската дисертација, која опфаќа детална анализа 
на добиените резултати, е елаборирана во седмото поглавје. Кандидатката 
систематизирано во одделни целини дава толкувања на добиените резултати   и 
ги  споредува со објавени релевантни резултати од современи автори кои дале 
значителен придонес во обработка на оваа проблематика.  Широкиот спектар 
на достапни современи истражувачки студии и објавени  резултати  го 
оправдува и го прави актуелно ова истражување. Дискусијата започнува со 
образложување на типовите на АС и нивната преваленца, споредба со 
објавените преваленци на одделни типови АС како и коментирање на 
индикациите за примена на АВР кај одделните типови АС. Потоа, во 
дискусијата се разгледува влијанието на демографските карактеристики, ризик-
факторите за кардиоваскуларни заболувања, индексот на телесна маса, 
симптомите и функционалната онеспособеност врз позитивното ремоделирање 
по АВР. Добиените резултати од оваа и други студии укажуваат дека мажите и 
жените  треба да бидат различно третирани со востановување на полово 
засновани параметри за рано упатување на АВР и нивно следење. Од ризик-
факторите (хипертензија, дијабетес, дислипидемија, пушење), артериската 
хипертензија во студијата била  единствен ризик-фактор кој покажал значајна 
негативна поврзаност со редуцираната ЛКЕФ. Се смета дека гојноста е поврзана 
со атеросклеротичните ризик-фактори (артериска хипертензија, 
дислипидемија, дијабетес), како и со појавата на ЛК-хипертрофија, но сепак во 
однос на улогата на гојноста во АС, како и во опоравувањето на ЛК-функција по 
АВР, доказите се сè уште инконклузивни. Резултатите од ова испитување 
покажале дека вредноста на  Zva пред АВР е од значење за разбирање на 
хемодинамиката на срцето, особено кај гојни пациенти. Наодите од оваа студија 
покажале дека  би било од голема корист кога кај пациентите со АС навреме би 
се идентификувало постоење на КАБ и би се спречило натамошно влошување 
на ЛК-функција со примена на АВР. Примената на АВР кај симптоматски 
пациенти е секако индицирана според препораките на професионалните 
здруженија и според наодите од оваа студија. Резултатите од оваа студија 
покажале дека  е мошне важна предоперативната проценка на систолната 
функција и особено маркерите на супклиничка систолна функција 
манифестирани како GLS% и/или број на сегменти со LS<13% особено кај 
пациентите кај кои постои сочувана ЛКЕФ пред АВР. Нивната проценка кај 
овие пациенти може да го предвиди постоперативното намалување на ЛК 
хипертрофија, односно појавата на позитивно ремоделирање. Исто така, 
резултатите  добиени кај пациентите со редуцирана ЛКЕФ по АВР покажуваат 
дека овие пациенти се изложени на ризик од полоша долгорочна прогноза, со 
што се наметнува заклучокот дека пациентите со АС треба што е можно побрзо 
да бидат подложени на АВР пред да дојде до значајно намалување на ЛКЕФ. Кај 
пациентите со изразена АС и сочувана ЛКЕФ во проценката на систолната 
функција се користат и други параметри кои можат да идентификуваат 
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суптилни нарушувања во систолната функција. Според сознанијата од 
литературата, но и според наодите на оваа студија, како независни предиктори 
за долгорочна прогноза по АВР може да послужат MAPSE, sTDI и Zva. 
Проценката на ЛК-притисок на полнење претставува реален параметар за 
евалуација на ЛК-дијастолна функција кај пациентите со АС, кој истовремено  
има значајна улога како предиктивен фактор во постоперативната долгорочна 
прогноза кај пациентите со АС. Подобрувањето на дијастолната функција по 
АВР се чини е бавен процес, а фактори за кои се знае дека придонесуваат за 
забавено опоравување се отсуство на соодветствување меѓу пациентот и 
протезата (patient-prosthesis mismatch), неконтролирана хипертензија и 
екстензивна миокардна фиброза, односно многу изразена ЛК-хипертрофија 
пред АВР. АВР овозможува да дојде до регресија на фиброзата, миокардната 
клеточна хипертрофија, што се манифестира со подобрување на GLS%, MAPSE, 
sTDI, односно со намалување на Zva. GLS% значајно се подобрува по 
репласманот без оглед на големината на преоперативната ЛКЕФ. Оваа студија 
покажала дека GLS%  е значаен предиктивен фактор за позитивно 
ремоделирање по АВР кај пациентите со изразена АС и ЛКЕФ < 50 % пред АВР, 
но не и за постоперативно подобрување на ЛКЕФ. Кај пациентите, пак, со 
сочувана ЛКЕФ од  50 % , GLS% пред АВР се јавува како независен предиктор 
за постоперативно подобрување на ЛКЕФ, а бројот на сегменти со 
лонгитудинална деформација од < 13 % се јавува како независен предиктор за 
позитивно ремоделирање само кај пациентите со низок проток (пНП-НГ и НП-
НВ). Во литературата, бројни автори потенцираат дека GLS% претставува 
значаен и силен прогностички маркер за морталитет. Резултатите од оваа 
студија покажале дека предиктори за подобрување на супклиничката 
дисфункција, односно за порастот на GLS% од  18.9 % по АВР кај пациентите со 
АС, без оглед на големината на ЛКЕФ пред АВР,  се помалиот индекс на ѕидните 
абнормални движења (SАДи) и поголемиот s’TDI, претставен како просек. 
Присуство на релативно висока, повеќе негативна GLS% кај пациентите со 
зголемено ЛК-постоптоварување ќе укаже дека се работи за релативно 
компензирана миокардна контрактилна функција, додека ако GLS% е 
редуцирана, повеќе позитивна, тоа би зборувало за зголемен ризик од појава на 
симптоми, иреверзибилно миокардно оштетување и зголемено присуство на 
миокардна фиброза. Не помалку значајно е да се истакне дека особено кај овие 
пациенти треба да се обрне внимание на базалните сегменти во кои е најголем 
ѕидниот стрес и таму да се проценува ЛК деформација со цел порано да се 
идентификуваат абнормалностите кај пациенти со изразена АС. 

Во осмото поглавје, врз основа на анализата на  податоците и добиените 
резултати од истражувањето, кандидатката ги формулира заклучоците од 
истражувањето: Примената на хируршки АВР доведе до значајно намалување 
на изразеноста на АС; Возраста не се покажа како значаен фактор во промената 
на ЛК функција по АВР;  По АВР дојде до значајно подобрување на параметрите 
на изразеноста на АС, систолна и дијастолна функција без оглед на полот, но 
пациентите од женски пол  имаа повеќе негативна/подобра ЛК-деформација по 
АВР и помал број на сегменти со ЛК-лонгитудинална деформација од < 13 %; 
Артериска хипертензија беше единствен ризик-фактор кој покажа значајна 
негативна поврзаност со редуцираната ЛКЕФ; Пациентите со зголемена телесна 
тежина и гојност  по АВР покажаа  значајна поврзаност со параметрите кои ги 
отсликуваат знаците за систолна и дијастолна дисфункција, како и со присуство 
на супклиничка ЛК-дисфункција (зголемена GLS% и број на сегменти со 
лонгитудинална деформација < 13 %); Класификацијата по NYHA покажа 
присуство на значајни корелации со параметрите на систолна и дијастолна 
дисфункција по АВР, како и позитивна корелација со присуство на субклиничка 
ЛК-дисфункција; По АВР кај пациентите со АС и КАБ  отсуствуваше  значајно 
намалување на внатрешните димензии на ЛК во дијастола, крајно-дијастолниот 
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волумен и релативната ѕидна дебелина, а постоеше значајно полоша ЛК 
систолна функција, помала регресија на индексираната ЛКИМ и нејзина 
поголема апсолутна вредност,  значајно поголем индекс на SАД, повеќе 
позитивни вредности/полоша GLS% и повисок број на  сегменти со ЛК 
лонгитудинална деформација од < 13 %; Како независни предиктори на 
позитивното ремоделирање на ЛК, односно намалување на ЛКМИ без оглед на 
предоперативната ЛКЕФ, се појавија внатрешната димензија на ЛК во 
дијастола, дебелината на МКП и s’TDI. Кај пациентите со редуцирана ЛКЕФ од 
< 50 % пред АВР,  како независен предиктор се издвои намалената (повеќе 
негативна, подобра)  GLS%.  Вредноста на GLS% од -18,9 земена како нормална 
(cut-off) за апаратот Phillips, дава сензитивност од 100 % и специфичност од 39 
% во предвидувањето на позитивното ремоделирање по АВР. Кај пациентите со 
сочувана ЛКЕФ од  50% како независни предиктори за позитивно 
ремоделирање се издвоија: кај пациенти со пНП-НГ крајно-систолниот ЛК-
волумен, индексираната АВА и бројот на сегменти со лонгитудинална 
деформација од < 13%, кај НоП-НГ дијастолната димензија на ЛК и бројот на 
сегменти со лонгитудинална деформација од < 13%, кај НоП-ВГ  s’TDI; Кај 
пациентите без оглед на предоперативната вредност на ЛКЕФ по АВР дојде до 
значајно намалување на изразеноста на АС, значајно се намалија внатрешните 
димензии и волумени на ЛК и значајно се подобри систолната функција. Но, 
пациентите со предоперативна ЛКЕФ < 50% по АВР имаа и натаму значајно 
поголеми внатрешни димензии и волумени, значајно пониска ЛКЕФ, значајно 
поголема индексирана ЛК-маса, поголеми дебелини на ѕидови, значајно 
помали MAPSE и s’TDI, како и значајно повисок скор на SАД што ги 
поставуваше на висок ризик од полоша долгорочна прогноза; По АВР кај 
пациентите без оглед на големината на предоперативната ЛКЕФ постои 
значајно намалување, односно подобрување на GLS%, но иако кај оние со 
сочувана ЛКЕФ речиси да дојде до нормализација на деформацијата, кај 
пациентите со редуцирана ЛКЕФ поради почетните многу повеќе 
позитивни/патолошки вредности GLS% остана да биде изразена и по АВР; За 
подобрување на ЛКЕФ по АВР, без оглед на предоперативната ЛКЕФ, како 
независни предиктори се појавија: внатрешната димензија на ЛК во систола  и 
глобалната лонгитудинална деформација (GLS%). Кај пациентите кои 
предоперативно имаа сочувана ЛКЕФ од  50%  како независни предиктори за 
подобрување на ЛКЕФ по АВР се издвоија: индексираниот крајно-систолен 
волумен, максималниот ЛП волумен и GLS%; Сите пациентите со сочувана 
ЛКЕФ од  50 %  покажаа значајно зголемување на MAPSE (како параметар за 
проценка на глобална ЛК-систолна функција) по АВР, за што како предиктивни 
фактори се издвоија машкиот пол, намалената големина на ЛК внатрешна 
димензија во систола, намалениот ЛК волумен во систола, зголемената 
предоперативна ЛКЕФ, но и намалената ЛКИМ и помала индексирана АВА 
пред АВР; Во однос на s’TDI како параметар на систолна функција пациентите 
со сочувана ЛКЕФ од  50 % речиси сите покажаа значајно зголемување (освен 
пациентите со НоП-НГ) по АВР за што како предиктивни фактори се издвоија 
зголемената предоперативната ЛКЕФ и намалениот број на сегменти со 
лонгитудинална ЛК функција од < 13 %; Пациентите со пНП-НГ имаа и 
најниски вредности на МАПСЕ и s’TDI  пред и по АВР што ги изложува на 
долгорочен зголемен постоперативен ризик и предупредува за навремено 
преземање на АВР; Освен пациентите со НоП-НГ кои по АВР покажаа 
парадоксално незначајно зголемување на Zva, кое кореспондираше и со 
поголемата ЛКИМ,  Zva кај останатите пациенти покажа значајно 
постоперативно намалување, но сепак пациентите со НП-ВГ во однос на оние со 
пНП-НГ и НоП-ВГ постоперативно и натаму имаа повисока од нормална Zva 
што секако ги изложува на потенцијално зголемен ризик од лоша долгорочна 
прогноза; Проценката на дијастолната функција покажа дека пациентите имаа 
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знаци за умерена ЛК-дисфункција со зголемени вредности на ЛПВИ, 
редуцирани вредности на брзината на движењето на митралниот прстен во 
рана дијастола определена со TDI на кое било ниво (септално или латерално) и 
висока средна вредност на ЛК-притисок на полнење манифестиран како Е/е’ 
однос. Пациентите хемодинамски имаа карактеристики на срцева слабост со 
сочувана ЛКЕФ. По АВР дојде до значајно подобрување на брзината на 
движењето на митралниот прстен во рана дијастола определена со TDI на кое 
било ниво, иако и натаму пониско на септално ниво и се појави значајно 
намалување на ЛК-притисок на полнење манифестирано како Е/е’ однос, но и 
натаму над нормална вредност; Односот Е/e’ по АВР значајно се намали само 
кај пациентите од машки пол, така што кај женскиот пол постоперативно беше 
значајно повисок заедно со повисоката вредност на ЛПВИ. Кај гојните 
пациенти вредностите на ЛПВИ по АВР беа значајно повисоки во однос на оние 
со нормална или прекумерна телесна тежина. Иако Е/e’ значајно се намали по 
АВР кај сите пациенти без оглед на висината на индексирана телесна маса 
(ИТМ), сепак гојните и оние со прекумерна телесна тежина имаа незначајно 
повисоки вредности во однос на пациентите со нормална телесна тежина со 
присутна значајна корелација на повисоката ИТМ со зголемениот Е/e’ однос по 
АВР. Присуство на КАБ не се покажа како дискриминаторен фактор во 
промените на дијастолната постоперативна функција кај пациенти со изразена 
АС. Споредбата на пациентите со редуцирана и сочувана ЛКЕФ покажа дека кај 
оние со редуцирана ЛКЕФ по АВР иако значајно се зголемува брзината на 
движењето на митралниот прстен во рана дијастола определена со TDI, сепак 
останува значајно помала во однос на пациентите со сочувана ЛКЕФ. Е/e 
односот покажа постоперативно значајно опаѓање само кај пациентите со 
сочувана ЛКЕФ, но постоперативно не се разликуваше од оние со редуцирана 
ЛКЕФ. Не постоеја значајни разлики во висината на овие параметри кај 
пациентите со сочувана ЛКЕФ поделени според големината на протокот и 
висината на притисочниот градиент. Параметрите на дијастолната дисфункција 
само делумно се јавија како дискриминаторен фактор меѓу оние со сочувана 
или нарушена ЛК-деформација; Резултатите покажаа дека пациентите од 
нашата кохорта имаа ниски/повеќе позитивни вредности на лонгитудинална 
деформација пред АВР во сите 3 погледи, односно како глобална вредност-
GLS%. По АВР дојде до значајно подобрување на деформацијата, нејзина 
негативизација со вредности кои речиси да беа нормализирани ако се земе 
предвид дека вредноста на GLS% од -18,9 % се зема како нормална (cut-off) за 
апаратот Phillips на кој беа изведувани мерењата, а бројот на сегменти со ЛК 
лонгитудинална деформација < 13 % покажа исто така значајно намалување по 
АВР; Резултатите покажаа дека пациентите од нашата кохорта имаа 
ниски/повеќе позитивни вредности на лонгитудинална деформација пред АВР 
во сите 3 погледи, односно како глобална вредност-GLS%. По АВР дојде до 
значајно подобрување на деформацијата, нејзина негативизација со вредности 
кои речиси да беа нормализирани ако се земе предвид дека вредноста на GLS% 
од -18,9 % се зема како нормална (cut-off) за апаратот Phillips на кој беа 
изведувани мерењата, а бројот на сегменти со ЛК лонгитудинална деформација 
< 13 % покажа исто така значајно намалување по АВР; Пациентите со 
редуцирана ЛКЕФ имаа значајно повисока/повеќе позитивна/полоша ЛК 
лонгитудинална деформација и поголем број на сегменти со лонгитудинална 
деформација < 13 % по АВР. Кај пациентите, пак, со сочувана ЛКЕФ по АВР 
дојде до значајно подобрување на GLS% кај трите групи на пациенти поделени 
според големината на протокот и притисочниот градиент, додека таа 
отсуствуваше кај пациентите со НоП-НГ. Пациентите со НП-ВГ по АВР имаа 
најниска вредност на GLS% и најголем број на сегменти со ЛК лонгитудинална 
деформација од < 13 %, значи и најмногу миокардна фиброза; Споредбата на 
ехокардиографските параметри на систолната функција на ЛК по АВР кај 
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пациентите поделени според големината на GLS% пред АВР покажа  дека кај 
пациентите со GLS% 18.9 земен како апсолутна бројка, значи кај оние со 
подобра/мала или отсутна ЛК-деформација по АВР дојде до значајно 
подобрување на повеќето параметри на систолната функција со исклучок на  
ЛКЕФ која не покажа значајна промена. Параметрите на дијастолната функција 
покажаа значајно влошување по АВР кај пациентите со  зголемена/повеќе 
позитивна ЛК-деформација пред АВР; GLS% се покажа како значаен 
предиктивен фактор за позитивно ремоделирање по АВР кај пациентите со 
изразена АС и ЛКЕФ < 50 % пред АВР, но не и за постоперативно подобрување 
на ЛКЕФ. Кај пациентите, пак, со сочувана ЛКЕФ од  50 %, GLS% пред АВР се 
јави како независен предиктор за постоперативно подобрување на ЛКЕФ, а 
бројот на сегменти со лонгитудинална деформација < 13 % се јави како 
независен предиктор за позитивно ремоделирање само кај пациентите со низок 
проток (пНП-НГ и НП-НВ); За порастот на GLS% од 18.9 % по АВР кај 
пациентите со АС без оглед на големината на ЛКЕФ пред АВР како независни 
значајни предиктори се појавија: помалиот индекс на ѕидните абнормални 
движења (SАДи) и поголемиот s’TDI претставен како просек. Притоа cut-off 
вредност на s’TDI од 5,9 cm/s дава сензитивност од 66,7 % и специфичност од 
62,8 % во предвидувањето порастот на GLS% од  18,9 % по АВР кај пациенти со 
изразена АС без оглед на предоперативната ЛКЕФ; За порастот на GLS% од 
 18.9 % по АВР кај пациентите со редуцирана ЛКЕФ не се издвоија значајни 
предиктивни фактори, а за оние со сочувана ЛКЕФ значајни предиктори се 
издвоија само за пациентите со низок градиент пред АВР. Притоа, за 
пациентите со пНП-НГ за подобрување на супклиничката ЛК-функција се 
издвои намалената валвуло-артериска импенданса (Zva) пред АВР. Граничната 
вредност (cut-off) од 3,6 mmHg/ml/m2 имаше сензитивност од 66,7 % и 
идентична специфичност од 66,7 % во предвидувањето на порастот на GLS% од 
 18,9 % по АВР. Кај пациентите со НоП-НГ за подобрување на супклиничката 
ЛК-функција како независни предиктори се издвоија: помалиот индексиран 
волумен на левата преткомора (ЛПВИ) и повисоката ЛКЕФ измерени пред АВР. 
Граничната вредност (cut-off) од 63,5 %  имаше сензитивност од 66,7 % и 
идентична специфичност од 66,7 % во предвидувањето на порастот на  GLS% од 
 18,9 % по АВР кај овие пациенти. 

Последната глава од докторската дисертација ја содржи приложената 
литература која е обемна и прегледна, содржи 225 референци, и коректно е 
цитирана по прифатените стандарди.  
 
 
Оцена на трудот 
Докторската дисертација на кандидатката д-р Планинка Зафировска, со наслов:  
ЕХОКАРДИОГРАФСКА ПРОЦЕНА НА ЛЕВОКОМОРНА ФУНКЦИЈА И 
ЛЕВОКОМОРНА ДЕФОРМАЦИЈА (STRAIN) КАЈ ПАЦИЕНТИ СО ИЗРАЗЕНА 
АОРТНА СТЕНОЗА ПРЕД И ПО АОРТНА ВАЛВУЛАРНА ХИРУРГИЈА, 
претставува  актуелно истражување во клиничката медицина од областа на 
кардиологијата и кардиохирургијата. Докторската дисертација е изработена по 
сите принципи на научно истражување. Во согласност со мотивот на студијата 
дефинирани се и целите на истражувањето, научниот пристап е оргинален и 
внимателно избран, а методологијата на испитување е современа. Поставените 
цели се во целина реализирани, а добиените резултати се адекватно 
обработени, интерпретирани и дискутирани  во согласност со нивната научна и 
клиничко применета вредност. Од добиените резултати се изведени соодветни 
заклучоци. Клиничкото значење и научниот придонес на оваа студија 
произлегуваат од добиените резултати кои покажуваат дека левокоморната 
деформација може да биде промовирана како дополнителен маркер во 
одлуката за навремен третман на аортна валвуларна стеноза со оглед на 
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нејзините прогностички импликации. Придонесот на оваа студија се состои и 
во поткрепата што оваа студија го дава на дефинитивната имплементација на 
ЛК-деформација во одлуката за навремен третман на пациентите со аортна 
стеноза, со цел таа да го најде своето место во идните препораки за дијагноза и 
третман на професионалните здрженија. 
Докторската дисертација на кандидатката д-р Планинка Зафировска со наслов:  
ЕХОКАРДИОГРАФСКА ПРОЦЕНА НА ЛЕВОКОМОРНА ФУНКЦИЈА И 
ЛЕВОКОМОРНА ДЕФОРМАЦИЈА (STRAIN) КАЈ ПАЦИЕНТИ СО ИЗРАЗЕНА 
АОРТНА СТЕНОЗА ПРЕД И ПО АОРТНА ВАЛВУЛАРНА ХИРУРГИЈА, 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 научноистражувачки трудови: 
 
1. Zafirovska P, Georgievska Ismail Lj, Matveeva N, and Mitrev, Z. Evaluation of the 
left ventricular global longitudinal strain in patients with severe aortic stenosis that 
undergo surgical aortic valve repalcement: a case report. JMS 2018; 1(2), 9-14. 
Retrieved from http://www.jms.mk/jms/article/view/31 
2. Zafirovska P, Georgievska-Ismail Lj, Matveeva N, and Mitrev  Z. Effect of 
overweight and obesity on left ventricular function recovery in patients with severe 
aortic stenosis after surgical aortic valve replacment. JMS 2018; 1(2), 20-28. 
Retrieved from http://www.jms.mk/jms/article/view/37 
 
ЗАКЛУЧОК И ПРЕДЛОГ 

 
Главен научен придонес на докторската дисертација е можноста од клиничка 
апликативна примена на добиените резултати кои укажуваат на значењето и 
прогностичката вредност на левокоморната супклиничка дисфункција, 
манифестирана како глобална левокоморна деформација која може да  
овозможи  поставување на рана и навремена индикација за хируршки третман 
на аортна валвуларна стеноза меѓу широката палета на пациенти со сочувана 
левокоморна ејекциона фракција кои се разликуваат по протокот и/или 
притисочниот градиент. Дополнителен придонес на ова истражување е 
промоцијата на левокоморната деформација како маркер на одлука за третман 
на аортна валвуларна стеноза кој може да го најде своето место во идните 
Препораки за дијагноза и третман на пациенти со аортна валвуларна стеноза. 
Подрачјето на примена на овој труд се клиничките дисциплини како кардиоло-
гијата и кардиохирургија, каде што постои можност за примена на добиените 
сознанија со цел да се постави навремена дијагноза и да се донесе правилна 
одлука  за навремен третман на пациентите со аортната валвуларна стеноза.  
Ограничување на оваа студија претставува неможноста да се следи радијалната 
и циркумференцијална коморна деформација поради технички тешкотии со 
софтверската анализа. Во современата литературата има ограничени податоци 
за овие две деформации, така што тие ќе бидат предмет на идни истражувања. 
 
Докторската дисертација ЕХОКАРДИОГРАФСКА ПРОЦЕНА НА 
ЛЕВОКОМОРНА ФУНКЦИЈА И ЛЕВОКОМОРНА ДЕФОРМАЦИЈА (STRAIN) 
КАЈ ПАЦИЕНТИ СО ИЗРАЗЕНА АОРТНА СТЕНОЗА ПРЕД И ПО АОРТНА 
ВАЛВУЛАРНА ХИРУРГИЈА, поднесена од д-р Планинка Зафировска, 
претставува оригинален и самостоен научен труд и во целост ги исполнува 
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условите согласно со Правилникот за условите, критериумите и правилата за 
запишување и студирање на третиот циклус - докторски студии на 
Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје.  
Комисијата смета дека трудот е автентичен и актуелен, има значаен научен и 
апликативен придонес, во целина ги обработува поставените проблеми и ги 
содржи сите елементи на научен труд, со јасно дефинирани цели, прецизно 
изложени материјал и методи и детално прикажани и статистички обработени 
резултати на студијата. Дискусијата и заклучоците се објективни и даваат 
прецизни одговори на поставените цели. 
 
 
 
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 на кандидатката Планинка 
Зафировска со наслов: ЕХОКАРДИОГРАФСКА ПРОЦЕНА НА ЛЕВОКОМОРНА 
ФУНКЦИЈА И ЛЕВОКОМОРНА ДЕФОРМАЦИЈА (STRAIN) КАЈ ПАЦИЕНТИ 
СО ИЗРАЗЕНА АОРТНА СТЕНОЗА ПРЕД И ПО АОРТНА ВАЛВУЛАРНА 
ХИРУРГИЈА. 
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РЕЦЕНЗИЈА 
 

ЗА ОЦЕНА НА ДОКТОРСКАТА ДИСЕРТАЦИЈА  „СПОРЕДБЕНА АНАЛИЗА НА 
РЕКОНСТРУКТИВНИ ТЕХНИКИ, КОЖНИ ТРАНСПЛАНТАТИ И РЕЗАНКИ, 

ПРИМЕНЕТИ ЗА ЗАТВОРАЊЕ НА ДЕФЕКТИ ПО ОТСТРАНУВАЊЕ НА 
НЕМЕЛАНОМСКИ КОЖНИ КАРЦИНОМИ ВО ПРЕДЕЛОТ НА НОСОТ“ ОД  Д-Р 

МАРИЈА МИЛОШЕВСКА МИЈАЛКОВСКА, ПРИЈАВЕНА НА 
МЕДИЦИНСКИОТ ФАКУЛТЕТ ВО СКОПЈЕ 

Наставно-научниот совет на Медицинскиот факултет во Скопје, на седницата одржана на 
26.12.2019 година, формираше Комисија за оцена на докторската дисертација со наслов 
,,Споредбена анализа на реконструктивни техники, кожни трансплантати и резанки, применети за 
затворање на дефекти по отстранување на немеланомски кожни карциноми во пределот на носот“ 
од кандидатката д-р Марија Милошевска Мијалковска, во состав: проф. д-р Смиља Туџарова 
Ѓоргова (претседател), проф. д-р Ѓорѓе Џокиќ (ментор), проф. д-р Маргарита Балабанова Стефанова 
(член), проф. д-р Елизабета Мирчевска Жоговска (член) и проф. д-р Бети Зафирова Ивановска 
(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 Милошевска Мијалковска, со наслов 
,,Споредбена анализа на реконструктивни техники, кожни трансплантати и резанки, применети за 
затворање на дефекти по отстранување на немеланомски кожни карциноми во пределот на носот“, 
содржи 111 страници компјутерски обработен текст во фонт Cambria, со 1.0 проред и големина на 
букви 12, со 138 библиографски единици, меѓу нив научни трудови, статии, книги, национални 
прописи, меѓународни акти и интернет-ресурси. Текстот е збогатен со 22 графикони, 4 слики и 26 
табели. 

Трудот е структуриран во глави: вовед, мотив, цели, материјал и методи, резултати, 
дискусија 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 првата глава насловена како Вовед на оваа дисертација, кандидатката на концизен и 
прегледен начин, поткрепен со повеќе литературни извори, ги изнесува податоците за 
епидемиологијата и етиологијата на немеланомските кожни карциноми, превенцијата, клиничката 
презентација, дијагнозата, како и нивниот третман. Овде кандидатката се задржува во детали и дава 
посебен осврт на хируршкиот третман и реконструкцијата на дефектите настанати по отстранување 
на овие карциноми, како и на начинот на евалуација на лузната настаната по оваа реконструкција. 

Во втората глава насловена како Мотив на оваа докторска дисертација, кандидатката 
наведува дека мотивот претставува можноста за употребата на различните хируршки техники на 
реконструкција за затворање на кожни дефекти по отстранување на карциноми во пределот на 



носот. Ефектот на реконструктивните техники меѓусебно ќе се споредат, за да се добие впечаток за 
позитивните и негативните резултати по операција за секоја од техниките. Во овие употребени 
хируршки техники, кандидатката наведува дека  е вклучен и сложениот кожен трансплантат 
составен од кожа и поткожно масно ткиво како опција на реконструкција за кого има малку студии 
во врска со неговата употреба, и досега е ретко применуван на Клиниката за пластична и 
реконструктивна хирургија во Скопје. Покрај огромниот напредок во реконструктивните техники за 
затворање на дефекти во пределот на носот настанати по отстранување на кожни карциноми, низ 
преглед на литература, кандидатката посочува дека постои недостаток на емпириски доказ за 
едноставни групирани насоки за избор на тоа кој дефект, со која техника нај успешно се 
реконструира. Ова е прва студија во нашата земја која  ја евалуира и споредува успешноста на 
реконструктивните техники употребени за затворање на дефекти настанати после отстранување на 
кожни карциноми во пределот на носот во зависност од големината на дефектот и компликациите, 
според што се изработува алгоритам на реконструкција на тие дефекти, што е и главниот мотив на 
оваа дисертација. 

Во третата глава насловена како Цели на студијата, докторантката ги опишува главната 
цел и специфичните цели. Главна цел на истражувањето е да се направи споредување на 
резултатите добиени после реконструкција на дефекти на носот со кожен трансплантат и локални 
геометриски резанки, како опција за реконструкција на дефекти на немеланомски кожни 
карциноми, и да се дојде до заклучок за предностите и слабостите меѓу техниките. Со споредувањето 
на овие оперативни техники, целта е да произлезе  алгоритам на затворање на кожни дефекти во 
пределот на носот, како водич за реконструкција, а с‘е со цел максимален функционален и естетски 
ефект. Како специфични цели, докторантката ја испитува зависноста на демографските 
карактеристики на пациентите и зачестеноста на овие карциномите кај нив. Понатаму, 
докторантката како друга специфична цел испитува кој тип на кожен карцином е најзастапен во 
пределот на носот. Како трета специфична цел врши споредување на компликациите, деновите на 
хоспитализација,  во однос на различните хируршки техники на реконструкција. Како четвра 
специфична цел одредува дали постои корелација меѓу успешноста и компликациите на 
реконструктивните техники и пушењето цигари и дијабетот кај пациентите. И како последна или 
петта специгична цел е да се изврши споредување на естетскиот изгледот на лузната 
постоперативно на различните реконструктивните техники во однос на локализацијата и 
големината на дефектот. 

Четвртата глава е насловена како Дизајн на студијата, каде што се наведува дека 
студијата претставува проспективно, рандомизирано клиничко испитување. Кандидатката наведува 
дека рандомизацијата се изведува со методот на кодирани коверти. 

Петтата глава е насловена како Материјал на студијата. Во овој дел, докторантката 
наведува дека студијата е работена на Универзитетската клиника за пластична и реконструктивна 
хирургија при Универзитетот ,,Св. Кирил и Методиј” во Скопје, Република Македонија, а по 
одобрување на Етичката комисија на Медицинскиот факултет, Универзитет ,,Св. Кирил и Методиј”. 
Студијата вклучува 160 пациенти кои ги исполниле сите вклучувачки критериуми и ниту еден 
исклучувачки критериум. Во понатамошниот дел се опишуваат критериумите за вклучување и 
исклучување од оваа студија каде што се наведува дека нема отстапки од нив. Вкупно се посочени 
седум вклучувачки и осум исклучувачки критериуми. 

Шестата глава од оваа студија е насловена како Метод на студијата. Во овој дел, во детали, 
докторантката го опишува принципот на работа кој е применет за да се приберат податоци за 
статистичка обработка во оваа студија. Започнува со тоа како се поделени пациентите во групи во 
однос на локализацијата на дефектот и тоа на горна и долна половина на носот, а потоа секоја 



половина на носот ја дели на 4 подгрупи во однос на начините на реконструкција.  Понатаму, во 
потточки од еден до седум, во детали е опишан принциот на нотирање на параметрите потребни за 
изработка на оваа дисертација.  

Во седмата глава со наслов Статистичка обработка се наведува на кој начин податоците 
добиени од истражувањето се статистички обработени врз основа на што се добиени резултатите на 
оваа докторска дисертација. Кандидатката посочува дека, статистичката обработка на податоците е 
направена во статистичкиот програм SPSS for Windows 23.0, со барана статистичка сигнификаност 
при p<0.05 за статистички значајни резултати. Понатаму за тестирање на нормалноста на 
добиените податоци се наведува дека е користен Shapiro-Wilks W test, додека категориските 
параметри се прикажани со дистрибуции на фреквенции и релативни броеви, квантитативните 
варијабли со просек и стандардна девијација. За компарирање на испитаниците оперирани по 
метода на кожен трансплантат со полна дебелина и со сложен графт се користени независни 
параметарски и непараметарски тестови (Chi-square тест, Fisher exact тест, Student t тест). 

Во осмата глава насловена како Резултати во оваа студија, кандидатката во детали ги 
обработува и ги прикажува сите резултати кои се статистички обработени, со цел да даде одговор на 
сите претходно посечени цели во оваа студија. Како прва потточка во овој дел, кандидатката ги 
објаснува демографските карактеристики (пол и возраст) со табеларен приказ, со што се добива 
јасен впечаток за нив. Втората потточка во овој дел се резултатите добиени од хистопатолошката 
верификација на препаратите кои по соодветна обработка даваат приказ на честотата и 
дистрибуцијата на типовите на немеланомски кожни карциноми во пределот на носот. Во следната 
потточка, кандидатката ја обработува дистрибуцијата на компликациите во однос на користената 
реконструктивна техника, најпрвин во табеларен, а потоа и во графички приказ. Понатаму, како 
наредна потточка во осмата глава, се наведува поврзаноста на компликациите кај различните 
реконструктивни теники со дијабетот и пушењето на цигари. Во овој дел, докторантката овие 
статистички податоци ги прикажува табеларно. Во следната потточка, се обработуваат податоците 
добиени од оцена на лузната во однос на употребената реконструктивна техника. Проценката на 
лузната е направена од страна на истражувачот и пациентот според ПОСАС скалата за проценка на 
лузни на 13-тиот ден, 3-тиот месец и 6-тиот месец по операцијата. Лузната настаната после 
реконструкцијата на дефектот по отстранување на кожните карциноми во пределот на носот е 
евалуирана од страната на набљудувачот и пациентот во горната и долната половина на носот и е 
дадена оценка за изгледот на лузната во однос на секоја од четирите реконструктивни техники, 
поединечно, и тоа: кожен трансплантат со целосна дебелина, сложен кожен трансплантат, лизгачко 
ротирачки резанки и транспонирачки резанки. Ова е детално графички и табеларно прикажано со 
цел да се има брз и лесен увид во добиените резултати. Понатаму, како наредна потточка во осмата 
глава насловена како Резултати во оваа студија, се прикажува зависноста на големината на дефектот 
и неговото влијание на изгледот на лузната. Исто така, и во овој дел, докторантката ги прикажува 
добиените резултати на лесен и едноставен начин преку табеларен и графички приказ. Како 
последна потточка во оваа глава, детално статистички се обработени зависноста на големината на 
дефектот помал од 1,5 см и поголем од 1,5 см, во горната и долната половина на носот, во однос на 
добиениот скор за изгледот на лузната од страна на набљудувачот и пациентот за секоја од четирите 
реконструктивни техники поединечно. Сите овие резултати се прикажани табеларно и графички, на 
јасен и прегледен начин, со што се добива јасен приказ за тоа која реконструктивна техника во кој 
дел од носот во однос на големината на дефектот дава најдобри резултати. 

 

 



 

Во деветтата глава насловена како Дискусија од оваа докторска дисертација, сите 
претходно добиени резултати врз основа на претходно статистички обработените податоци кои се 
предмет на испитување во оваа докторска дисертација се дискутираат и паралелно една по една се 
споредуваат со резултати од претходни студии изработени на светско ниво. 

Во десеттата глава насловена како Заклучок, докторантката од претходно направените 
статистички анализи на податоците кои се предмет на оваа докторска дисертација и прегледот низ 
литературата, детално одговара на сите претходно поставени специфични цели, како и на главната 
цел. Во овој дел, преку јасен и прегледен графички приказ е изработен алогоритам на 
реконструкција на дефекти по отстанување на немеланомски кожни карциноми во пределот на 
горната и долната половина на носот, во зависност од големината на дефектот. Ова понатаму ќе 
послужи како водич  и олеснувач за реконструкција на ваквите дефекти во иднина. 

Во Глава 11 е прикажана слика од која јасно се гледа поделбата на носот во однос на 
анатомските единици и дебелината на кожата. 

Во Глава 12 е прикажан формуларот на ПОСАС - скалата за пополнување од страна на 
набљудувачот. 

Во Глава 13 е прикажан формуларот на ПОСАС - скалата за пополнување од страна на 
пациентот. 

Во Глава 14 е прикажана користената литература за оваа докторска дисертација, составена 
од 138 библиографски единици, меѓу кои и научни трудови, статии, книги, национални прописи, 
интернет - ресурси и слично. 

Предмет на истражување 

Покрај огромниот напредок во реконструктивните техники за затворање на 
дефекти во пределот на носот настанати после отстранување на немеланомски кожни 
карциноми се уште постои недостаток на емпириски доказ за едноставни групирани 
насоки за избор на тоа кој дефект, со која техника нај успешно  се реконструира. Токму и 
ова е предмет на истражување на кандидатката д-р Марија Милошевска Мијалковска во 
оваа докторска дисертација. Ова е прва студија во нашата земја која  ја евалуира и споредува 
успешноста на реконструктивните техники употребени во затворање на дефекти настанати по 
отстранување на кожни карциноми во пределот на носот во зависност од големината на дефектот, 
компликациите, и деновите на хоспитализација, според што се изработи алгоритам на 
реконструкција за тие дефекти. Воедно употребен е и сложениот кожен трансплантат, кој ретко се 
применува.  Тргнувајќи од литературните податоци и личните искуства, оваа клиничка студија 
придонесува во брзо лесно и успешно разрешување на дилемата кој дефект во кој дел од носот со 
која реконструктивна техника најефективно ќе се реконструира. Алгоритамот на реконструкција кој 
произлегува од оваа студија ќе послужи како водич за младите хирурзи за брза и успешна 
реконструкција на кожни дефекти во пределот на носот. 

Податоци за состојбата на подрачјето во кое е работена дисертацијата 

Приложената докторска дисертација со наслов: „Споредбена анализа на реконструктивни 
техники, кожни трансплантати и резанки, применети за затворање на дефекти по отстранување на 
немеланомски кожни карциноми во пределот на носот“ од кандидатката д-р Марија Милошевска 
Мијалковска, обработува дефицитарна и современа научна проблематика вредна за истражување. 



Инциденцата на немеланомските кожни карциноми во пределот на носот енормно расте, како кај 
нас така и во светски рамки. Реконструкцијата на дефектите настанати по отстранување на кожните 
карциномите претставува предизвик за многу пластични хирурзи. Во недостаток на автентични 
истражувања и недостаток на емпириски доказ и алгоритми на реконструкција на дефекти во 
пределот на носот на подрачјето во Република Македонија, докторската дисертација на 
кандидатката ќе биде од голем и значаен придонес во полето на пластичната и реконструктивна 
хирургија. 

Краток опис на применетите методи 

Оваа студија претставува проспективно, рандомизирано клиничко испитување. Во однос на 
методите на работа во оваа докторска дисертација, кандидатката вклучува вкупно 160 испитаници 
кои ги исполниле сите вклучувачки и ниту еден исклучувачки критериум. Понатаму се наведува 
дека испитаниците биле поделени во две големи групи од по 80 пациенти во однос на 
локализацијата на дефектот, и тоа: група I – пациенти со малигна промена во горниот дел од носот 
составен од латерални ѕидови и дорзум и група II – пациенти со малигна промена во долен дел од 
носот составен од врв, носни крилца и колумела. Поделбата на носот на  горен и долен дел 
кандидатката наведува дека  е заради различниот квалитет и дебелина на кожата во пределот на 
носот. Секоја група на пациенти понатаму кандидатката ја дели на 4 подгрупи, од по 20 пациенти во 
однос на реконструктивната техника. Првата голема група е составена од 4 подгрупи и тоа: I.1 – 
пациенти чиј дефект е реконструиран со кожен трансплантат со полна дебелина (wolfe), I.2 – 
пациенти чиј дефект е реконструиран со сложен кожен трансплантат со зачувано масно ткиво, I.3 – 
пациенти чиј дефект е реконструиран со лизгачко – ротирачки резанки, I.4 - пациенти чиј дефект е 
реконструиран со транспонирачка резанка. Втората голема група аналогно на првата е поделена во 
исти групи и подгрупи, само во однос на долната половина на носот. Докторантката наведува дека 
студијата траела 2 години во текот на 2017 и 2018 година. 

Пред да се реализира дијагностичкиот пристап и оперативното лекување на пациентите се 
наведува во оваа дисертација дека сите  пополниле информирана согласност за учество во студијата. 
Студијата се извршила во согласност со одредбите од Хелсиншката декларација и Декларацијата за 
човекови права при Европската Унија. Иницијалната евалуација вклучила: анамнеза, клинички, и 
анестезиолошки преглед. За секој пациент се водело однапред подготвен дневник пополнет по 
метод на кодирани коверти. Во понатамошниот текст каде што детално се обработуваат методите на 
работа се опишува точно кои параметри се нотираат, почнувајќи од локализацијата на дефектот во 
пределот на носот. Дефектите во оваа студија се евалуираа и бележеа во однос на две регии според 
дебелината на кожната прекривка, и тоа: горен дел (тенка, мобилна кожа), составен од дорзум, и 
латерални ѕидови, и долен дел (дебела кожа со аднекси), составен од врв и носни крилца. 
Ексцизијата на малигните промените била извршена  во здраво ткиво. Понатаму, во оваа студија 
била нотирана големина на дефектот изразена во сантиметри и пациентите биле групирани во две 
групи и тоа: пациенти со дефект  со големина помалку од 1,5 см, и пациенти со дефект со големина 
повеќе од 1,5 см. Посебно внимание е посветено во оваа студија на техниките на реконструкција, 
постоперативниот изглед на лузните, како и на компликациите настанати од нив. Сите дефекти 
примарно се реконструирале со локални геометриски резанки и кожени трансплантати. За кожните 
трансплантати кандидатката наведува дека првата преврска и опис на изгледот, бојата и виталноста 
на трансплантатот се направил на петтиот ден по операција со засекување на прозор во сунѓерот со 
кој е фиксиран трансплантатот. Истото се направило на тринаесеттиот ден по операција кога и се 
извадиле конците и се вреднувал изгледот на лузната со ПОСАС - скалата за изглед на лузната, и 
тоа: ПОСАС - скала за истржувач и ПОСАС - скала за пациент. На ист начин се постапило и со 
сложениот кожен трансплантат. Од друга страна, кандидатката наведува дека евалуацијата на 



лузната на локалните лизгачко ротирачки и транспонирачките резанки се правела исто на 
тринаесеттиот ден после операција, треттиот и шесттиот месец по операција. За сите 
реконструктивни техники биле нотирани и деновите на хоспитализација. Сите отстранети промени 
биле хистопатолошки потврдени на Институтот за патологија во Скопје, со цел да се верификува 
хистопатолошката предоминација на карциномите во регијата на носот. Како последни параметри 
кои се нотираат кандидатката ги наведува деновите на хоспитализација на пациентите (1-3 дена, >3 
дена), нивната возраст  (три возрасни групи <30, 30-60, >60), половата припадност, како и тоа дали 
се или не се дијабетичари и  дали се или не се пушачи. 

Краток опис на резултатите од истражувањето 

Кандидатката во оваа докторска дисертација податоците ги обработила статистички со цел 
да се добијат резултати кои ќе одговорат детално и прецизно на претходно поставените цели. Во 
делот Резултати, кандидатката започнува со презентација на резултатите поврзани со 
демографската карактеристика пол, од што се гледа дека пациентите биле хомогни во однос на 
нивниот пол, што значи дека половата припадност на пациентите не влијаела на ниту еден од 
резултатите од оваа студија. Понатаму, кандидатката ги презентира резултатите поврзани со 
возраста на пациентите според што може да се заклучи дека просечната возраст на пациентите 
укажува дека карциномите, како и периодот кога пациентите се јавуваат за хируршка интервенција 
е застапена на возраст над 60 години и постари со застапеност од 77.5% од сите испитанци. 
Понатаму, според резултатите опишани во оваа студија, кожните карциноми во пределот на носот 
како најекспониран дел од човечкото тело е место со висок ризик за појава на кожните карциноми. 
Во оваа студија, од добиените хистопатолошки резултати се гледа дека во пределот на носот 
доминантен е базоцелуларниот карцином, и тоа хистопатолошки верификуван кај 85 % од 
испитаниците.   

Понатаму, кандидатката во оваа докторска дисертација ги презентира резултатите од 
компликациите кај пациентите во однос на употребената реконструктивната техника. Од резултаите 
се гледа дека во горната половина на носот немало ниту една компликација кај трансплантатот со 
целосна дебелина и сложениот кожен трансплантат, додека за разлика од трансплантатите, 
резените, и тоа лизгачко ротирачките резени имаале 10 % компликации, додека транспонирачките 
резанки имаале 30 % компликации. Во долната половина на носот при употреба на истите 
реконструктивни техники за затворање на дефекти после отстранување на не меланомски кожни 
карциноми кандидатката наведува дека со нај малку компликации бил трансплантатот со полна 
дебелина, и тоа со 10 % компликации кај пациентите, па после него бил сложениот кожен 
трансплантат со 20 % компликации, а исто толкав процент на компликации бил застапен и 
лизгачко ротирачкиот резен и транспонирачките резанки. Со ова, кандидатката преку своите 
резултати укажува  дека во оваа студија по едноставна реконструктивна техника во однос на бројот 
на компликации за реконструкција на дефекти во горната и долната половина на носот се 
трансплантатите, па на второ место лизгачките резанки, па по нив транспонирачките резанки. Како 
интересен факт кој произлегува од резултатите на оваа дисертација е поврзаноста на 
реконструктивните техники, и тоа трансплантатите од една страна и локалните резанки од друга 
страна со пушењето на цигари и дијабетот. Од анализата на резултатите во оваа дисертација се 
покажа дека ниту еден од пациентите со дијабет кај кои била применета wolfe - техника на 
реконструкција немале постоперативно компликации, истото било востановено и за пациентите 
оперирани со реконструктивна техника на сложен трансплантат, т.е кај ниту еден од пациентите кај 
кои се јавиле компликации немале дијабет. Од друга страна, пациентите каде што била употребена 
реконструктивна техника на лизгачко ротирачки резанки, 66,6 % од испитаниците кои биле со 
дијабет имале компликации. Кај пациентите оперирани со транспонирачки резанки, 83,3 % од 



пациентите имале компликации. Од овие резултати кандидатката навестува поврзаност на 
компликациите кај резанките како техника на затворање на дефекти и дијабетот, но заради малата 
група на испитаници во оваа студија не може да тврди со сигурност оваа поврзаност, но остава 
простор за понатамошно испитување во други студии. Слично на ова, преку резултатите во овој дел 
кандидатката посочува можна поврзаност на поголем број компликации кај пациенти кои пушат 
цигари и употребата на реконструктивната техника на трансплантати. Според резултатите во оваа 
дисертација кај пациентите каде беше употребена реконструктивна техника на трансплантат со 
полна дебелина, од сите пациенти што пушеле цигари, 66.6% од нив биле со компликации. Кај 
пациентите оперирани со сложен трансплантат кои пушеле цигари, 80% биле со компликации. Од 
друга страна ниту една компликација која се појавила кај пациентите оперирани со резанки не била 
поврзана со пушењето цигари. Во однос на деновите на хоспитализација, според резултатите, 
кандидатката укажува на фактот дека најмногу денови поминати во болница имало кај пациентите  
оперирани со реконструктивната техника на транспонирачки резанки, па после нив пациентите со 
лизгачко ротирачки, па пациентите со сложен трансплантат, а најмалку лежеле во болница 
пациентите оперирани со трансплантат со целосна дебелина.  

Во студијата која е предмет на оваа докторска дисертација, статистички е анализирана 
големината и локализацијата на дефектитите на носот во однос на евалуација и оценката на лузната 
настаната по реконструкција со различна техника и тоа според ПОСАС - скалата од страна на 
набљудувачот и ПОСАС - скалата на пациентот. Земени се предвид деновите на хоспитализација и 
компликациите кои произлегуваат од реконструктивните техники. Ова е направено со цел да се 
добие впечаток за предностите и слабостите на реконструктивните техники во однос на 
локализацијата и големината на дефектот. Од овие резултати, кога ќе се сумираат во едно, 
произлегува алгоритам на реконструкција кој е резултат од сите претходно направени испитувања. 
Скорот на лузната по секоја реконструктивна техника бил евалуиран на 13-тиот ден по операција, 3-
тиот месец по операција и 6-тиот месец по операција. Кандидатката наведува дека значајно како 
долгорочен естетски изглед претставува резултатот добиен после 6-тиот месец од евалуација на 
лузната. Токму заради тоа, во оваа дисертација се дава акцент на резултатите добиени по евалуација 
на лузната после шестиот месец во однос на големината и локализацијата на дефектот. 

 Според направената статистичка обработка на  големината на дефектот во однос на 
неговата локализација и изгледот на лузната 6-тиот месец од операција после различна 
реконструктивна техника се добило дека дефект помал од 1,5 см во горната половина на носот, 
според статистичката анализа на сите податоци, најпрепорачливо е да се реконструира со лизгачко 
ротирачки резанки на прво место, по тоа со транспонирачки резанки на второ место, на трето место 
со трансплантати со полна дебелина и на крај со сложените трансплантати составени од кожа и 
поткожно масно ткиво. Понатаму, кандидатката, според резултатите, прикажува дека од лизгачко 
ротирачките резени, за горниот дел од носот кај дефект на дорзумот на носот се користи 
глабеларниот лизгачки “V-Y” резен и неговата модификација на глабеларен лизгачко ротирачки “V-
Y” резен во однос на тоа дали дефектот се наоѓа на дорзумот или на латералните ѕидови. За дефект 
на дорзумот на носот се користи адвансмент резен наречен уште Ринтала резен. Понатаму од 
транспонирачките резенки во горниот дел на носот за затворање на дефекти на латералните ѕидови 
се користи ромбоидниот резен со давачка регија во горниот глабеларен дел на носот и 
назолабијалниот резен исто за латералните ѕидови на носот со давачко место од образот. Според 
резултатите, кандидатката посочува дека за реконструкција во овој дел на носот се користи исто 
така и Банер флеп, кој претставува едноставен транспонирачки резен за латералните ѕидови на 
носот. Како трета опција за реконструкција е трансплантатот со целосна дебелина, па на крај 
трансплантатот со зачувано масно ткиво.  



Понатаму, кога се работи за кожните дефекти во горната половина на носот со големина 
повеќе од 1,5 см како прва опција кандидатката ги посочува како избор на реконструкција 
транспонирачките резенки, па лизгачко ротирачките резанки, па транспланатот со полна дебелина 
и на крај сложениот кожен трансплантат. Од транспонирачките резанки, челниот резен е основа за 
сите големи дефекти вклучувајќи ги и ампутациите на носот. Од лизгачки ротирачките резанки 
како начин на реконструкција на поголеми дефекти се глабеларниот “V-Y” лизгачки ротирачки 
резен и Ринтала резенот, како и негови комбинации со други резанки и трансплантат. На трето 
место, како реконструктивна техника за големи дефекти и сложениот трансплантат па 
трансплантатот со полна дебелина. 

Кожните дефекти помали од 1,5 см во долната половина на носот составен од себацеална и 
не мобилна кожа каде што припаѓа врвот на носот и носните крилца според статистичката анализа 
направена од страна на кандидатката најпрепорачливо е да се реконструира овој дефект со лизгачко 
ротирачки резанки на прво место и тоа резенот на Ринтала за реконструкција на дефекти на врвот 
од носот, понатаму дорзалниот назален резен на Ригер исто така е одлична опција  за 
реконструкција на врвот на носот, и лизгачкиот “V-Y” резен за реконструкција на носното крилце.  
Понатаму според резултатите на второ место за реконструкција на овие дефекти се 
транспонирачките резанки, од кои нај употребуван за врвот на носот е билобуларниот резен. 
Модификацијата на овој резен по Зители. Дизајнот може да се модифицира според местото на 
дефектот и да послужи за реконструкција на носното крилце. Друг транспонирачки резен во оваа 
регија се посочува назолабијалниот резен за реконструкција на носното крилце. Како трета 
реконструктивна техника се користи сложениот кожен трансплантат со одлични резултати и лесна 
употреба. Трансплантатот со полна дебелина не се препорачува да се користи во оваа регија според 
резултатите  

За кожните дефекти поголеми од 1,5 см во долната половина на носот се препорачува 
транспонирачкиот резен и тоа челниот резен како доминантна опција и назолабијалните резени за 
носните крилца, а после нив се препорачува користење на сложениот кожен трансплантат кој за 
големи дефекти во долната половина на носот има слични резултати како лизгачкиот ротирачки 
резен со разлика на тоа дека има помалку компликации и помалку денови на хоспитализација од 
лизгачко ротирачките резанки. Со ова, кандидатката во комплет ја реализира главната цел на оваа 
студија, а тоа е е да се направи споредување на резултатите добиени после реконструкција на 
дефекти на носот со кожен трансплантат и локални геометриски резанки, како опција за 
реконструкција на дефекти на немеланомски кожни карциноми во пределот на носот, и да се дојде 
до заклучок за предностите и слабостите меѓу техниките со што се изработи и алгоритам на нивна 
реконструкција. 

Од целата анализа направена во оваа студија може да се каже дека таа го оправдува и 
охрабрува сложениот кожен трансплантат составен од кожа и поткожно масно ткиво и неговото 
користење во реконструкција на кожни дефекти во долната половина на носот. Овој трансплантат 
може и треба комплетно да ја замени употребата на трансплантатот со полна дебелина во долната 
половина на носот заради своите супериорни својства во однос на него.  

 

Оцена на трудот 

Докторската дисертација со наслов „Споредбена анализа на реконструктивни техники, 
кожни трансплантати и резанки, применети за затворање на дефекти по отстранување на 
немеланомски кожни карциноми во пределот на носот” , од кандидатката д-р Марија Милошевска 
Мијалковска, претставува истражување во клиничката медицина од областа на пластичната и 



реконструктивна хирургија. Изработката на темата на оваа докторска дисертација е во согласност со 
мотивот на студијата, дефинирани се целите на истражувањето, како главната така и специфичните 
цели. Главна цел на истражувањето на оваа дисертација е да се направи споредување на резултатите 
добиени после реконструкција на кожни дефекти на носот со кожен трансплантат и локални 
геометриски резанки, како опција за реконструкција на дефекти на немеланомски кожни 
карциноми во пределот на носот, и да се дојде до заклучок за предностите и слабостите меѓу 
техниките, што од друга страна би довело до изработка на алгоритам на реконструкција на тие 
дефекти. Како специвични цели се испитни демографските карактеристики на пациентите, 
зачестеноста на карциномите кај нив, се споредуваат компликациите, деновите на хоспитализација 
а се во однос на различните хируршки техники на реконструкција. Понатаму, како друга 
специфична цел се испитува корелацијата меѓу успешноста и компликациите на реконструктивните 
техники и пушењето цигари и дијабетот кај пациентите. Поставените цели во студијата се во целост 
реализирани, а добиените резултати се адекватно презентирани и обработени со базично, научно и 
применето клиничко значење. Сумирајќи ги концизно резултатите од оваа студија и заклучоците 
кои од нив произлегуваат, докторантката дава значаен придонес за зголемување на знаењата 
поврзани со реконструктивните техники за затворање на кожни дефекти во пределот на носот, со 
цел нивно поголемо разбирање и можност за брза, лесна и ефикасна употреба за реконструкција во 
оваа регија. 

Докторската дисертација со наслов „Споредбена анализа на реконструктивни техники, 
кожни трансплантати и резанки, применети за затворање на дефекти по отстранување на 
немеланомски кожни карциноми во пределот на носот”, од кандидатката д-р Марија Милошевска 
Мијалковска, 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: Марија Милошевска Мијалковска, Бети Зафирова Ивановска, Благоја Србов  
“Comparative  Analysis of reconstructive techniques: full thickness skin graft versus composite skin 
grafts (dermis and subcutaneous adipose tissue), used for closure of defects after removal of non 
melanoma skin cancers on the nose”, објавен: Мак. мед. преглед; 2019  73(2): 94-100. 

[2]. Автор-и: Марија Милошевска Мијалковска , Бети Зафирова Ивановска, Ѓорѓе Џокиќ, 
Елизабета Мирчевска Жоговска, Благоја Србов  „Comparative  Analysis of reconstructive 
techniques: full thickness skin graft versus composite skin grafts, versus sliding rotating local flaps 
applied for closure of defects after removal of non melanoma skin cancers on the nose “, објавен: 
Medicus 2019, Vol. 24 (3): 261-269. 

 
 

 
 

 
 
 
 
 



 
 
ЗАКЛУЧОК И ПРЕДЛОГ 
 

Главните научни придонеси на кандидатката се согледуваат од добиените 
резултати од ова истражување, кои ни даваат автентични податоци за функционалниот и 
естетскиот аспект на реконструктивните техники споредени и анализирани во оваа 
студија, како ефективно решение за реконструкција на дефекти во пределот на носот кога 
ќе се изберат соодветно во однос на локализацијата и големината на дефектот.  Д-р 
Марија Милошевска Мијалковска со своето претходно искуство во научноистражувачката 
работа, како и со спроведувањето на оваа студија, со објавените научни трудови во 
стручни публикации, ќе даде значаен придонес во научноистражувачката работа во оваа 
област. Кандидатката, во своето научно портфолио, има запишано учества во домашни и 
меѓународни асоцијации од областа на пластичната хирургија, преку кои има изградено 
солидна мрежа за размена на стекнатите знаења. Таквите комуникации во иднина ќе 
обезбедат конкретна споредба на резултатите и наодите објавени во докторската 
дисертација со наодите на слични студии и ќе отворат можност за идеи и дополнителни 
истржувања во оваа област. Дополнително, преку понатамошниот стручен и академски 
ангажман на кандидатката, наодите и знаењата од оваа докторска дисертација ќе бидат 
пренесени до студентите и специјализантите  кои се заинтересирани за оваа 
проблематика. 
 

Докторската дисертација „Споредбена анализа на реконструктивни техники, кожни 
трансплантати и резанки, применети за затворање на дефекти по отстранување на немеланомски 
кожни карциноми во пределот на носот“, поднесена од д-р Марија Милошевска Мијалковска, 
претставува оригинален и самостоен научен труд и во целост ги исполнува условите согласно со 
Правилникот за условите, критериумите и правилата за запишување и студирање на трет циклус 
студии - докторски студии на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје.  

Комисијата смета дека трудот ги опфаќа и во целост ги обработува поставените проблеми  и 
ги содржи сите елементи на научен труд, со јасно дефинирани цели, прецизно изложени материјал 
и методи, како и детално прикажани статистички обработени резултати. Дискусијата и заклучоците 
се објективни и реални и даваат прецизни одговори на поставените цели.  

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 Милошевска Мијалковска со наслов „Споредбена анализа 
на реконструктивни техники, кожни трансплантати и резанки, применети за затворање на дефекти 
по отстранување на немеланомски кожни карциноми во пределот на носот “. 



 

КОМИСИЈА 

 

1. Проф. д-р Смиља Туџарова Ѓоргова, 
претседател, с.р. 

 

2. Проф. д-р Ѓорѓе Џокиќ, ментор, с.р. 

 

3. Проф. д-р Маргарита Балабанова Стефанова, 
член, с.р. 

 

4. Проф. д-р Елизабета Мирчевска Жоговска, 
член, с.р. 

 

5. Проф. д-р Бети Зафирова Ивановска, член, 
с.р. 
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РЕЦЕНЗИЈА 
 
 
 
НА ДОКТОРСКАТА ДИСЕРТАЦИЈА ПОД НАСЛОВ ,,СПОРЕДБА НА 

ТЕРАПИСКИОТ УСПЕХ СО АРГОН-ПЛАЗМА КОАГУЛАЦИЈА И ИНЈЕКЦИСКА 

ТЕРАПИЈА СО АДРЕНАЛИН И ПОЛИДОКАНОЛ КАЈ КРВАВЕЧКИТЕ 

АНГИOДИСПЛАЗИИ ВО ГОРНИТЕ ПАРТИИ НА ГАСТРОИНТЕСТИНАЛНИОТ ТРАКТ”, 

ОД Д-Р АТИП РАМАДАНИ, ВРАБОТЕН ВО КЛИНИКАТА ЗА ГАСТРОЕНТЕРОЛОГИЈА 

ВО СКОПЈЕ, ПРИЈАВЕНА НА МЕДИЦИНСКИОТ ФАКУЛТЕТ ВО СКОПЈЕ 

 
Наставно-научниот совет на Медицинскиот факултет во Скопје, на својата XXIII 

работна седница одржана на 26.12.2019 година, по предлог на Советот на III циклус-
докторски студии, а врз основа на член 112 од Законот за високото образование 
(Службен весник на Република Македонија број 82/2018),  член 275 од Статутот на 
Медицинскиот факултет во Скопје (Универзитетски гласник бр. 245/13), и член 53 од 
Правилникот за внатрешните односи (бр. 458 од 17.10.2019) и член 61  од Правилникот 
за условите, критериумите и правилата за запишување и студирање на трет циклус 
докторски студии на Универзитетот,,Св. Кирил и Методиј” во Скопје (Универзитетски 
гласник бр. 245/2013), донесе Одлука за формирање на Комисија за оцена на докторска 
дисертација од  д-р Атип Рамадани, вработен во Клиниката за гастроентерологија во 
Скопје, под наслов ,,Споредба на терапискиот успех со аргон-плазма 
коагулација и инјекциска терапија со адреналин и полидоканол кај 
крвавечките ангиoдисплазии во горните партии на гастроинтестиналниот 
тракт”, во следниов состав: 

 
 

1. проф. д-р Розалинда Попова Јовановска, претседател 
2. проф. д-р Викторија Чалоска Иванова, ментор  
3. проф. д-р Александар Караѓозов, член 
4. проф. д-р Мери Трајковска, член 
5. проф. д-р Бети Зафирова Ивановска, член. 
 
 

Рецензентската комисија го разгледа изработениот докторски труд и врз основа на 
направените согледувања и консултации го поднесува следниов  

 
 

ИЗВЕШТАЈ 
 

Докторската дисертација  со наслов: „Споредба на терапискиот успех со аргон-
плазма коагулација и инјекциска терапија со адреналин и полидоканол кај крвавечките 
ангиoдисплазии во горните партии на астроинтестиналниот тракт“  е доставена на 101 
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страницa текст и ги содржи следниве поглавја: вовед, мотив и цели на студијата, 
материјал и методи, резултати, дискусија, заклучоци и цитирана литература. 

Воведот е правилно структуриран и содржи концизна  елаборација на 
проблемот на акутните крвавења на горните партии на дигестивниот тракт 
предизвикани од ангиодисплазии. Во воведот, кандидатот дава пресек на 
епидемиолошките и анатомско-патолошките карактеристики на ангиодисплазиите во 
гастроинтестиналниот тракт, со посебен осврт на механизмите на нивната патогенеза, 
(хередитарни фактори, хронична венска опструкција, хронична мукозна исхемија со 
зголемено присуство на ангиогениот фактор VEGF и коегзистирачките коморбидни 
состојби. Во делот посветен на дијагнозата на овој ентитет, се потенцира важноста на 
дигестивната ендоскопија, како ,,златен стандард” за визуелизација на 
ангиодисплазиите, локализирани во горните или долните делови на 
гастроинтестиналниот систем, што се откриваат со гастроскопија или со колоноскопија.  
Дијагнозата на тенкоцревните ангиодисплазии, кои се присутни кај 10-15% од 
пациентите, се потпира на  други дијагностички модалитети, како што се: балон-
ентероскопија, “push” ентероскопија, двојна балон-ентероскопија, пероперативна 
ентероскопија, но во последно време за ,,златен стандард” се смета  капсуларната 
ендоскопија. Радиографските техники на визуелизација, како радионуклеидниот скен со 
маркирани со Tc 99м еритроцити,  компјутеризираната томографија (КТ), спиралната 
КТ и магнетната ангиографија, како и стандардната ангиографија, исто така, се користат 
во дијагностиката на ангиодисплазиите.  

Третманот на ангиодисплазиите зависи од бројот, локализацијата и величината 
на лезиите. Методите на терапија можат да бидат ендоскопски, радиолошки, хируршки 
и медикаментозни. Ендоскопски методи кои се користат во третманот на 
ангиодисплазиите се: аргон-плазма коагулацијата (АПК), електрокоагулација, 
фотокоагулација (ласер), ендоскопски клипси, ендоскопска лигација и инјекциона 
терапија со склерозантни средства. Посебен осврт се посветува на АПК, процедура што 
се состои од синхроно испорачување на млаз од аргон и електрична струја на местото на 
крваречката лезија преку сондата која минува низ работниот канал на ендоскопот. 
Аргонот е јонизиран што овозможува пренос на високофреквентна струја до местото на 
крвавењето и безбедна коагулација без директен контакт со лезијата. За вредноста на 
локалната инјекциона склеротерапија во третманот на ангиодисплазиите постојат само 
мал број студии. 

Мотивот за изработка на оваа дисертација се должи на: 
- отуство на рандомизирани проспективни контролирани студии кои 

истовремено и меѓусебно го споредуваат ефектот на двете форми на терапија 
на ангиодисплазиите (АПК и склеротерапија); 

- отсуство на рандомизирани проспективни контролирани студии за 
термокоагулациските форми на терапијата на крваречките ангиодисплазии во 
Република Македонија поради доскорешната недостапност на оваа техника. 

 
Целите на студијата се јасни и таксативно наброени, а тие се: 
 

1. да се спореди успехот на терапијата со АПК наспроти инјекциската терапија со 
раствор на адреналин и полидоканол, во згрижувањето на крвавечките 
ангиодисплазии во горните партии на ГИТ; 
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2. да се спореди појавата на несакани ефекти (улкусни лезиии, перфорација) кај 
пациентите со ангиодисплазии во горните партии на ГИТ, третирани со АПК и 
инјекциска терапија со адреналин и полидоканол. 
 
 
Материјал и методи 
 
Критериуми за вклучување во студијата се ендоскопски потврдени една или 

повеќе крваречки ангиодисплазии во горните партии на гастроинтестиналниот тракт 
(ГИТ ) со манифестно крварење кај лица постари од 18 години.  

Ексклузиони критериуми се ко-морбидитети кои се контраиндикација за 
повторувани ендоскопски прегледи, или алергија на склерозантното средство. Според 
дизајнот на студијата, испитаниците ќе бидат поделени во две групи, во зависност од 
методите на лекување: 

- група 1: 40 испитаници третирани со аргон-плазма коагулација (АПК) и  
- група 2: 35 испитаници третирани со инјекциона терапија со раствор на 

адреналин и полидоканол.   
Прединтервентната клиничка евалуација на пациентите предвидува:  

- анамнеза и физикален статус; 
- лабораториски испитувања, вклучително комплетна биохемија и туморски 

маркери; 
- електрокардиографија; 
- дијагностичка ендоскопија. 

Двете методи за постигнување на хемостаза на крвавечките ангиодисплазии се 
реализирани со ендоскопски пристап.  

АПК  на крваречката лезија се изведуваше во Ендоскопскиот кабинет на 
Клиниката за гастроентерохепатологија, со помош на апаратот BOVU преку сондата која 
минува низ работниот канал на ендоскопот и синхроно испорачува млаз од аргон и 
електрична струја. Јонизираниот аргон овозможува пренос на високофреквентна струја 
до местото на крвавењето и безбедна коагулација без директен контакт со лезијата.   
Пациентите беа подложени на третман со АПК со примена на јачина од 30W и проток на 
гас од 1-2 L/min. 

Склеротерапијата, исто така, е реализирана во Ендоскопскиот кабинет на 
Клиниката, при што пациентите беа третирани  со инјекциска терапија со раствор  на 
адреналин и 1,5% раствор на полидоканол, аплицирани во и околу самата 
ангиодисплазија, во количина од максимум 20 мл раствор на адреналин и 1-2 мл 
раствор на полидоканол, со примена на игла за ендоскопска хемостаза.  

Терапевтските методи беа изведувани на хоспитализирани пациенти со претходно 
добиена  информирана согласност. Ендоскопијата е изведена наутро, на гладно, по 
претходно утврдување на виталните параметри, со поставена венска линија и користење 
на пулс-оксиметар во текот на интервенцијата. 

Пациентите биле следени во период од 6 месеци, во 4 последователни контролни 
прегледи, и тоа  во нулта точка и по  4, 8 и 24 недели. На втората и третата визита била 
направена ендоскопска контрола. 

Податоците  добиени во текот на истражувањето се статистички обработени со 
(SPSSInc., Chicago, IL, САД). За тестирање на дистрибуцијата на податоците се користени 
Kolmogorov-Smirnov и Shapiro Wilk´s тест. Квантитативните податоци се прикажани  со  
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просечна вредност и стандардна девијација (mean±SD), а квалитативните со апсолутни и 
релативни броеви. За споредување на двете групи пациенти се користени 
непараметарски (Chi-square тест, Fisher exact тест, Mann–Whitney тест) и параметарски 
тестови (Student t-тест, Analysis of Variance). 

 
Во делот Резултати од истражувањето прикажани се резултатите добиени со 

обработка и анализа на 75 испитаници, пациенти од Универзитетската клиника за 
гастроентерохепатологија, со ендоскопски потврдени една или повеќе ангиодисплазии 
во горните партии на гастроинтестиналниот тракт со манифестно крварење. 

 
Половата структура на испитаниците ја сочинуваат 46,7% (35) пациенти од женски 

род и 53,3% (40) машки пациенти. Просечната возраст на пациентите изнесува 70,2 ± 
11,5 години. Според возрасната дистрибуција, најзастапени се пациентите постари од 75 
години (40% или 30 пациенти), потоа пациенти на возраст од 65 до 74 години, застапени 
во 36% (27) испитаници. Во возрасните групи помлади од 50 години и од 51 до 60 години 
се застапени 12% (9) пациенти. 

Според ендоскопскиот наод, во студијата се регистрира многу почеста 
локализација на ангиодисплазиите на желудникот. Имено, кај 66,8% (50) пациенти, 
ангиодисплазиите се локализирани на желудникот, кај 21,3% (16) пациенти дуоденумот 
беше предилекционото место, додека 12% (9) пациенти имаат ангиодисплазии и на двата 
органи. 

Во однос на просечните вредности на хематолошките параметри, еритроцитите 
имаат пониски просечни вредности и кај женските и кај машките пациенти (3,4 ± 0,9, 
3.6 ± 0.9 консеквентно), и пониски просечни вредности и на хемоглобинот  (95,6 ± 24,9). 

Просечните вредности на леукоцитите изнесуваа 8,63 ± 3,8, а на тромбоцитите 
231,03 ± 91,1.  Резултатите за вредностите на хематолошките параметри покажуваат дека 
најголеми отстапувања се нотирани кај еритроцитите и хемоглобинот; 69,3% (52) 
пациенти имаа пониски еритроцити, 72% (54) пациенти имаат низок хемоглобин. 

Зголемени вредности на леукоцити имаат 16% (12) пациенти, а само 9,3% (7) 
пациенти имаат отстапување на вредносттие на тромбоцитите (намалени кај 3 пациенти, 
зголемени кај 4 пациенти).  

Просечните вредности на уреата во серум изнесуваат 7,9 ± 6,2, а на креатининот 
93,3 ± 56,2. Кај една половина од пациентите вредностите на уреата се повисоки од 5,7, а 
вредностите на креатининот се повисоки од 76.  

Пациентите со крваречки ангиодисплазии во горните делови на ГИТ во студијата 
се поделени во две групи, во зависност од терапевтската метода користена за 
постигнување на хемостаза: 40 пациенти се третирани со аргон-плазма коагулација 
(АПК), а 35 пациенти со склеротерапија, односно со инјекциска терапија со раствор на 
адреналин и полидоканол.  Половата структура на пациентите третирани со аргон-
плазма коагулација ја сочинуваат подеднакво женски и машки испитаници, додека  во 
групата третирана со инекција со адреналин и полидоканол женскиот пол е застапен  во  
42,9% (15), а машкиот во 57,1% (20). Статистичката анализа не потврди сигнификантна 
разлика меѓу двете групи во однос на полот на испитаниците, односно пациентите 
третирани со двете терапевтски методи се хомогени во однос на половата дистрибуција 
(p=0.54). Просечната возраст на пациентите третирани со АПК и со инјекциска терапија 
е слична и изнесува околу 70 години (70,27±11,9 и 70,11± 11,3 консеквентно). Тестираната 



 5 

разлика во просечната возраст на испитаниците од двете групи статистички е 
несигнификантна, односно незначајна (p=0.95).  

Крваречките ангиодисплазии локализирани на желудник се почест гастроскопски 
наод кај пациентите третирани со АПК споредено со пациентите третирани со 
инјекциска терапија со адреналин и полидоканол – 77,5% (31) наспроти 54,3% (19). 
Пациентите лекувани со методата на инјекциска склеротерапија почесто имаат 
ангиодисплазии на дуоденумот – 28,6% (10) наспроти 15% (6). Овие пациенти почесто од 
пациентите од групата лекувани со АПК имале крваречки ангиодисплазии истовремено 
на желудник и дуоденум – 17,1% (6) наспроти 7,5% (3).  

Опишаните разлики во локализацијата на крваречките ангиодисплазии во 
горните партии на ГИТ меѓу пациентите третирани со АПК и инјекциска терапија со 
адреналин не се статистички сигнификантни. 

Наодот од контролната гастроскопија направена по интервенцијата е различен кај 
пациентите од двете групи во однос на појава на рецидив.  

Рецидив е регистриран кај 10% (4) пациенти третирани со аргон-плазма 
коагулација, а кај 31,4% (11) пациенти третирани со инјекциска терапија со адреналин и 
полидоканол. Помала стапка на рецидив кај пациентите третирани со АПК се потврдува 
како статистички сигнификантен за p=0,021. Овој статистички резултат сугерира дека  
видот на терапевтска метода има значајно влијание во санирање на крваречките 
ангиодисплазии во горните делови на ГИТ, при што значајна предност се дава на аргон 
плазма коагулацијата поради поретката појава на рецидив. 

Во однос на вредностите на еритроцити, не е најдена статистичка сигнификантна 
разлика меѓу двете групи (p=0.89). Kaj 70% (28) пациенти третирани со аргон-плазма 
коагулација, и кај 68,6% (24) пациенти третирани инјекциски со адреналин и 
полидоканол се регистрирани пониски вредности на еритроцити од референтните. Исто 
така, не  се потврди статистички сигнификантна разлика во просечните вредности на 
хемоглобин меѓу пациентите лекувани со АПК во однос на оние лекувани со инјекција со 
адреналин и полидоканол, иако намалени вредности на хемоглобин е почест наод кај 
пациентите лекувани со АПК. Во однос на бројот на леукоцити, не е утврдена  
статистички сигнификантна разлика меѓу двете групи пациенти (p=0.31). Имено, 
зголемени вредности на леукоцити се регистрирани кај 20% (8) пациенти од групата 
третирани со АПК, и кај 11,4% (4) пациенти од групата третирани со инјекциска терапија 
со адреналин и полидоканол. Вредностите на тромбоцитите не се разликуваат 
сигнификантно кај пациентите лекувани со различни методи, аргон-плазма коагулација 
и инјекциска терапија (p=0.36). 

Пациентите третирани со аргон-плазма коагулација имаат повисоки серумски 
концентрации на уреа споредено со пациентите третирани инјекциски со адреналин и 
полидоканол. Разликата меѓу двете групи е статистички потврдена како  сигификантна, 
( p=0.034), досека серумските вредности на креатинин не се разликуваат сигнификантно 
меѓу двете групи испитаници (p=0.18). 

Трансфузија на крв е индицирана кај 47,5% (19) пациенти третирани со АПК, и кај 
31,4% (11) пациенти третирани со инјекциска склеротерапија. Разликата меѓу двете 
групи во однос на дистрибуцијата на пациенти кои примале / не примале трансфузија на 
крв е статистички несигнификантна (p=0,16).  

Во однос на присуство на придружни хронични состојби, во двете групи 
доминираа пациенти со коморбидни состојби – 85% (34) и 74,3% (26) консеквентно. Не е 
најдена статистичка сигнификантна разлика во зачестеноста на коморбидитети меѓу 
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пациентите третирани со АПК и со инјекциска терапија со адреналин и полкидоканол 
(p=0.25). 

Во посебен дел се анализираат резултатите во групата пациенти третирани со 
аргон плазма коагулација.  

Во групата пациенти лекувани со АПК жените и мажите имаат слична просечна 
возраст – 70,65±12.6 и 69,9 ± 11,4 консеквентно, без наод на статистичка сигнификантна 
разлика (p=0,84). 

Во дистрибуцијата и на женските и на машките пациенти доминираат возрасните 
групи од 65 до 74 години, и постари од 75 години – 35% (7) пациенти наспроти 45% (9) 
пациенти, и 45% (9) пациенти наспроти 35% (7) пациенти консеквентно. Женските 
пациенти третирани со АПК, во споредба со машките лица лекувани со истата метода,  
почесто имаат ангиодисплазии на желудник – 80% (16) наспроти 75% (15), додека 
ангиодисплазии на дуоденумот почесто се дијагностицирани кај машките пациенти – 
20% (4) наспроти 10% (2). Кај 3 испитаници третирани со АПК се дијагностицирани 
ангиодисплазии на желудник и дуоденум, од кои 2 биле женски пациенти, а еден 
испитаник бил од машки пол. 

Резултатите од статистичката анализа не потврдуваат сигнификантна разлика во 
локализацијата на крваречките ангиодисплазии во горните партии од гастро-
интестиналниот тракт кај женските и машки пациенти третирани со АПК (p=0.74) . 

Рецидивантни крваречки ангиодисплазии подеднакво често се регистрирани кај 
женските и машки пациенти лекувани со методата на аргон плазма коагулација, 
односно 4 пациенти од оваа група имале рецидив на контролната гастроскопија, 2 од 
женски и 2 од машки пол. Полот на пациентите немал влијание на појавата на рецидив 
по третирањето на крваречките ангиодисплазии со АПК. Полот немал влијание на 
честотата на примање крв во групата пациенти третирани со АПК (p=0.75). Имено, 
трансфузија била индицирана кај 19 пациенти третирани со АПК, од кои 10 женски и 9 
машки пациенти.  

Машките пациенти третирани со АПК почесто од женските пациенти од оваа 
група имаат историја на присутен коморбидитет – 95% (19) наспроти 75% (15). Разликата 
меѓу женските и машки пациенти од групата со АПК во однос на присутни придружни 
хронични состојби не потврдена како статистички сигнификантна.  

Во студијата се анализира и релацијата меѓу локализацијата на ангиодисплазиите 
и возраста на пациентите лекувани со АПК. Сите пациенти на возраст помлади од 50 
години и од 51 до 64 години лекувани со оваа метода имале ангиодисплазии 
локализирани во желудникот. И во останатите две возрасни групи доминираат пациенти 
со ангиодисплазии на желудникот – 62,5% (10) во возрасната група од 65 до 74 години, и 
81,25% (13) во возрасната група постари од 75 години. Резултатите покажуваат дека 
ангиодисплазиите на дуоденумот, и истовремена локализација на желудникот и 
дуоденумот,  се карактеристични за постарите пациенти од оваа група лекувани со 
методата на АПК.  

Сите 4 пациенти кои на контролната гастроскопија по третирањето на 
ангиодисплазиите со аргон-плазма коагулација имале рецидив,  биле на возраст од 65 до 
74 години (66,66,69 и 74 години). Нивната просечна возраст била 70,44 ± 12,5 години,  а 
пациентите без рецидив биле во просек несигнификантно помлади, со просечна возраст 
од  68,75 ± 3,8 години. Во групата пациенти лекувани со методата на АПК крв примале 
постарите пациенти, односно еден пациент на возраст под 50 години, еден на возраст од 
51 до 64 години, половина пациенти во возрасната група од 65 до 74 години, и околу 60% 
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пациенти постари од 75 години – 56,25% (9). Опишаните разлики во дистрибуцијата на 
пациенти со и без индикација за трансфузија, а во зависност од нивната возраст, не се 
доволни за статистичка сигнификантност (p=0.59). Просечната возраст на пациентите 
кои добиле трансфузија на крв, а се третирани со аргон плазма коагулација, е 73.68 ± 9.7 
години, а на пациентите кај кои не била индицирана трансфузија 64.6 ± 13.2 години. 
Разликата во просечната возраст на пациентите третирани со АПК кои примале и не 
примале трансфузија од околу 9 години статистичката анализа ја потврди како 
сигнификантна за p=0.017 

Резултатите од истражувањето покажуваат дека во групата третирана со АПК, 
коморбидитетни состојби почесто се регистрирани кај постарите пациенти. Овие 
разлики и статистички се потврдени како сигнификантни, за p=0.001. 

Во групата пациенти лекувани со АПК, најдена е сигнификантна разлика во 
локализацијата на ангиодисплазиите кај пациентите со и без рецидив (p=0,002). Три 
пациенти со рецидив имале ангиодисплазии во дуоденумот, кај еден пациент 
ангиодисплазии се дијагностицирани во желудникот и дуоденумот истовремено. Во 
групата без рецидив најчесто ангиодисплазиите се локализирани во желудникот – 86,1% 
(31). Според резултатите од истражувањето,  трансфузија на крв била индицирана кај 
сите 4 пациенти со рецидив на ангиодисплазии по третирање со АПК, и кај 41,7% (15) 
пациенти без рецидив по третирање на ангиодисплазиите со АПК. Според  
статистичката анализа,  има статистичка сигнификантна разлика во дистрибуцијата на 
пациенти со и без рецидив на контролната гастроскопија по третирање на 
ангиодисплазиите со АПК, а во зависност од примање или непримање крв. 

Коморбидитетните состојби не биле сигнификантно асоцирани со наод на 
рецидив на ангиодисплазии во горните партии на ГИТ, а по нивно третирање со аргон-
плазма коагулација  (p=0,49). Со историја на придружни хронични состојби и без 
рецидив, биле 86,1% (31) пациенти,  а 3/34 пациенти имале рецидив. 

Не е потврдена статистичка сигнификантна разлика во просечниот број на 
еритроцити меѓу пациентите со и без рецидив лекувани со методата на АПК (p=0.11).  

Хемоглобинот имал намалени вредности кај сите 4 пациенти со рецидив од 
групата третирани со АПК, а кај 72,2% (26) пациенти без рецидив лекувани со оваа 
метода. Не е најдена статистичка сигнификантна разлика во дистрибуцијата на 
пациенти со намалени и нормални вредности на хемоглобин лекувани со АПК, а во 
зависност од наодот на контролната гастроскопија за рецидив (p=0.56). 

Во делот од истражувањето посветен на     групата третирана со инјекциона 
апликација на адреналин, прикажани се резултати со инјекциска терапија со раствор на 
адреналин и полидоканол. 

Мажите третирани со инјекциска склеротерапија се во просек постари од жените 
лекувани со истата метода, но без статистичка потврдена сигнификантна разлика 
(71,4±9,4 наспроти и 68,4 ± 13,6; p=0,44).  

Резултатите од статистичката анализа не потврдуваа сигнификантна разлика во 
локализацијата на крваречките ангиодисплазии во горните партии од гастро-
интестиналниот тракт кај пациентите третирани со адреналин, а во зависност од 
нивниот пол (p=0,8). 

Согласно со добиените резултати, полот на пациентите немал сигнификантно 
влијание на појавата на рецидив по третирањето на крваречките ангиодисплазии со 
инјекциска терапија со адреналин и полидоканол (p=0,8).  Со рецидив се регистрирани 
33,3% (5) женски и 30% (6) машки пациенти од групата лекувани со методата на 
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инјекциска склеротерапија. Мажите лекувани со инјекциска терапија со адреналин и 
полидоканол почесто од жените лекувани со оваа метода примале трансфузија на крв, 
но разликата не била потврдена статистички како сигнификантна – 35% (7) наспроти 
26,7% (4), p=0.75 

 
Во групата пациенти лекувани со адреналин, коморбидитети биле присутни кај 

80% (12) женски и 70% (14) машки пациенти. Разликата во однос на присутни 
придружни хронични состојби меѓу женските и машки пациенти од групата со 
инјекциска склеротерапија, статистички не е сигнификантна, (p=0.7). 

Возраста на пациентите лекувани со инјекциска терапија со адреналин и 
полидоканол не се разликува значајно во зависност од локализацијата на 
ангиодисплазиите. Најмлади во просек се пациентите кои имаат ангиодисплазии на 
желудникот (66,84 ± 13,5 години), следено од пациентите со ангиодисплазии на 
дуоденумот и со истовремена локализација на желудник и дуоденум, со просечна 
возраст од 66,84±13.5 и 77,0± 5.3 години консеквентно.  

Статистичка несигнификанта разлика е утврдена во наодот на рецидив кај 
пациентите лекувани со инјекција со адреналин, а во зависност од нивната возраст 
(p=0.27). Рецидив немаа пациентите од најмладата возрасна група, а  16,7% (1/6) од 
пациентите на возраст од 51 до 64 години, 27,3% (3) пациенти од возрасната група од 65 
до 74 години, и половина од возрасната група пациенти постари од 75 години имаат 
рецидив. Истражувањето потврдува дека рецидив на ангиодисплазии по нивно 
третирање со инјекциска склеротерапија значајно почесто се јавува кај постарите 
пациенти. Исто така, постарите пациенти лекувани со инјекциска склеротерапија 
почесто од помладите примале крв, но без статистичка сигнификантност меѓу 
возрасните групи (p=0.41). Индикација за трансфузија во оваа група е поставена кај 
42,9% (6) пациенти на возраст над 75 години, 36,4% (4) на возраст од 65 до 74 години, 
еден од возрасната група од 51 до 64 години. Меѓу 4-те пациенти помлади од 50 години 
немало ниту еден кој примал крв. 

Анализата на возрасните групи третирани со адреналин и полидоканол во однос 
на зачестеноста на коморбидитетни состојби покажува почеста застапеност на 
придружни хронични состојби кај постарите возрасни групи пациенти: 85,7% (12) 
постари од 75 години, 81,8% (9) на возраст помеѓу 65 и 74 години.  

Трансфузија на крв била сигнификантно почесто индицирана кај пациентите со 
рецидив на ангиодисплазии по третирање со инјекциска терапија (p=0,015). Во оваа 
група, крв примале 63,6% (7) пациенти со рецидив и 16,7% (4) пациенти без рецидив. 

Во групата пациенти лекувани со инјекциска терапија со адреналин и 
полидоканол, историја на придружни хронични состојби имаат 90,9% (10) пациенти со 
рецидив и 66,7% (16) пациенти без рецидив. Разликата во застапеноста на 
коморбидитети во зависност од позитивен или негативен контролен гастроскопски наод 
за ангиодисплазии не е статистички сигнификантна  (p=0.22).  Не е најдена статистичка 
сигнификантна разлика во наодот на намалени еритроцити меѓу пациентите со и без 
рецидив, лекувани со методата на инјекциона терапија со адреналин и полидоканол 
(p=1.0 ). Во оваа група, намалени еритроцити биле регистрирани кај 72,7% (8) пациенти 
со рецидив на ангиодисплазии и кај 66,7% (16) пациенти без рецидив. 

Пациентите со рецидив третирани со инјекциска терапија имаат во просек помал 
број на еритроцити споредено со пациентите без рецидив. Но, разликата во просечниот 
број на еритроцити меѓу пациентите со и без рецидив лекувани со оваа метода не се 
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потврди како сигнификантна (p=0.12). Намалени вредности на хемоглобин почесто 
имале пациентите со рецидив споредено со оние без рецидив, односно 90,9% (10) 
пациенти со рецидив и 58,3% (14) без рецидив. На граница на статистичка 
сигнификантност е разликата во дистрибуцијата на пациенти со намалени и нормални 
вредности на хемоглобин лекувани со инјекциска терапија, а во зависност од наодот на 
рецидив  на контролната гастроскопија  (p=0,057). 

Во групата пациенти лекувани инјекциски со адреналин и полидоканол, 
зголемени вредности на уреа во серум се регистрирани кај 27,3% (3) пациенти со  
рецидив на ангиодисплазии и кај 16,7% (4) пациенти без рецидив. Статистички 
несигнификантна е разликата во зачестеност на покачена уреа кај пациентите со и без 
рецидив (p=0,65). 

 
Во делот Дискусија, кандидатот ги коментира резултатите од студијата и ги 

споредува или конфронтира со наодите во стручната и научна литература. Студијата 
покажува повисок степен на терапевтска ефикасност во групата пациенти третирани со 
аргон-плазма во споредба со терапијата со инјектирање на раствор на адреналин и 
полидоканол. Ефикасноста е дефинирана како постигнување на повисока стапка на 
санација на ангиодисплазијата, а пониска стапка на релапс, што кореспондира со  
податоци од литературата.  Во друга студија нема докажана разлика во третманот помеѓу 
конзервативната терапија и АПК-терапијата (Swanson E, Saperas E и сор). Стапката на 
повторувачки крварења со консекутивни лезии (улцерациии) е статистички значително 
поголема кај пациентите третирани со адреналин р <0,01. Добиените резултати во однос 
на поединечните хематолошки параметри, уреата, креатининот, постоењето на 
коморбидни состојби, рецидив и релацијата на рецидивот со бројни клинички 
варијабли, се коментираат поединечно во едната и втората група пациенти третирани со 
различни тераписки модалитети, со што многу прецизно и детално се согледуваат 
вредностите на двете применети методи. 

Во објавена серија на крварење од ГАВЕ (гастричните антрални васкуларни 
ектазии) третирани со два модалитета,  бројот на сесии потребни за да се постигне 
хемостаза бил помал кога се користел АПК отколку со ласерски или биполарни техники. 
Студијата на Chiu et al покажа дека употребата на АПК за лекување и на ГИ васкуларна 
ектазија и ГАВЕ постигнала резултати споредливи со оние на други студии, со стапки на 
успех од близу 80% за ГАВЕ и 100% за горнодигестивно крвавње од ГИ-ангиодисплазии. 

На крајот се извлечени заклучоците.  
 
Заклучоците се  јасни, концизни и целосно кореспондираат со поставените 

цели. Тие логично произлегуваат од резултатите и спроведената статистичка анализа, 
при што се вклучени бројни релевантни параметри конзистентни со темата.  

Во однос на стилот, се користи научен јазик со јасни формулации, прецизни и 
едноставни реченици, што не му оставаат простор на читателот за нејаснотии, 
двосмисленост или дилема. Резултатите се прикажани јасно и прегледно, преку бројни 
табели (85) и 63 слики,  што му даваат на текстот димензија на рационализација и 
компактност.   

Приложената литература е обемно претставена со 169 референци. Таа е прегледна 
и коректно цитирана, при што се почитува редоследот на цитираност во текстот. 
Изборот е соодветен и опфаќа базични и современи клинички публикации од областа, 
меѓу кои има голем број публикации од понови датуми. 
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Исполнетост на законските услови за одбрана на трудот  
Кандидатот, пред одбраната на докторскиот труд, ги објавил како прв автор 

следниве рецензирани истражувачки трудови: 
 

1. Atip Ramadani, Rozalinda Popova Jovanovska, Meri Trajkovska, Vladimir 
Andreevski, Viktorija Calovska, Vladimir Serafimoski. Comparison of Argon Plasma 
Coagulation and Injection Therapy with Adrenalin and Polidocanol in the Management 
of Bleeding Angiodysplasia in Upper Gastrointestinal Tract. Contributions. XXXIX, 
2018: 2-3, 63–68. 

 
2. Атип Рамадани, Викторија Чаловска Иванова, Соња Бојаџиева, Мери Трајковска, 

Владимир Андреевски, Ментор Каремани, Бурим Ибрахими.  Стапка на 
рецидивни крвавења по аргон плазма-коагулација и инјекциска терапија со 
адреналин и полидоканол кај крвавечки ангиодисплазии во горните партии на 
гастроинтестиналниот тракт. Medicus 2019, Vol. 24 (2): 165-169. 
 
 
ОЦЕНА НА ТРУДОТ 
 
Докторската дисертација  на д-р Атип Рамадани, под наслов „Споредба на 

терапискиот успех со аргон-плазма коагулација и инјекциска терапија со адреналин и 
полидоканол кај крвавечките ангиoдисплазии во горните партии на 
гастроинтестиналниот тракт“, претставува истражување од областа на 
гастроентерологијата. Научниот стил и јазикот што се користат во трудот се јасни и ги 
задоволуваат критериумите за пишување на научен труд. Апстрактот е концизен и ги 
содржи потребните информации. Заклучоците се прецизни, јасни и  произлегуваат од 
добиените резултати и од нивната анализа.  Кандидатот користи соодветна литература, а 
референците се правилно цитирани. 

 
Изработката на темата на оваа докторска дисертација ја оствари главната цел. 

Примарен придонес на оваа докторска дисертација е објективна, непристрасна и научно 
фундирана евалуација на тераписката улога на   две хемостатски методи што се користат 
кај крвавечките ангиодисплазии – аргон-плазма коагулација и инјекциска терапија со 
адреналин и полидоканол. Компарацијата на терапискиот успех, појавата на рецидиви, 
однесувањето на неколку клинички значајни варијабли кај пациентите, доведоа до 
важни сознанија, чија примена треба да биде од клиничка важност при лекувањето на 
крвавечките ангиодисплазии на горните партии на дигестивниот тракт. Имено, кај 
пациентите третирани со коагулација на аргон-плазма, кандидатот потврди повисок 
степен на терапевтска ефикасност и понизок степен на несакани ефекти (компликации) 
во споредба со инјекција ендоскопски процедури, поради што АПК  треба да се користи 
како терапија од прва линија за лекување на крваречки  горнодигестивни 
ангиодисплазии. 
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ЗАКЛУЧОК И ПРЕДЛОГ 
 
  
Врз основа на изнесените аргументи за докторската дисертација на  д-р Атип 

Рамадани, под наслов „Споредба на терапискиот успех со аргон-плазма коагулација и 
инјекциска терапија со адреналин и полидоканол кај крвавечките ангиoдисплазии во 
горните партии на гастроинтестиналниот тракт”, став на Комисијата е дека докторскиот 
труд е напишан со јасен и прецизен јазик и ги има сите нужни атрибути на 
научноистражувачки труд, што дозволува позитивна рецензија.  

Сознанијата што произлегуваат од трудот имаат апликативна вредност и ќе му 
користат на ендоскопистот во терапискиот пристап на крвавечките ангиодисплазии. 

                                                 
Со оглед на наведеното, Комисијата има чест да му предложи на Наставно-

научниот совет на Медицинскиот факултет да ја прифати позитивната оценка и да 
закаже одбрана на докторската дисертација на кандидатот д-р Атип Рамадани, под 
наслов „Споредба на терапискиот успех со аргон-плазма коагулација и инјекциска 
терапија со адреналин и полидоканол кај крвавечките ангиoдисплазии во горните 
партии на гастроинтестиналниот тракт“. 

 
 

 
РЕЦЕНЗЕНТСКА КОМИСИЈА 

 
 

 
1. Проф. д-р Розалинда Попова Јовановска, претседател с.р. 
 
______________________________________ 
 
 
2. Проф. д-р Викторија Чалоска Иванова, ментор с.р. 
 
____________________________________ 
 
 
3. Проф. д-р Александар Караѓозов, член с.р. 
 
_______________________________________ 
 
 
4. Проф. д-р Мери Трајковска, член с.р. 
 
______________________________ 

    
5. Проф. д-р Бети Зафирова Ивановска, член с.р. 
 

_____________________________________ 



         ДР-Образец 8 
 
 

РЕЦЕНЗИЈА 
ЗА ОЦЕНА НА ДОКТОРСКАТА ДИСЕРТАЦИЈА  „ЕПИДЕМИОЛОШКО- 

КЛИНИЧКА ПРОЦЕНКА НА ВИСТИНСКИОТ ХОСПИТАЛЕН МОРТАЛИТЕТ 
ОД МИОКАРДЕН ИНФАРКТ “ ОД  Д-Р НАТАША ПЕТКОВИЌ, ПРИЈАВЕНА НА 

МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ  ВО СКОПЈЕ 

Наставно-научниот совет  на МЕДИЦИНСКИОТ факултет во Скопје, на седницата одржана 
на 10.12.2019 година, формираше Комисија за оцена на докторската дисертација со наслов 
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И  З  В  Е  Ш  Т  А  Ј  

АНАЛИЗА НА ТРУДОТ 

Докторската дисертација на кандидката д-р Наташа Петковиќ со наслов  
ЕПИДЕМИОЛОШКО-КЛИНИЧКА ПРОЦЕНКА НА ВИСТИНСКИОТ ХОСПИТАЛЕН МОРТАЛИТЕТ 
ОД МИОКАРДЕН ИНФАРКТ , содржи 135 страници компјутерски обработен текст во фонт  Arial , со 
1,5 проред и големина на букви 12, и 137 библиографски единици, меѓу нив научни трудови, статии, 
книги, национални прописи, меѓународни акти и интернет-ресурси. 

Трудот е структуриран во 10 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 на трудот, изложени се предметот и целите на истражувањето, хипотезата, 
истражувачките прашања, теоретската рамка и методите на истражувањето. Кандидатот укажува 
дека со ова истражување се  проценува вистинскиот хоспитален моралитет од миокардијален 
инфаркт преку споредба на ЛИПС-овите со впишано КВЗ (I10 - I50) како основна причина за смрт и 
соодветната хоспитална медицинска документација.  

Првата глава од докторската дисертација е насловена „КВЗ како глобален здравствен 
проблем“. Во неа се анализирани кардиоваскуларните заболувања (КВЗ), како водечки причини за 
морбидитет и морталитет кај возрасните во индустријализираниот свет. КВЗ претставуваат најскапа 
хронична болест во  САД. Во 2009 год., трошоците асоцирани со КВЗ изнесувале 106 милијарди евра 
(9% од вупните трошоци за здравство во Европската Унија). 

 Втората глава го анализира  морталитетот  од КВЗ. Во неа се анализирани КВЗ како 
водечка причина за смрт во Европа и во светски рамки. КВЗ се и понатаму водечка причина за смрт  
во Европа. Исхемичните срцеви заболувања во Северна Америка учествуваат со 20,9% од сите 
смртни случаи. Во некои развиени земји како САД или Канада, забележано е намалување на 
смртноста од кардиоваскуларни заболувања до 60%. Според датабазата на СЗО, над три четвртини 
од смртните случаи на КВЗ се случуваат во земјите со ниски и средни приходи. 



        Третата глава ја анализира регистрацијата на смртностa. Морталитетната статистика  е 
посебно важна за проценка на здравствената состојба на заедницата. Во рамките на јавното 
здравство, морталитетната статистика  често се користи како камен темелник во формулирањето на 
здравствени планови и политики за спречување или намалување на предвремената смртност и 
подобрување на општиот квалитет на живот. Почетоците на регистрацијата на  причините за смрт  
датираат од средината на 15-тиот век во централна Италија. Во 1855, Американската медицинска 
асоцијација (AMA) усвојува резолуција за превземање иницијатива за отворање канцеларии за 
регистрирање на виталните настани. Светската здравствена организација (СЗО), заедно со 
нејзините партнерски организации дефинира правила и креира водичи за кодирање на 
морталитетот и морбидитетот. Целта на меѓународната класификација на болести и поврзани 
здравствени проблеми (МКБ) е да овозможи систематско забележување, анализа и интерпретација 
на морталитетот и морбидитетот во една земја. Досега се направени вкупно десет  ревизии  на МКБ. 
Последната, десетта ревизија е направена во 1989 и е во употреба од 1995 година до денес. 

          Четвртата глава ги анализира големите епидемиолошки студии за истражување на 
морталитетот и морбидитетот од КВЗ. The Framingham Heart Study спроведе истражување во кое се 
дефинираат факторите на ризик од кардиоваскуларни заболувања (КВЗ) и фундаментално ги 
обликуваше упатствата за јавно здравје за превенција на КВЗ во текот на изминатите пет децении. 
СЗО го започна – WHO Multinational MONItoring of Trends and determinants in CArdiovacular disease 
(MONICA) Project- (мултинационален мониторинг на трендовите и детерминантите на 
кардиоваскуларните заболувања). Тоа е  рационален пристап за подобро да се разбере етиологијата 
на болеста, трендовите на ниво  на популацијата. Во Азија е спроведена голема студија на Акита и 
Осака во Јапонија помеѓу 1964-2003. Оваа лонгитудинална популациона студија укажува на 
значително зголемување на КВЗ  во Азија. Во 1998  година е објавена Bogalusa Heart Study - Bogalusa 
која е кохортна епидемиолошка студија за утврдување на кардиоваскуларните фактори на ризик кај 
популација од раѓање до 38-годишна возраст КВЗ и цереброваскуларните заболувања се 
нераскинливо поврзани. Во многу студии, морталитетот од КВЗ и цереброваскуларни заболувања се 
прикажува кумулативно. 

Петтата глава го анализира акутниот миокарден инфаркт. Акутниот  миокарден инфаркт 
(АМИ) може да се препознае по  клиничките карактеристики,  електрокардиографски наоди (ЕКГ), 
покачени вредности на биохемиски маркери (биомаркери) на миокардна некроза и со имиџинг  
методи, или може да бидат дефинирани со обдукција. Во 2018 година беше донесена четвратата 
универзална дефиниција на миокардниот инфаркт која е во примена. Почетокот на миокардна 
исхемија е почетниот чекор во развојот на АМИ и е резултат на нерамнотежа помеѓу снабдувањето 
2000000/со кислород и побарувачката. Миокардна исхемија во клинички услови обично може да се 
идентификува од историјата на пациентот и од ЕКГ. АМИ може да се појави со атипични симптоми 
- како што се палпитации или срцев  застој, или дури и без симптоми; на пример кај жени, постари 
лица, дијабетичари или постоперативно  и кај критично болни пациенти ЕКГ е составен дел од 
поставувањето на дијагнозата на пациенти со сомнителен AМИ и треба да се направи  и 
интерпретира навремено (т.е. во рок од 10 мин.) по клиничката  презентација. Промената на 
клиничките дефиниции, критериумите и биомаркерите додаваат нови  предизвици во нашето 
разбирање на АМИ и способноста за подобрување на јавното здравје. Акутниот миокарден инфаркт 
(АМИ) е одговорен за приближно една половина од годишните смртни случаи поради КВЗ  и над 
една третина од акутните хоспитализации. Брзата дијагностика, третманот и раната 
реваскуларизација можат значително да го подобрат преживувањето на пациентите со  акутен 
миокарден инфаркт. Досегашните  студии  укажуваат дека пациенти со акутен миокарден инфаркт 
кои при  приемот во болница нема да бидат дијагностицирани како акутен миокарден инфаркт, туку 
како друго КВЗ,  добиваат  помалку насочена грижа и да има полош исход, односно поголема 
смртност од оние што се примени со примарна дијагноза на акутен миокарден инфаркт. Податоците 



на Светската здравствена  организација од  МОНИКА - проектот покажуваат дека постои 
намалување на околу 25% на смртноста од КАБ, што може да биде објаснето со примарна 
превенција, 29% е објаснето со секундарна превенција, поради редукција на ризик-факторите и 43% 
со други терапевтски подобрувања. 

Шестата глава се однесува на точност на податоците во Лекарските извештаи за причина 
на смрт (ЛИПС). Тие се драгоцена алатка и важени извор на податоци за морталитетната статистика 
како на национално така и на локално ниво. Причината за смртта е дефинирана како болест или 
повреда. И покрај неодамнешните достигнувања во дијагностичката технологија, особено во 
радиологијата, аутопсијата сè уште се смета за златен стандард за утврдување на причината за 
смртта.  Поради  должината  на времето за известување и високата цена нејзината употреба не треба 
да биде рутинска . Во тек се  студии за уврдување дали виртуелна обдукција со постмортем КТ ја 
подобрува клиничката дијагностика на причината за смртта. Вербалната обдукција (ВА) е метод 
што може да се користи за собирање и анализирање на податоци за причината за смртта. ВА е 
дефинирана од СЗО како „метод што се користи за да се утврди причината за смртта врз основа на 
интервју со роднина или други старатели“. На почетокот на 20 век, постоеше значителна 
варијабилност на ЛИПС-овите во различни земји. При секоја ревизија на МКБ беа давани 
препораки за  измена на ЛИПС-овите и унифицирање на формуаларите во светски рамки. Со оглед 
на високата цена на аутопсиите и сите други ограничувачки фактори, се наметнува потребата од 
едукација на лекарите кои се задолжени за пополнување на ЛИПС-овите преку интерактивни 
работилници и семинари и други начини на едукација. Точноста на ЛИПС-овите во различни земји 
е различна. На глобално ниво е утврдена точност на примарната дијаноза од 57,5%, што претсавува 
релативно ниско ниво на точност. Поради важноста на морталитетната статистика на светско ниво 
се вложуваат големи напори за надзор на одредени хронични заболувања базирано на проверени  
податоци. Институтот за медицина во САД постави  рамка за надзор на кардиоваскуларни и 
хронични заболувања на белите дробови на иницијатива на NHLBI (национален институт засрце, 
бели дробови икрв) и CDC (центар за контрола на болестите). Европското здружение за 
кардиологија (ЕЅС) воспостави бројни тековни регистри во текот на изминатата деценија под 
наслов Евро истражување за срце( Euro Heart Survey). 

    Во заклучните согледувања   постои недоследност во пополнувањето на ЛИПС-овите 
со впишано КВЗ (I10 - I50) како основна причина за смрт. Во најголемиот дел, хоспиталната 
медицинска документација за пациентите починати во првите 24 часа е непотполна,  постои 
разлика во квалитетот на ЛИПС-овите и потполноста на медицинската докуметација меѓу шесте 
анализирани болници од секундарна здравствена заштита. Бројот на починати пациенти од АМИ во 
болницичките установи е значително поголем од прикажаниот во ЛИПС-овите. 

Предмет на истражување 

Точноста на морталитетната статистика кај пациенти починати од кардиоваскуларно 
заболување (I10 - I50) впишано како основна причина за смрт, односно точност на податоците за 
хоспитален морталитет од миокарден инфаркт. 

Податоци за состојбата на подрачјето во кое е работена дисертацијата 

Во нашата земја, засега е спроведен инсуфициентен број на трудови кои се однесуваат на 
проверка на квалитетот на податоците за морталитетит од АМИ. Мотивот за ова истражување 
произлегува од неопходноста за проценка на вистинскиот хоспитален морталитет од миокардијален 
инфаркт со што ќе се добие реална слика за овој проблем. 



Краток опис на применетите методи 

          Истражувањето претставуваше аналитичка студија на пресек (Cross sectionаl study) која беше 
имплементирана на национално ниво, во шесте најголеми болници од секундарна здравствена 
заштита, и тоа: Градската општа болница „8-ми Септември“ - Скопје, Клиничка болница- Битола, 
Клиничка болница - Тетово, Клиничка болница- Штип, Општа болница -Прилеп и Општа Болница -
Куманово. Со студијата беа опфатени ЛИПС-овите со впишано КВЗ (I10 - I50) како основна причина 
за смрт, како и соодвентната хоспитална медицинска документација за периодот од две години 
2015-2016. Разликата помеѓу впишаниот и вистинскиот хоспитален моралитет од миокардијален 
инфаркт во шест болници од секундарна здравствена заштита беше направена преку анализа на 
ЛИПС-овите од интерес за истражувањето, според три дефиниции, и тоа : а) Епидемиолошка 
дефиниција I: DC1+DC2+DC3+DC9; б) Епидемиолошка дефиниција II: DC1+DC2 и в) Клиничка 
дефиниција. Во рамките на истражувањето, со цел за исполнување на поставените цели и тестирање 
на хипотезите беше користен стандардизиран образец на MONICA- проектот на СЗО.  Во образецот, 
согласно со потребите на истражувањето, беа вметнати дополнителни параметри како кардијален 
тропонин во кавлитативен/ квантитативен облик. Квалитетот на ЛИПС-овите со впишано КВЗ (I10 
- I50) како основна причина за смрт беше направена преку проверка на целосноста на впишаните 
податоци во соодветната болничка документација согласно MONICA- проектот 

        Краток опис на резултатите од истражувањето 

За периодот 2015-2016 година, во шесте болници од секундарна здравствена заштита беше 
најдена хоспитална медицинска документација со впишано КВЗ (I10 - I50) како основна причина за 
смрт за вкупно 346 (100%) лица. Од нив, 188 (54,3%) беа мажи и 158 (45,7%) беа жени со однос 
помеѓу половите од 1,19:1 Процентуалната разлика помеѓу застапеноста на испитаниците од двата 
пола во примерокот, за p<0,05, беше статистички сигнификантна во прилог на сигнификантно 
повеќе испитаници од машки пол во целиот примерок. Анализата на дистрибуцијата на примерокот 
според болници (Табела 1 и График 1) укажа дека најголемиот дел од лицата со хоспитална 
медицинска документација со впишано КВЗ (I10 - I50) како основна причина за смрт биле од ГОБ 
„8-ми Септември“- Скопје – 121 (34,9%), следено со Клиничка болница -Битола – 114 (32,9%), 
Клиничка болница- Тетово – 34 (9,8%), Клиничка болница - Штип – 30 (8,7%), Општа болница -
Прилеп – 24 (6,9%) и Општа Болница - Куманово – 23 (6,7%). Просечната вредност на возраста на 
испитаниците од примерокот (N=346) со впишано КВЗ (I10 - I50) како основна причина за смрт 
изнесувше 71,3±10,1 [95% CI (70,27 – 72,41)] години. Согласно со вредноста на медијаната Median 
(IQR)=74 (67-79) години, 50% од испитаниците во целиот примерок беа на возраст над 74 години. 
Анализата на возраста според пол укажа дека кај лицата од машки пол (N=188) со впишано КВЗ (I10 
- I50) како основна причина за смрт, просечната возраст изнесуваше 69,4±10,9 [95% CI (67,85 – 
71,00)] години. Кај жените со впишано КВЗ (I10 - I50) како основна причина за смрт (N=158), 
просечна возраст изнесуваше 73,7±8,6 години со 95% CI (72,3 – 74,9)] години. За p<0,05, согледана 
беше сигнификантна разлика помеѓу половите во однос на возраста на настапување на смрта 
(Mann-Whitney U Test: Z=-3,6259; p=0,0002) во прилог на сигнификантно поголема старост кај 
женскиот пол. Направена беше анализа на документацијата на лицата со впишано КВЗ (I10 - I50) 
како основна причина за смрт според: а) ST- елевација; и б) ST -депресија (Табела 13). Согледано 
беше дека ST- елевација односно ST - депресија имало кај консеквентно 64 (18,5%) vs. 132 (38,1%) од 
лицата во примерокот додека негативен наод бил регистрирана кај консеквентно 252 (72,83%) vs. 
184 (53,2%) од случаите. Во болничката документација на 30 (8,7%) лица немало податок за ST -
елевација и ST - депресија. Согледано беше дека ЕКГ еволуција на ку забец, односно ЕКГ промени 
во предните одводи (V1-V5) биле регистрирана кај консеквентно 30 (8,7%) vs. 218 (63%) од лицата во 
примерокот. Анализа на документацијата во однос на креатинин фосфатазата – СРК мерена како 



перцентили од горната граница укажа дека таа не била евидентирана кај 126 (36,4%) од лицата со 
впишано КВЗ (I10 - I50) како основна причина за смрт. Со нормални вредности на СРК ≤100 беа 
вкупно 124 (35,8%) додека со патолошки вредности на СРК >100 биле 96 (27,7%) од лицата. 
Анализата укажа дека кардијалниот тропонин I бил одредуван квантитативно кај 56 (16,2%) од 
лицата, а квалитативно кај 22 (6,5%) од нив. Позитивен наод на кардијалниот тропонин I бил 
утврден кај 40 (11,56%) лица. За најголемиот дел од лицата 212 (61,3%) и тоа 121 (64,36%) од мажите 
и 91 (57,6%) од жените, во болничката документација, нема податоци за пушачкиот статус. Податок 
за позитивен пушачки статус има за вкупно 38 (11%) лица, и тоа 26 (13,8%) од мажите и 12 (7,6%) од 
жените.  За p<0,05, согледана беше сигнификантна асоцијација помеѓу полот и пушачкиот статус. 
испитаниците од машки пол споредено со оние од женски имаат за 2,906 пати сигнификантно 
поголема веројатност да бидат пушачи. Коронарна ангиографија за време на настанот била 
направена кај 18 (5,2%) од лицата. Согледано беше дека просечниот престој во болница на лицата од 
целиот примерок изнесувал 3,5±4,3 дена. Кај 50% од лицата, должината на престојот бил над 1 ден. 
Анализата укажа дека во периодот од две години 2016/17 во примерокот од шестте анализирани 
болници, со впишано односно не впишано АМИ како основна причина за смрт биле консеквентно 
60 (17,3%) v.s. 286 (82,7%) ЛИПС-ови. Анализата покажа дека од вкупно 286 (100%) ЛИПС-ови во 
кои немаше впишан АМИ како основна причина за смрт: а) 25 (8,7%) биле евалуирани како DC1: 
дефинитивен АМИ; б) 97 (33,9%) биле проценети како DC2: можен АМИ; в) 27 (9,4%) како DC9: 
фатални случаи со недоволни податоци; и г) 137 (47%) биле други КВЗ (I10 - I50) без АМИ. 
Анализата, за p>0,05, не укажа на сигнификантна процентуалната разлика во однос на DC1 
класификацијата на ЛИПС-овите без впишан АМИ како основна причина за смрт во ниедна од 
останатите комбинации на болници. Евалуацијата на вкупната точност на ЛИПС-овите, базирана на 
точноста на впишувањето на примарната и секундарната причина за смрт,  укажа дека точни биле 
111 (32,1%), неточни 58 (16,8%), делумно точни 35 (10,1%) и нечитливи 14 (4,1%). Нема 
сигнификантна асоцијација помеѓу полот на испитаниците и точноста на ЛИПС-овите. 

 
ОЦЕНА НА ТРУДОТ 

Докторската дисертација со наслов ЕПИДЕМИОЛОШКО - КЛИНИЧКА ПРОЦЕНКА НА 
ВИСТИНСКИОТ ХОСПИТАЛЕН МОРТАЛИТЕТ ОД МИОКАРДЕН ИНФАРКТ  од кандидката д-р 
Наташа Петковиќ, претставува истражување во областа кардиологија. Изработката на темата на 
оваа докторска дисертација  ќе придонесе во подобрување на квалитетот на податоците внесени во 
ЛИПС-овите и поголема точност на утврдената причина за смрт особено кај пациентите со акутен 
миокарден инфаркт. Докторската дисертација со наслов ЕПИДЕМИОЛОШКО - КЛИНИЧКА 
ПРОЦЕНКА НА ВИСТИНСКИОТ ХОСПИТАЛЕН МОРТАЛИТЕТ ОД МИОКАРДЕН ИНФАРКТ од 
кандидатот д-р Наташа Петковиќ, 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) следниве рецензирани истражувачки трудови: 

[1]. Petkovikj N., Velikj Stefanovska V., Eftimovska Rogach I., Eftimovska Otovikj N., Doneva A. 
Comparisan of accuracy of hospital mortality from cardivascular diseases between two hospitals in 
Republic of North Macedonia. Physioacta. 2019; Vol.13 - No 1.   

[2]. Petkovikj N., Velikj Stefanovska V., Eftimovska Rogach I., Eftimovska Otovikj N., Doneva A. 
Accuracy of death certification from cardivascular mortality in secondary care hospital. Arhivi, 2019. 
Vol.11 - No 2. 

 
ЗАКЛУЧОК И ПРЕДЛОГ 

Главни научни придонеси на кандидката се: утврдување на реалната состојба за точноста 
на податоците во ЛИПС-овите компарирано со податоците во болничката документација кај 
пациенти со впишано КВЗ како основна причина за смрт, особено на АМИ во шест болници од 
секундарната здравствена заштита. 

Подрачјето на примена и ограничувањата се: уточнување на податоците од морталитетна 
статистика од областа на  кардиологијата, а ограничувачки фактор претставува недостапноста на 
клинички битните податоци во болничката документација. 

Можните понатамошни истражувања се: утврдување на состојбата и точноста на 
податоците во ЛИПС-овите со впишано КВЗ во сите болници од секундарната здравствена заштита 
во Република Северна Македонија, како и анализа на останатите патраметри содржани во 
прашалникот- пред сè терапискиот пристап. 

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 ЕПИДЕМИОЛОШКО - КЛИНИЧКА ПРОЦЕНКА НА ВИСТИНСКИОТ 
ХОСПИТАЛЕН МОРТАЛИТЕТ ОД МИОКАРДЕН ИНФАРКТ  од кандидатката д-р Наташа 
Петковиќ. 

     КОМИСИЈА 

1. Проф. д-р Силвана Јованова, претседател с.р. 

2. Проф. д-р Весна Велиќ Стефановска , ментор с.р. 

3. Проф. д-р Розалинда Исијановска, член с.р. 

4. Проф. д-р Маријан Бошевски, член с.р. 

5. Проф. д-р Сашко Јовев, член с.р. 

 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РЕЦЕНЗИИ ЗА ОЦЕНА НА МАГИСТЕРСКИ ТРУД ПО ЈАВНО 
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ДО  НАСТАВНО – НАУЧНИОТ СОВЕТ 

                                                              НА  МЕДИЦИНСКИОТ ФАКУЛТЕТ 

                                              УНИВЕРЗИТЕТ “СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЈ“  

СКОПЈЕ                                                                                                                          

 

                                                  

РЕЦЕНЗИЈА 

ЗА ОЦЕНКА НА МАГИСТЕРСКИ ТРУД ПО ЈАВНО ЗДРАВСТВО 

 

Наставно–научниот совет на Медицинскиот факултет при Универзитетот 
“Св. Кирил и Методиј“ во Скопје на својата  седница со Бр. 09-5520/74 одржана 
на ден 10.12.2019 година, по предлогот на Одборот за jавно здравство при 
Медицинскиот факултет, одобри Комисија за оценка на магистерскиот труд 
изработен од дпл. економист Даријан Трајанов, со наслов “Проценка на 
влијанието на физичката активност на младите во промоција на 
здравјето и импликациите врз социоекономскиот развој на една 
земја“ во состав: 

1. Проф. д-р Драган Ѓорѓев 

2. Проф. д-р Весна Велиќ-Стефановска   

3. Проф. д-р Моме Сапсовски 

Согласно Законот за високо образование на Република Северна 
Македонија и Правилникот за условите, критериумите  и правилата за 
запишување и студирање прв и втор циклус универзитетски студии на 
Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“- Скопје, а по разгледување на 
доставениот магистерски труд, рецензентската комисија до Наставно-научниот 
совет го поднесува следниот 

И З В Е Ш Т А Ј 

Биографски податоци за кандидатот 

Дипломиран економист Даријан Трајанов е роден во Скопје во 1994 
година, Р. Македонија. 2013/2017 завршил Економски факултет во Скопје, 
департман финансиски менаџмент на Универзитет Св. Кирил и Методиј, а во 
2017 година се запишал на последипломски студии за магистри на науки по 
јавно здравство на Универзитет Св. Кирил и Методиј, Медицински факултет 
Скопје. Во периодот од 01.10.2017 до 01.11.2017, краток период  работи во Грант 
Торнтон компанија за ревизија во Скопје. Од 20.02.2018 до 01.04.2018 вработен 
како проектен асистент во Центарот за регионални истражувања и соработка 
СТУДИОРУМ во Скопје,  а во периодот од 01.08.2018 до 01.02.2019 работи како 
проектен асистент во Бизнис конфедерација на Македонија во Скопје. Од 
08.11.2019 година е претседател и воедно еден од главните основачи на 
Здружение на граѓани за истражување, поддршка и развој ПРОМО ХЕЛТ 
Скопје.  Учествува и како гостин предавач во локалните образовни институции 
со едукативни образовни и информативни содржини од областа на здравјето, 
негова промоција и унапредување и слично. Забележително е и неговото 
присуство и учество на многу работилници, настани и семинари. 



Мислење за темата: 

Магистерскиот труд “Проценка на влијанието на физичката 
активност на младите во промоција на здравјето и импликациите врз 
социоекономскиот развој на една земја“ обработува, актуелна и многу 
значајна јавно здравствена тема која е од есенцијално значење за здравјето и 
благосостојбата на населението, со цел да се добие појасна слика каква е 
состојбата и за тоа што треба да се превземе со цел да се подигне свеста за 
важноста на физичката активност за подобрување на здравствената и 
социјалната состојба на населението истражувано преку една од најважните 
категории население - младите.  

Во текстот се содржани сите потребни елементи на една научно-
истражувачка студија: извадок, вовед, мотив, главна цел на истражувањето со 
општи и специфични цели, хипотези, дизајн на студијата, материјал и методи, 
резултати и дискусија, заклучоци со препораки и литература.  

Воведот содржи податоци кои се однесуваат на предметот од интерес во 
предложената тема. Воведот започнува со интегрирање податоци за 
дефинирање на поимот здравје и благосостојба, хронични незаразни 
заболувања и фактори на ризик со посебен акцент на пушењето и 
консумацијата на алкохол, но и физичката активност и принципите на 
правилна исхрана. Наведени се и факти и аргументи за значењето на 
промоцијата на здравјето во подигнувањето на јавно здравствената свест а 
посебно кај младата популација. Во вториот дел од воведот кандидатот 
презентира извадоци од бројни меѓународни студии за квантификација на 
здравствените ризици и економските трошоци по семејството но и општеството 
(БДП) од несоодветните животни стилови (пушењето и алкохолот). Цитирани 
се и студии во кои статистички е докажана врската меѓу редовното 
практикување на физичка активност со здравствената состојба но и со 
економските приходи. 

Мотивот е јасно образложение на личниот интерес на кандидатот за 
работа и изготвување на предложената теза оправдувајќи ја нејзината научно-
истражувачка и апликативна важност, а која се базира на економијата како 
негова професионална определба, но и јавно здравственото значење на кост 
бенефит анализите на потребата од практикување физичка активност во 
функција на здравјето и благосостојбата. Желбата е да се придонесе во 
доставување нови докази во прилог на овие тези за подрачјето на Република 
Македонија. 

Во согласност со мотивот е формулирана и главната цел на 
истражувањето, да се анализира застапеноста на некои животни стилови и 
навики со посебен фокус на физичката активност меѓу младите како еден од 
клучните елементи во создавање на здрава нација и креирање на социо-
економскиот развој на една земја. Како специфични цели се поставени: 

1. Идентификување на стилот на живеење на младите. 

2. Идентификување на соодносот помеѓу физички активни и неактивни 
млади лица. 

3. Идентификување на придобивките од практикување на редовна 
физичка активност врз создавањето на здрава нација и креирање 
социо-економски развој. 



Хипотези на истражувањето 

За остварување на целите на студијата поставена е главна хипотеза која 
гласи: Физичката активност како една од главните фактори во промоција и 
заштита на здравјето на младите е недоволно застапена кај младите во 
Република Северна Македонија.  

Поединечна хипотеза 1: Мал дел од младите посетуваат спортско 
медицински преглед пред започнување со спортска, фитнес или 
рекреативна активност. 

Поединечна хипотеза 2: Најмал дел од својот месечен буџет младите 
трошат за спортски активности (фудбал, кошарка, фитнес-пилатес, групни 
тренинзи, зумба и др.). 

Поединечна хипотеза 3: Социо-економските услови имаат влијание врз 
можноста за практикување на редовна физичка активност кај младите. 

Дизајн, материјали и методи на истражувањето 

Дизајнот на Истражувањето претставува аналитичка студија на пресек 
која се спроведе на Медицинскиот факултет при Универзитетот ,,Св. Кирил и 
Методиј“ во Скопје во 2019 година.   

Истражувањето за потребите на магистерскиот труд се спроведе преку 
методот на анкетирање, со помош на анкетен прашалник помеѓу студентите на 
II (втора) и III (трета) година, студиска програма општа медицина. Со помош на 
ова истражување,  се овозможи да се добијат информации за  животниот стил 
на студентите, влијанието од промоцијата на здравјето преку примената на 
физичката активност врз социоекономскиот придонес на една земја, и дали 
финансиската способност има влијание врз можноста младите да бидат 
физички активни.  

Инструмент на истражувањето, како инструмент на истражување во 
оваа студија користен е анкетен прашалник кој е помеѓу единствените 
прашалници на територијата на нашата држава кој што е подготвуван согласно 
прашањата од глобалниот прашалник за физичка активност од страна на 
Светската здравствена организација и глобалното истражување за здравје на 
адолесцентите. 

Прашалникот содржи 33 прашања и е дизајниран така да одговара на 
возраста и полот на испитаниците. Во прашалникот се содржани следниве 
теми:  

1. Општи податоци 
2. Исхрана и консумација на пијалоци  
3. Физичка активност  
4. Начин на транспорт од – до одредена дестинација  
5. Седентарен начин на живот  
6. Социо-економската состојба во домаќинствата 
7. Спроведување на редовни медицински прегледи  



Одредување на примерок - со истражувањето биле опфатени 
студентите од втора и трета година, од студиска програма по општа медицина 
при Медицинскиот факултет, УКИМ во Скопје. Согласно бројот на студенти во 
предвидените години за истражувањето и согласно поставените инклузиони и 
ексклузиони критериуми опфатени биле   вкупно 316 студенти. Пополнувањето 
на анкетниот прашалник било доброволно и сите студенти кои што учествувале 
во одговарање на прашањата од прашалникот биле информирани за 
анонимноста на податоците од анкетниот  прашалник. 

Статистичка обработка на податоците   

Податоците добиени со истражувањето биле обработени во соодветни 
статистички програми (Statistica for Windows 7,0 и SPSS верзија 14), кои се 
прикажани табеларно и графички. Анализата на атрибутивните (квалитативни) 
серии била направена преку одредување на коефициент на односи, пропорции 
и стапки. Нумеричките (квантитативни) серии се анализирани со употреба на 
мерките на централна тенденција и со мерки на дисперзија (стандардна 
девијација и стандардна грешка). Chi square two tailed test, Fisher exact test, Yates 
correction и Fisher Feeman Halton exact test  биле користени за утврдување на 
асоцијацијата меѓу одредени белези. Дистрибуцијата на фреквенциите на 
нумеричките варијабли  била утврдена со Shapiro-Wilk W test. Pearson 
коефициентот на корелација и Spearman коефициентот на ранг корелација 
биле употребени за утврдување на меѓусебната поврзаност помеѓу нумеричките 
статистички серии со консеквентно нормална/неправилна дистрибуција на 
фреквенции. За тестирање на значајноста на разликата меѓу одредени 
анализирани параметри биле користени, во зависност од видот и 
дистрибуцијата на податоците, параметарски Student-ов t-тест (за два 
независни примероци) и ANOVA (за повеќе независни примероци) како и 
непараметарски тестови за независни примероци и тоа консеквентно Mann 
Whitney U тест и Kruskal Wallis test. При анализата на повеќе од две нумерички 
серии  бил користен Post hoc–Tuke significant difference (HSD) тест. 
Пресметување на ризиците се вршени со помош на стапки на предимство (Odd 
ratio – OR). Сигнификантноста на разликата помеѓу две пропорции била 
анализирана со Difference test. За утврдување на статистичка значајност бил 
користен two way tests со ниво на сигнификантност од p<0.05.  

Во резултатите и дискусијата од магистерскиот труд,  презентирани се 
наодите и систематизирани со детален табеларен и графички приказ, со 
анализа  на дистрибуцијата по конкретни варијабли и со компарација на 
податоците добиени од истражувањето.  

Резултати - Анализата на одговорите поврзани со навиките на студентите 
во однос на исхраната, покажа дека студентите ретко јадат зеленчук два пати во 
денот (38 %) а овошје уште поретко, само еднаш во текот на денот – 38 %. Само 
63 % од нив редовно (секојдневно) појадуваат. Дури 73 % од испитаниците 
имаат навика да обедуваат брза храна а голем процент (43 %) конзумираат 
нездрави газирани безалкохолни пијалоци. Само 28 % од нив слушале лекции 
за основи на здрава исхрана. По однос на физичката активност, 78 % од 
студентите тврдат дека во последните 7 дена биле физички активни барем 60 
минути дневно, додека помал е процентот (56 %) на оние кои имаат наменска 
физичка активост за време на викендот. Дури 78.8 % (249) студенти тврдат дека 
стигнуваат до одредена дестинација со пешачење или возење велосипед 
најмалку 10 минути. Поголемиот дел од студентите на медицина 61.7 % (195) 
практикуваат интензивни спортски, фитнес или рекреативни активности. 



Најголем дел од нив практикуваат умерена спортска, фитнес или 
рекреативна активност како брзо пешачење, возење велосипед, пливање, 
одбојка најмалку 10 минути  дневно. 38.6% (122) испитаници потврдуваат дека 
слушале академски предавања за предностите на активната мобилност и 
физичката активност. Во однос на дневниот ритам, анализата на одговорите на 
студентите за времето кое го поминуваат воглавно седејќи, покажува дека 
најголем дел од нив обично поминуваат во седечка положба до 4 часа дневно – 
31.3 % (99 студенти). За остварување на целите на истражувањето беше 
анализирана и социо-економската состојба на студентите кои партиципираа во 
истражувањето. Најголем дел од нив потекнуваа од семејства со месечен буџет 
од 30 000 и повеќе денари – 44 % (139 студенти). Месечните парични средства 
за трошење на студентите биле најчесто повеќе од 3 000 денари – 48 % (152 
студенти). Истите најчесто во најголем дел се трошат на храна кај 65.2 % (206) 
студенти, а најмалку на спортски активности – 8.9 % (28). На цигари и алкохол 
најголем дел од месечниот џепарлак трошат 12.3 % (39) студенти. На 
систематски преглед во прва година од студирањето биле 77.2 % (244) студенти, 
а 33.5 % (106) од нив вршат медицински прегледи пред започнување со 
одредена спортска, фитнес или рекреативна активност. Согласно прикажаните 
резултати, студентите кои биле физички активни последните 7 дена, почесто од 
студентите кои не биле физички активни, потекнуваат од семејства со подобра 
материјална состојба – 45.8 % (114) vs 29.85 % (25). Позитивна, односно 
директна, и статистички сигнификантна корелација беше најдена помеѓу 
честотата на физичка активност за време на викенд, и материјалната состојба 
на студентите (R=0.14, p=0.035). Во истражувањето се потврди и 
сигнификантна асоцираност меѓу издвојување средства од месечниот џепарлак 
на здрава храна и физичка активност со кои се подобрува здравјето, и 
практикување до одредена дестинација да се стигнува со пешачење или возење 
велосипед најмалку 10 минути (p=0.000012). 

Дискусија - Голем број на мажи и жени во индустријализираните земји 
водат седентарен начин на живот или пак се активни само повремено. 
Седентарниот начин на живот  се однесува на животен стил што вклучува само 
лесна физичка активност поврзана со типичен дневен живот.  Од друга страна 
физичката неактивност претставува четврт ризик фактор за смртност во 
светски рамки, односно одговорна за 6 % од вкупните смртни случаеви насекаде 
низ светот. На глобално ниво, од четворица возрасни, еден е физички 
неактивен. Литературните податоци потврдуваат дека луѓе кои се недоволно 
физички активни имаат 20 до 30 отсто поголем ризик од смрт во споредба со 
луѓето кои се доволно активни. Физичката неактивност се очекува да биде 
главна причина за предизвикување рак на дојката и рак на дебелото црево со 
околу 21-25 %, на дијабетес (27 %) и на исхемична срцева болест (30 %).  Големи 
трошоци се создаваат како резултат на физичката неактивност на глобално 
ниво. Во однос на овој став се укажува на тоа дека за популација од 10 милиони 
луѓе, каде што половина од нив се недоволно физички активни, вкупните 
трошоци на годишно ниво како резултат на недоволната физичка активност 
изнесуваат 910 милиони евра,  додека на глобално ниво трошоците од 
физичката неактивност како дел од здравствената заштита изнесуваат 54 
милијарди долари, и дополнителни 14 милијарди долари во однос на 
изгубената продуктивност, а исто така и 1-3 % од вкупните трошоци за 
здравствена заштита се препишуваат на физичката неактивност. 
Прикажувањето на информации и податоци од позитивните придобивки од 
практикувањето на физичката активност од здравствен и социо-економски 



аспект се од огромно значење за здавјето и животот на младите, но и за цела 
една попупација. Во истражувањето на кандидатот во однос на прашањето „За 
време на академската година, дали на некој од часовите беше предавано за 
позитивните придобивки од практикување на редовна физичка активност?“,  
38.6 %  или 122 испитаници одгвориле потврдно, меѓутоа  31.65 % или 100 
испитанци одговориле негативно. Внесот на зеленчук и овошје е од огромно 
значење за здравјето на сите луѓе, а особено за здравјето на младите лица. 
Недостатокот на зеленчук и овошје е причина за појава на 14 % смртни 
случаеви настанати од  гастроинтестинални малигнитети, 11  % смртни случаеви 
поради исхемични срцеви заболувања и 9 смртни случаеви настанати поради 
мозочни удари на глобално ниво. Недоволното консумирање  на зеленчук и 
овошје се согледува и во резултатите добиени во ова истражување, каде што 
најголем дел од испитаниците – 38 %, во период од 30 дена консумирале овошје 
само еднаш во текот на денот. 38.6 % од студентите во период од 30 дена 
консумирале зеленчук 2 пати на ден. Во однос на прекумерната тежина и 
консумирањето на неправилна исхрана и брза храна, Царскиот колеџ од 
Лондон и СЗО во 2016 година спровеле студија во која што се покажало 
стапката на гојазност кај децата и адолесцентите на возраст од 5 до 19 години се 
зголемила за 10 пати повеќе. Во однос на преваленцата на прекумерна тежина 
помеѓу деца и адолесценти на возраст од 10 – 19 години во период од 2014 – 
2016 година во Република Северна Македонија, се добиени податоци кои 
покажуваат дека стапката на преваленца од 2014 година која изнесувала 22.4 %, 
во 2016 година се зголемува и изнесувала 24.5 % . Така што во период од две 
години преваленцата на прекумерна тежина помеѓу деца и адолесценти на 
возраст од 10 – 19 години се зголемила за 1.7%. Во Република Северна 
Македонија вкупната стапка на физичка неактивност помеѓу младите и 
адолесцентите во 2016 година изнесувала 78.4 %. Висок процент на физичка 
неактивност кој сериозно загрижува и го зголемува ризикот од нарушување на 
здравјето на младите. Слична е и состојбата во Република Хрватска каде што 8 
од 10 млади се физички неактивни, односно стапката на физичка неактивност 
изнесувала 76.8 %, стапката на физичка неактивност на младите и 
адолесцентите кај нашиот сосед Република Бугарија во 2016 година изнесувала 
73.3 % . Високи стапки на физичка неактивност се забележуваат и на глобално 
ниво, па така во Америка процентот на момчиња кои што биле некативни 
постепено почнува да се намалува од 71 % на 64 %, во Ирска од 71 % на 64 %, во 
Сингапур од 78 % на 70 %, додека кај девојчињата процентот на физичката 
неактивност останува висок и негативен. Сето ова означува висок процент на 
физичка неактивност кај младите и адолесцнтите во поголем дел од земјите 
насекаде во светот, а со самото тоа и зголемен ризик од појава на сериозни, 
незаразни заболувања кои што со себе носат низа здравствени и социо-
економски последици. По однос на некои економски параметри, во ова 
истражување е покажано дека најмалку од својот месечен  ,,џепарлак’’ – 8.9 % 
или 28 студенти трошат на спортски активности. Тоа  ја покажува потребата од  
едукација во делот на физичката активност во која што младите ќе сфатат и 
разберат дека физичката активност значи здравје и живот и дека 
инвестирањето во сопственото здравје е најдобрата инвестиција што секој 
човек, а особено секој млад човек може да ја направи. Според некои 
истражувања пристапот до отворените и бесплатни спортско - рекреативни 
центри е отежнат од страна на одредени фактори кои што ги оневозможуваат, 
обесхрабруваат и истовремено ги демотивираат луѓето да бидат физички 
активни. Станува збор за следниве фактори, страв од насилство и кримнални 



дејствија во надворешната средина, густ сообраќај, ниско ниво на квалитет на 
воздухот и водедно загаденост на воздухот, недостаток на паркови, пешачки и 
велосипедски зони, спортски и рекреативни објекти и содржини. 

Заклучоци 

Прикажаните резултати покажаа дека: 

1. Целосно се потврдува  главната хипотеза дека физичката активност како 
една од главните фактори во промоција и заштита на здравјето на 
младите е недоволно застапена кај младите во Република Северна 
Македонија.  

2. Целосно се потврдува хипотезата дека мал дел од младите прават 
спортско медицински преглед пред започнување со спортска, фитнес 
или рекреативна активност. 

3. Целосно се потврдува и хипотезата дека младите најмал дел од својот 
месечен буџет трошат за спортски активности.  

4. Се потврдува хипотезата дека социо-економските услови имаат влијание 
врз можноста за практикување на редовна физичка активност кај 
младите. 

Врз основа на добиените резултати и заклучоци од истражувањето, во 
последниот дел на трудот  дадени се  препораки за подобрување на состојбите 
пред се од јавно-здравствен аспект. Како најважни се истакнуваат потребата од 
унапредување на здравствената едукација во однос на физичката активност, 
преку прикажување на позитивните придобивки по здравјето, животот, и 
социо-економската состојба на секој поединец и општество. Неоподно е 
директно инволвирање на студентите во процесот на промоција на здравјето 
преку практикување на физичка активност како дел од образовната програма. 

Литературата која е користена при изготвување на магистерскиот труд 
соодвествува на проблематиката во предложената тема, содржи 108 
библиографска единица кои се актуелни, коректно цитирани и ги покрива 
областите од интерес. 

ЗАКЛУЧОК 

Врз основа на анализата на поднесениот магистерски труд, актуелноста на 
темата, поставените цели, хипотези, методологија, добиените резултати од 
студијата, заклучните согледувања и дадени препораки, Комисијата е на 
мислење дека трудот со наслов „Проценка на влијанието на физичката 
активност на младите во промоција на здравјето и импликациите врз 
социоекономскиот развој на една земја“, изготвен од кандидатот дпл. 
економист Даријан Трајанов во целост ги исполнува критериумите на 
магистерски труд од областа на јавното здравство. 

Врз основа на изнесеното погоре, Комисијата позитивно го оценува 
магистерскиот труд со наслов со наслов „Проценка на влијанието на 
физичката активност на младите во промоција на здравјето и 
импликациите врз социоекономскиот развој на една земја“, изготвен 
од кандидатот дпл. економист Даријан Трајанови има чест да му предложи на 
Наставно – научниот совет на Медицинскиот факултет во Скопје, да ја прифати 



рецензијата и да овозможи понатамошна постапка за јавна одбрана на овој 
магистерски труд. 

 

РЕЦЕНЗЕНТСКА КОМИСИЈА:  

1. Проф. д-р Драган Ѓорѓев                     _____________________ 

2. Проф. д-р Весна Велиќ Стефановска   _____________________ 

3. Проф. д-р Моме Спасовски                   _____________________ 



ИЗВЕШТАЈ ОД КАДРОВСКИОТ ОДБОР 
 
 Кадровскиот одбор на Наставно-научниот совет на Медицинскиот факултет од 
Скопје одржа состанок на 18.02.2020 година во 12 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, научни, насловни и 
соработнички звања, а по предлог од катедрите. 

 
Кадровскиот одбор му предлага на ННС да ги усвои следните рецензентски 

комисии: 
 За Конкурс објавен од Медицински факултет во Скопје на 09.01.2020 

година во дневните весници „Нова Македонија“  и  „Коха“ избор на: 
 
- 1 наставник во сите наставно-научни звања по предметите од наставно-научната 
област 

 дерматовенерологија.   
Се предлага комисија во состав: 

 1. Проф.д-р Сузана Николовска 
 2. Проф.д-р Александар Анчевски 
 3. Проф.д-р Љубица Павлова 
 4. Проф.д-р Даниела Чапароска 
 5. Проф.д-р Снежана Смичковска 

Пријавен кандидат: доц.д-р Катерина Дамевска. 
 
- 1 наставник во сите наставно-научни звања по предметите од наставно-научните 
области: 

 интерна медицина; 
 ревматологија. 
Се предлага комисија во состав: 

 1. Проф.д-р Снежана Мишевска Перчинкова 
 2. Проф.д-р Георги Божиновски 
 3. Проф.д-р  Ирена Кафеџиска 
 4. Проф.д-р Весна Ристовска 
 5. Проф.д-р Славица Шубевска Стратрова 

Пријавен кандидат: доц.д-р Љубинка Дамјановска Крстиќ. 
 
- 1 наставник во сите наставно-научни звања по предметите од наставно- научните 
области: 

 хирургија;   
 трауматологија. 
Се предлага комисија во состав: 

 1. Проф.д-р Игор Кафтанџиев 
 2. Проф.д-р Славчо Стојменски 
 3. Проф.д-р Никола Јанкуловски 

Пријавен кандидат: доц.д-р Христијан Костов. 
 



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

 хирургија;   
 пластична хирургија. 
Се предлага комисија во состав: 

 1. Проф.д-р Ѓорѓе Џокиќ 
 2. Проф.д-р Елизабета Мирчевска Жоговска 
 3. Проф.д-р Славчо Стојменски 

Пријавен кандидат: доц.д-р Боро Џонов. 
 
- 2 наставника во сите наставно-научни звања по предметите од наставно- научните 
области: 

 хирургија;   
 урологија. 
Се предлага комисија во состав: 

 1. Проф.д-р Слободан Ристовски 
 2. Проф.д-р  Оливер Станков 
 3. Проф.д-р Никола Јанкуловски 

Пријавени кандидати: доц.д-р Сотир Ставридис и доц.д-р Скендер Саиди. 
 

- 1 лице во сите научни звања по предметите од научните области: 
 хирургија;   
 дигестивна хирургија. 
Се предлага комисија во состав: 

 1. Проф.д-р  Драгослав Младеновиќ 
 2. Проф.д-р  Ѓорѓи Јота 
 3. Проф.д-р Лазар Тодоровиќ 

Пријавен кандидат: н.сор.д-р Реџеп Сељмани. 
 
- 1 лице во сите научни звања по предметите од научните области: 

 хирургија;   
 пластична хирургија. 
Се предлага комисија во состав: 

 1. Проф.д-р Смиља Ѓоргова Туџарова 
 2. Проф.д-р  Ѓорѓе Џокиќ 
 3. Проф.д-р  Владимир Мирчевски  

Пријавен кандидат: н.сор.д-р Лазо Новески. 
 
- 2 лица во сите научни звања по предметите од научните области: 

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

 1. Проф.д-р Марија Ралева 



 2. Проф.д-р Антони Новотни 
 3. Проф.д-р Бранислав Стефановски  

Пријавени кандидати: н.сор.д-р Виктор Исјановски и н.сор.д-р Кадри 
Хаџихамза. 
 
- 1 лице во сите научни звања по предметите од научните области: 

 интерна медицина;   
 хематологија. 
Се предлага комисија во состав: 

 1. Проф.д-р Лидија Чевреска 
 2. Проф.д-р Александар Стојановиќ 
 3. Проф.д-р  Борче Георгиевски 
 4. Проф.д-р Марија Вавлукис 
 5. Проф.д-р Билјана Герасимовска Китановска 

Пријавен кандидат: н.сор.д-р Александра Пивкова Вељановска. 
 
- 1 лице во сите научни звања по предметите од научните области: 

 интерна медицина;   
 ендокринологија и заболување на метаболизмот. 
Се предлага комисија во состав: 

 1. Проф.д-р Татјана Миленковиќ 
 2. Проф.д-р Славица Шубевска Стратрова 
 3. Проф.д-р  Снежана Марковиќ Темелкова 
 4. Проф.д-р Ѓулшен Селим 
 5. Проф.д-р Марјан Бошевски 

Пријавен кандидат: н.сор.д-р Тошо Плашески. 
 
 
 За Конкурс објавен од Медицински факултет во Скопје на 13.01.2020 

година во дневните весници „Нова Македонија“  и  „Коха“ за избор на: 
 

- 1 наставник во сите наставно-научни звања по предметите од наставно-научната 
област 

 ортопедски болести;  
Се предлага комисија во состав: 

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

Пријавен кандидат: д-р Марта Фотева. 
 

- 1 лице во насловно звање по предметите од наставно-научната област 
 ортопедски болести; 
Се предлага комисија во состав: 

 1. Проф.д-р Милан Самарџиски 
 2. Проф.д-р Даниела Георгиева 
 3. Доц.д-р Роза Џолева Толевска 

Пријавен кандидат: д-р Ненад Атанасов. 
 
- 2 наставника во сите наставно-научни звања по предметите од наставно-научната 
област 

 анатомија;  



Се предлага комисија во состав: 
 1. Проф.д-р Марија Папазова 
 2. Проф.д-р Ники Матвеева 
 3. Проф.д-р  Јулија Живадиновиќ Богдановска 
 Пријавени кандидати: н.сор.д-р Билјана Бојаџиева Стојаноска, н.сор.д-р 
Драгица Јурковиќ, н.сор.д-р Аце Додевски и н.сор.д-р Билјана Трпковска. 
 

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

 физиологија; 
 цитологија; 
 спортска и училишна медицина; 
Се предлага комисија во состав: 

 1. Проф.д-р Весела Малеска Ивановска 
 2. Проф.д-р Бети Дејанова 
 3. Проф.д-р Сунчица Петровска 
 4. Проф.д-р Сања Манчевска 
 5. Проф.д-р Јасмина Плунцевиќ Глигороска 

Пријавен кандидат: асистент докторанд д-р Иванка Караѓозова. 
 
- 2 наставника во сите наставно-научни звања по предметите од наставно-научните 
области: 

 гинекологија и акушерство; 
 гинекологија и акушерство со нега; 
Се предлага комисија во состав: 

 1. Доц.д-р Игор Самарџиски 
 2. Доц.д-р Елена Џикова 
 3. Доц.д-р Драге Дабески 

Пријавени кандидати: асистент докторанд д-р Весна Ливринова и асистент 
докторанд д-р Анета Сима. 
 
- 1 лице во насловно звање по предметите од наставно-научните области: 

 интерна медицина; 
 нефрологија; 
Се предлага комисија во состав: 

 1. Проф.д-р Гоце Спасовски 
 2. Проф.д-р  Петар Дејанов 
 3. Проф.д-р  Весна Ристовска 
 4. Проф.д-р Борче Георгиевски 
 5. Проф. д-р Викторија Чалоска Иванова 

Пријавен кандидат: д-р Наташа Ефтимовска Отовиќ. 
 

- 2 асистенти по предметот  ортопедски болести; 
Се предлага комисија во состав: 

 1. Проф.д-р Зоран Божиновски 
 2. Проф.д-р Златко Темелковски 
 3. Проф.д-р  Даниела Георгиева 

Пријавени кандидати: асистент докторанд д-р Александар Јакимовски, д-р 
Милена Богојевска Доксевска, д-р Нерон Поповски, асистент докторанд д-р 



Александар Савески, д-р Вилијам Велковски, д-р Александар Трајковски и д-р 
Антонио Гавриловски. 
 
- 1 асистент по предметот  инфективни болести; 

Се предлага комисија во состав: 
 1. Проф.д-р Снежана Стојковска 
 2. Проф.д-р Крсто Гроздановски 
 3. Доц.д-р Марија Цветановска 

Пријавен кандидат: д-р Костадин Попоски. 
 
- 1 асистент по предметот епидемиологија со статистика и информатика; 

Се предлага комисија во состав: 
 1. Проф.д-р Весна Велиќ Стефановска 
 2. Проф.д-р Бети Зафирова Ивановска 
 3. Проф.д-р  Драган Даниловски 

Пријавен кандидат: д-р Драган Кочински. 
 
-  21 асистенти по предметот гинекологија и акушерство; 

Се предлага комисија во состав: 
 1. Доц.д-р Сашо Стојчевски 
 2. Доц.д-р Александра Лазарова Стојовска 
 3. Доц.д-р Слаѓана Симеонова Крстевска 

Пријавени кандидати: асистент докторанд д-р Катерина Николоска, асистент 
докторанд д-р Јосиф Ѓорески, асистент докторанд д-р Ива Малахова Ѓореска, д-р 
Ромир Кадриу, д-р Беким Елези, д-р Аделина Далипи, д-р Мартина Младеновска, 
помл.ас.д-р Елена Николовска Ѓорѓиевска, асистент докторанд д-р Габриела 
Бушиноска Иванова, асистент докторанд д-р Арта Бина, асистент докторанд д-р Горан 
Кочоски, асистент докторанд д-р Роса Спасова, асистент докторанд д-р Искра Дукова, 
асистент докторанд д-р Даниела Иванова Панова, помл.ас.д-р Саша Јовчевски, 
асистент докторанд д-р Боривоје Павловски и асистент докторанд д-р Миле 
Тантуровски. 
 
- 1 асистент по предметот  патолошка физиологија; 

Се предлага комисија во состав: 
 1. Проф.д-р Даниела Миладинова 
 2. Проф.д-р Даниела Поп Ѓорчева 
 3. Проф.д-р Венјамин Мајсторов 

Пријавен кандидат: д-р Николина Божиновска. 
 
-  2 асистенти по предметот дерматовенерологија;  

Се предлага комисија во состав: 
 1. Доц.д-р Катерина Дамевска 
 2. Проф.д-р Весна Гривчева Пановска 
 3. Проф.д-р Сузана Николовска 

Пријавени кандидати: асистент докторанд д-р Христина Брешковска, д-р 
Јулија Митрова Телента, д-р Маја Димова, ас.д-р Силвија Дума, д-р Дејан Филиповиќ, 
д-р Ирина Арсовска Бежоска, ас.д-р Зорица Зафировиќ и асистент докторанд д-р Ивана 
Дохчева Карајованов. 
 
-  1 асистент по предметот  фармакологија со токсикологија;  

Се предлага комисија во состав: 



 1. Проф.д-р Димче Зафиров 
 2. Проф.д-р Јасмина Тројачанец 
 3. Проф.д-р Круме Јаќовски 

Пријавен кандидат: д-р Никола Коловчевски 
 

 За Конкурс објавен на 12.02.2020 година во дневните весници „Нова 
Македонија“  и  „Коха“ од Медицински факултет во Скопје за избор на: 
- 1 лице 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   

Пријавен кандидат: н.сор.д-р Елена Петрова Костова. 
 
 
2. Донесување на Одлука за распишување на конкурс за нови места за избор 

во наставно-научни, научни и соработнички звања, по барање од катедрите. 
 
Катедрите ги доставија следните барања кои Кадровскиот одбор ги разгледа и 

му предлага на Наставно-научниот совет да донесе Одлука за распишување на 
Конкурс: 

 
Red.

br. 
Katedra Predlozi  

1. Имунологија 1 асистент 

2. 
Анестезиологија со 

реанимација 
2 асистенти 

3. Оториноларингологија  1 наставник 

4. Ортопедија 
1 научен соработник 

 

 
 

3. Разгледување на барања за одобрување на отсуства за наставници и 
соработници врз основа на дадена согласност од институциите каде што се 
вработени и катедрите. 

 
- доц.д-р Љубинка Дамјановска Крстиќ, вработена во ЈЗУ Универзитетска 

клиника за ревматологија, поднесе барање за одобрување на платено отсуство сметано 
од 30.01.2020 до 05.03.2020 година, поради едукација по педијатриска ревматологија 
во Narayana Health SRCC Hospital Mumbai. 

За ова барање има согласност од раководителот на Катедрата по интерна 
медицина, координаторот за настава на Клиниката за ревматологија и ЈЗУ 
Универзитетска клиника за ревматологија. 



Кадровскиот одбор му предлага на ННС да даде согласност за ова платено 
отсуство. 

 
- насл.доц.д-р Владимир Пушевски, вработен во ЈЗУ Универзитетска клиника за 

нефрологија, поднесе барање за одобрување на неплатено отсуство сметано од 
02.03.2020 до 08.04.2020 година, за лични потреби. 

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. 

Кадровскиот одбор му предлага на ННС да даде согласност за ова 
неплатено отсуство. 

 
- проф.д-р Фимка Тозија, вработена во ЈЗУ Институт за јавно здравје, поднесе 

барање за одобрување на платено отсуство во период од април-јули 2020 година во 
траење од 3 месеци, поради стручно и научно усовршување и истражување на 
Универзитетот Помпеу Фабра од Барселона, Шпанија кој е рангиран на 21 место за 
јавно здравје на Шангајската листа за 2019 година и Агенцијата за јавно здравје на 
Каталонија во Барселона, Шпанија. 

За ова барање има согласност од раководителот на Катедрата за социјална 
медицина и од Институтот за јавно здравје. 

Кадровскиот одбор му предлага на ННС да даде согласност за ова платено 
отсуство. 

 
 

       Декан, 
       Проф.д-р Соња Топузовска, с.р.  



 
                 ИЗВЕШТАЈ ОД НАСТАВЕН ОДБОР 
 

Наставниот одбор на Наставно-научниот совет на Медицинскиот факултет во 
Скопје, одржа седница на ден  7.02.2020 година, на која беа разгледани следните 
точки од дневниот ред:    
 
Точка 1. 
Усвојување на Распоредот за теоретска и практична настава за летниот 
семестар  во академската 2019/20 година, за сите студиски програми 
Продеканот за настава ги извести членовите на Наставниот одбор дека Распоредот за 
теоретска и практична настава за летниот семестар за оваа учебна година е ставен на 
Web страната на Медицински факултет.  
Распоредот беше усвоен едногласно од членовите на Наставниот одбор, со заклучок 
дека се можни одредени корекции во истиот. 
 
Точка 2. 
Усвојување на Елаборат за реактивирање на специјализирана болница за  
геријатриска и палијативна медицина "13 ноември - Скопје, како наставна 
база при Медицински факултет на УКИМ - Скопје  
Членовите на одборот беа запознаени со содржината на елаборатот. Болницата како 
специјализирана здравстена установа која спроведува здравствена заштита од 
областа на палијативната и геријатриската медицина е единствена од ваков вид во 
нашата Република. Во моментот, во болницата, со меѓусебен договор со Катедрата за 
семејна медицина, се обавува практична настава за специјализантите по семејна 
медицина. Исто така, болницата е вклучена во наставниот програм на Тригодишните 
стручни студии за медицински сестри/медицински техничари, во практичната 
настава за геријатрија и палијатива. Болницата располага и со просторни, како и 
човечки и кадровски ресурси за да може да обавува наставна дејност. 
Членовите на Наставниот одбор по кратка дискусија со задоволство констатираа 
дека Специјализираната болница за геријатриска и палијативна медицина "13 
ноември – Скопје, може да учествува во образовната дејност како наставна база на 
Медицинскиот факултет, УКИМ - Скопје. (прилог) 
 
Точка 2. 
Информации во врска со наставата на сите студиски програми 
Во врска со наставата, членовите беа информирани дека е доставен допис (барање), 
од Факултетското студентско собрание на Медицинскиот факултет – Скопје, 
предметите Нуклеарна медицина и Радиологија кои се слушаат во V-ти семестар да 
се избришат од листата на задолжителни предмети за упис во четврта година.Во 
дискусијата што следеше, беше констатирано дека пред донесување на Законот за 
медицински науки, положен предмет Нуклеарна медицина не беше услов за 
запишување во четврта година, и од тие причини, постои можност истиот услов да 
биде вратен, потпис од предметот да биде доволен за студентите да ја запишуваат 
четврта година. Исто така, беше констатирано, дека во наредната реакредитација на 
студиската програма по Општа медицина, предметите Радиологија и Нуклеарна 
медицина, како предмети за дијагностички методи, студентите да ги слушаат откако 
ќе се стекнат со знаења од предметит Патологија и Интерна 2.  
 

                Продекан за настава  
                                                                           Проф. д-р. Бети Зафирова-Ивановска,с.р. 

        



 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                 
 

  До Медицински факултет 
                                                                                                               
 
 
Елаборат за реактивирање на Специјализирана болница за геријатриска и палијативна 
медицина „13 Ноември" - Скопје, како наставна база при Медицински факултет на 
УКИМ – Скопје. 
 
 
 
Јавната здравствена установа Специјализирана Болница за Геријатриска и Палијативна Медицина  „13 
Ноември" – Скопје, се наоѓа во Скопје, на ул. Борис Сарафов бр.129  во Општина Ѓорче Петров.  
Болницата располага со четири објекти (Геријатрија, двата Хосписи во Скопје и Битола, и домот Мајка 
Тереза во Злокуќани). 
Болницата  е  специјализирана здравствена установа која  спроведува здравствената заштита од областа 
на Геријатриска и Палијативна медицина и е единствена од ваков вид во Република Северна 
Македонија. 
Болницата  згрижува вкупно 342 геријатриски и палијативни пациенти на кои им е потребно болничко 
лекување. Единствена е Геријатриска установа во државата која ги спроведува протоколите за работа, 
според медицина базирана на докази, од областа на Геријатриска и палијативна медицина. Според овие 
препораки, во болницата е воспоставен  мултипрофесионален и интердисциплинарен пристап во 
работата, стандардизација на квалитетот на здравствените услуги и спроведување на евалуација на 
достигнатите резултати.  
 
   

 Во 2008 г. во болницата се воведоа ISO 9001-2000 стандарди за квалитет и со тоа стана прва 
јавна здравствена установа која воведе стандардизација во процедурите и политика за квалитет и 
истите се корегирани со ИСО 9001-2010.  

 Установата во декември 2015 година отпочна со постапка за акредитација на болничките 
одделенија и на 21.09.2016 година поднесе барање за акредитација до Агенција за квалитет и 
акредитација на здравствени установи. На 9.01.2017 година АКАЗУМ ни издаде СЕРТИФИКАТ 
со кој се потврдува дека институцијата ги исполнува барањата за стандардите и критериумите и 
се стекнува со АКРЕДИТАЦИЈА за период од 3 години. Во февруари 2020 закажана е нова 
посета од АКАЗУМ, по предходно барање од Установата да се реакредитира. 

 Во декември 2018 година, установата се трансформира од Завод во Специјализирана болница 
за геријатрска и палијативна медицина .  
 

 
Болницата својата дејност ја реализира преку  дијагностика, лекување, рехабилитација и нега на 
геријатриски и палијативно болни пациенти. 
 



 а) дијагностиката опфаќа различни клинички, лабораториски и "imiging" процедури и тестови кај 
возрасни лица, според протоколи за геријатриски пациент, со цел да се одреди стадиумот на болеста, 
мултиморбидитетот и можностите за понатамошно лекување. 
 б) лекувањето се спроведува според протоколи за лекување и медицина базирана на докази за 
геријатриски пациент. 
 в) рехабилитацијата содржи постапки за решавање на утврдената патолошка состојба или 
подобрување  на истата со примена на познати методи и средства за рехабилитација. 
 г) за пациентите кои бараат подолготраен третман, се применува високо специјализирана нега. 
            д) палијативниот третман на болни со малигни болести опфаќа мултидисциплинарен тим, во кој 
се вклучени и психолог и социјален работник, како и семејна терапија со семејството на болниот. 

 
Своето стручно работење Болницата го спроведува низ одделите и отсеци, согласно со 

Правилникот за систематизација на работниците и работните задачи по работни места во Болницата. 
 

 
Геријатриската заштита, како облик на високо дифиренцирана и специјализирана здравствена заштита  
обезбедува  дијагностика, лекување, рехабилитација и нега на геријатриски болни. Геријатриската 
медицина е признаена медицинска област на академско ниво во најголем број на земји во светот и е 
вклучена во наставниот програм на Медицинските факултети како задолжителна настава за студенти на 
медицина, како специјализација, како и во постдипломски студии на Медицинските факултети.  Исто 
така, вклучена е и во наставниот програм на Високата школи за медицински сестри. 
Палијативната медицина е исто така признаена медицинска дисциплина и е влезена како академска 
дисциплина во наставниот програм на Медицински факултети во повеќе земји. 
 
Во рамките на Специјализираната болница за геријатриска и палијативна медицина 13 "Ноември", во 
изминатиов период, со меѓусебен договор со Катедрата за семејна медицина, се обавува и практична 
настава на специјализантите по семејна медицина, во рамки на турнусот за геријатриска и 
палијативна медицина на Катедрата за семејна медицина. Во оваа едукација се вклучени како едукатори 
: др. Лидија Ветеровска Миљковиќ- специјалист по интерна медицина, а од 10.10 2020 год и Доктор на 
медицински науки, и др. Лидија Павлеска- специјалист по интерна медицина, докторанд на Школата за 
докторски студии на УКИМ. Во процесот на едукација за практична настава за геријатрија и 
палијатива на Високата школа за медицински сестри, како едукатори беа вклучени : висока мед. 
сестра Фанче Василевска и вис. мед. сестра Маре Спасевска. 
 
 
 

ОРГАНИЗАЦИОНА ПОСТАВЕНОСТ НА БОЛНИЦАТА 
 
 
 

I. Оддел Геријатрија 
II. Оддел за палијатива - Хоспис Сју Рајдер Скопје 

III. Оддел за палијатива - Хоспис Сју Рајдер Битола, 
IV. Отсек за интензивно и постинтензвно лекување  
V. Отсек  за специјалистичко – консултативни кабинети 

• кабинет за интерна медицина 
• кабинет за ехо дијагностика за срце, абдомен и уринарен тракт,  тироидна жлезда 
• кабинет за ехо- доплер дијагностика на каротидни крвни садови и периферна циркулација  
• кабинет за психијатрија  
• кабинет за неврологија  
• кабинет за дијабетес со советувалиште 
• кабинет за дерматовенерологија 
• кабинет за ултразвучна дензитометрија 
• кабинет за палијативна медицина  



• кабинет за физикална терапија и медицинска рехабилитација 
• Објект  Мајка Тереза –Злокуќани,Скопје  
 
 

Специјализирана болница за геријатриска и палијативна медицина 13 Ноември - Скопје, 
годишно опфаќа околу 17.949 пациенти на ниво на Р. Северна Македонија, од кои 1.253 се 
рехабилитираат болнички со стационарно сместување, 16.451 пациенти преку специјалистичко 
консултативни амбуланти и 245 се лекуваат во Дневна болница.  
 
ОПИС НА ОБЈЕКТИТЕ  
 
Стационарна здравствена заштита се остварува преку одделите : Геријатрија, Хоспис Сју Рајдер -
Скопје, и Хоспис Сју Рајдер во Битола. Во Одделот Геријатрија се спроведува преку : отсек за 
интензивно и постинтензивно лекување, каде се сместуваат акутни геријатриски пациенти,  како и  
одделенија каде се сместени пациенти за подолготрајно лекување заради мултиморбидни заболувања, 
најчесто возрасни лица над 65 години  со : интернистички, невролошки, психијатриски, состојби по 
фрактури и други повреди, дегенеративни и други заболувања, кои бараат подолготраен третман и 
рехабилитација. 
Палијативната грижа се врши во двата Хосписи (Скопје и Битола), кои имаат по 75 болнички кревети и 
кои се наменети за згрижување на пациенти, пред се со малигни заболувања, независно од возраста (над 
18 год), кои се во палијативен или терминален стадиум на својата болест.  
Со изграден стручно - методолошки пристап во работата врз база на научно-стручни сознанијa 
продолжува да го практикува Европскиот модел на тимска интердисциплинарна и мултипрофесионална 
работа во здравствената заштита на стари лица во Република Северна Македонија, како и препораките 
на Европската асоцијација за палијативна грижа.  

 
Сите оддели и отсеци се опремени со соодветната техничка опрема и ги задоволуваат 

хигиенските норми на високо ниво.  
 
 

ОДДЕЛ ГЕРИЈАТРИЈА 
 
Отсек за интензивно и постинтензивно лекување - со новиот статут предвиден е отсек за интензивна 
нега, каде се примаат пациенти со акутни состојби, а  тоа се најчесто состојби после мозочни удари, 
пациенти во кома, акутни интернистички состојби, состојби по акутни повреди и хирушки интервенции, 
кадешто на пациентот му е потребен интензивен третман и постојан надзор од стручна медицинска 
грижа. 
 
Одделенија за подолготраен, хроничен третман на пациенти со мултимобидитет, каде постои потреба 
од подолготраен рехабилитационен програм, како што се  состојби по мозочни удари и фрактури, 
психијатриски болни, хронични интернистички и невролошки заболувања. 
 
Дневната болница - се лекуваат пациенти со различни заболувања, во најголем дел малигни, кои имаат 
потреба од примање на парентерална медикаментозна терапија, дијагностички процедури ( ултразвук ) 
евалуација на стадиумот на болеста, крв и крвни деривати, совети за пациентот и семејството.  
 
Палијативна заштита 
Оддели 
Хосписи Сју Рајдер - Скопје и Сју Рајдер - Битола - Се спроведува хоспис- грижа и палијативна 
заштита базирана на вредностите и Препораките на Советот на Европа. Основната цел е да се достигне 
најдобриот можен квалитет на животот на пациентите, контрола на симптомите на болеста, психолошка, 
духовна и емоционална подршка, поддршка на семејствата и поддршка во период на жалост заради 
болниот губиток. Палијативната заштита не е ограничена на тип на заболување или тип на болест. Може 
да се примени кај пациенти на сите возрасти врз основа на проценка, за премин во палијативен и 



терминален стадиум на болеста. 
Службата за Палијативна нега во домашни услови по остварената соработка со матичните лекари и 
специјалистичко - консултативните кабинети на Болницата остварува поддршка на болните во нивните 
домови. Во моментот функционира само еден тим, составен од доктор и медицинска сестра, на 
територија на Скопје. Доминираат пациенти со малигни заболувања, но има и пациенти со невролошки, 
трауматски, кардиоваскуларни и хронични прогресивни заболувања. Побарувачката за посета во 
домашни услови постојано се зголемува, Установата се залага да се воспостават повеќе вакви тимови, за 
кои веќе постои високо оспособен кадар од доктори и медицински сестри за работа со вакви болни во 
домашни услови. Тимовите се потребни и да се направи селекција на пациенти, на кои им е потребен 
третман во Дневна болница или стационарно лекување. 
Специјалистичко-консултативната дејност функционира од 2009 година, организирана преку 
специјализирани кабинети за интерна медицина, неврологија, психијатрија, Центар за дијабет со 
советувалиште, дерматовенерологија, кабинет за ЕХО на срце, абдомен и уринарен систем, доплер на 
каротиди. Бројот на здравствени услуги во амбулантите постојано се зголемува, во 2016 година се 
воведоа нови методи како ехо - доплер на периферни артерии и вени, ехо томографија на жлезди – 
тироидеа, додека во 2017 година со набавка на портабилен ултразвучен дензитометар (од сопствени 
извори на средства ) се воведе нова метода за евалуација на ризик од остеопороза.Установата планира да 
воведе и нови дијагностички процедури, како што се : транскранијален доплер, кожен доплер, како и 
дермоскопија, како и нови методи во физијатријата. 
Палијативната амбуланта започна да функцонира од 01.12.2018 година во рамки на специјалистичко 
консултативните амбуланти. Пациентите оваа здравствена услуга можат да ја добијат преку уптување од 
специјалисти онколози од Клиника за онкологија преку Мој термин или од матичните и семејни лекари. 
Основна цел на амбулантата е следење и третман на пациенти, кои го завршиле куративниот третман на 
малигната болест, со цел елиминирање на симтомите и  контрола на болката од страна на доктори кои се 
спијализирани за палијативен третман. 
Биохемиската лабораторија - со својата кадровска екипираност и опременост врши секојдневни 
хематолошки и биохемиски анализи за хоспитализирани пациенти, пациенти од примарната здравствена 
заштита како и на пациентите преку службата за специјалистичко консултативна заштита со што се 
зголемува обемот на работа.  
Физикална терапија и медицинска рехабилитација  се опремени по високи стандарди, а во 2016 година 
се набавија најсовремени апарати за електротерапија и ултразвук, кои беа финансирани од сопствени 
извори на средства. Воведена е двосменска работа, за да се задоволат потребите на надворешни 
пациенти, како и на самите пациенти хоспитализирани  установата. 
  
 
• Вклучување на стручни лица  од институцијата во едукација на медицински кадри. 

Самата здравствена установа располага со човечки ресурси кои се единствени на територијата на 
Република Северна Македонија кои располагаат со стручно познавање и огромно искуство од 
геријатриската и палијативната медицина,  кои би требало активно да се вклучат во едукација од 
областа на геријатриска и палијативна медицина на Медицинскиот факултет. 

 
 

  
ТИМ ЗА ГЕРИЈАТРИСКА  И ПАЛИЈАТИВНА МЕДИЦИНА 

 
1. Специјалист по интерна медицина 
2. Специјалист - невролог 
3.   Специјалист - психијатар 
4.   Специјалист - физијатар 
5.   Специјалист - дерматовенеролог 
6.   Специјалист по медицинска биохемија 
7.   Клинички фармацевт 
8.   Социјален работник 
9.   Психолог 



10.  Специјализирана сестра за геријатрија и палијатива 
11. Специјализиран физиотерапевт 
12.  Медицинска сестра 
13. Физиотерапевт 
14. Лаборант 
15. Негувател 
 
1. Кадровски ресурси 
 
Специјализирана болница за геријатриска и палијативна медицина 13 Ноември" - Скопје, 

располага со девет специјалисти по интерна медицина, четири доктори на специјализиција по интерна 
медицина, два специјалисти- психијатри, еден специјалист по неврологија, еден специјализант на 
неврологија, еден специјалист- физијатар, еден специјалист по медицинска биохемија, еден специјалист- 
дерматовенеролог и еден доктор  на специјализација по дерматовенерологија, седум социјални 
работници и еден психолог, еден клинички фармацевт, кој ја води Болничката аптека. Двајца од 
специјалистите по интерна медицина се со звање- примариус, а еден специјалист- интернист се здоби со 
звање - Доктор на медицински науки, и докторираше во областа на геријатриска медицина. Двајца 
специјалисти- интернисти се во тек на докторски студии на Школата за докторски студии при 
Медицински факултет - УКИМ. 

 
Согласно Статутот, Специјализираната болница за геријатриска и палијативна медицина 13 Ноември - 
Скопје, во рамките на својата дејност што ја врши може да учествува во образовната дејност како 
наставна база за потребите на Медицинскиот факултет. Специјализирана болница за геријатриска и 
палијативна медицина 13 Ноември" - Скопје, располага со потребните просторни можности : болнички 
простории и амбуланти за обавување на практичната настава и библиотека, како и доволен број на 
високо едуциран кадар,  и со оглед и на тоа, сметаме дека Болницата ги задоволува условите за 
воведување како наставна база на Медицински факултет - УКИМ во областа на геријатриска и 
палијативна медицина. 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 



ИЗВЕШТАЈ 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 
17.02.2020 година и по предложените точки на дневниот ред зазеде став: 
 
 
I. Донесување на предлог одлука согласно утврдените процедури за 
подготовка на Конкурсот за запишување студенти на трет циклус студии - 
докторски студии на Универзитетот „Св.Кирил и Методиј“ во Скопје во 
академската 2020/2021 година: 
1. Советот на студиската програма на третиот циклус студии по медицина 

утврди вкупно 89 потенцијални ментори со вкупно 140 слободни места  
(136 за програмата клиничка/базична медицина, 4 за програмата 
базична/молекуларна медицина), кои ги исполнуваат условите за 
менторство на трет циклус студии согласно законските одредби. 

2. Бројот на студенти, според слободните места на потенцијалните 
ментори е утврден на вкупно 140. 

3. Покрај општите услови и критериуми за запишување студенти на 
докторски студии по медицина, потребно е кандидатите да имаат и: 
 Просечен успех од најмалку 8,00(осум) на прв циклус студии и 

најмалку 8,00(осум) на втор циклус студии одделно (доколку 
кандидатот има завршено);  

 лица кои завршиле според студиските програми до 2005/2006 година 
и се стекнале со диплома: доктор на медицина, а се во тек на втора 
половина од  здравствена специјализација или специјалисти; (пред 
воведување на ЕКТС студии); 

 лица кои завршиле според студиска програма од 2005/2006 (360 
кредити) и се стекнале со диплома: доктор по медицина, а се во тек 
на втора половина од  здравствена специјализација или 
специјалисти; 

 лицата кои се запишуваат на докторски студии од базична медицина 
на област за која нема здравствена специјализација, треба да имаат  
најмалку два in extenso труда како прв автор, публикувани во 
списанија со меѓународен уредувачки одбор; 

4. Школарината за студирање на третиот циклус студии-докторски студии 
изнесува 5000 евра во денарска противвредност за 6 семести. 

 
II. Донесена е предлог-одлука за потпишување на изјава од рецензентските 
комисии за оценка на докторската дисертација дека приложените 2 
задолжителни публикувани труда од областа на дисертацијата на 
кандидатот-докторанд, не се објавени во предаторски списанија и издавачи. 
 



III. Донесена е предлог одлука за презентација на пријавените теми за 
изработка на докторска дисертација (во време од 5 до 10 минути) од страна 
на студентите запишани на трет циклус студии-докторски студии по 
медицина, пред членовите на Советот за докторски студии. 
 
 
1. Формирање на комисии за оцена на докторска дисертација од: 
 
- д-р Марија Толеска Донеска на тема: "Неопиоидна анестезија кај 
лапароскопски операции на жолчното ќесе", се предлага комисија во 
состав: 
 
1. Проф. д-р Мирјана Шошолчева, претседател 
2. Проф. д-р Петар Дејанов, ментор  
3. Порф. д-р Никола Јанкуловски. член,  
4. Проф. д-р Андријан Карталов, член 
5. Проф. д-р Билјана Кузмановска. член 
 
- д-р Билјана Чекорова Митрева на тема: "Влијание на редовните 
структурирани контроли врз гликемиската регулација кај 
пациенти со дијабетес мелитус", се предлага комисија во состав: 
 
1. Проф. д-р Татјана Миленковиќ, претседател 
2. Проф. д-р Магдалена Генадиева-Димитрова, ментор  
3. Проф. д-р Весна Велиќ-Стефановска, член 
4. Проф. д-р Катарина Ставриќ, член 
5. Проф. д-р Снежана Марковиќ Темелкова. член 
 
- д-р Катерина Николоска на тема: "Предвидување на предвремено 
породување кај асимптоматски пациентки врз основа на 
инфламаторни медијатори во амнионска течност", се предлага 
комисија во состав: 
 
1. Проф. д-р Гордана Адамова, претседател  
2. Проф. д-р Елена Трајковска-Докиќ, ментор  
3. Проф. д-р Славјанка Поповска, член 
4. Проф. д-р Бети Зафирова Ивановска, член 
5. Доц. д-р Ана Данева Маркова. член 
 
- д-р Искра Печијарева Садикаријо на тема: "Употреба на антибиотици 
и евалуација на бактериска резистенција кај хоспитализирани 
деца", се предлага комисија во состав: 
 
1. Проф. д-р Никола Лабачевски, претседател 
2. Проф. д-р Трајан Балканов, ментор 
3. Проф. д-р Димче Зафиров, член 
4. Проф. д-р Милена Петровска, член 
5. Проф. д-р Катарина Ставриќ. член 



 
- д-р Александар Ѓорески на тема: "Улогата на трансартериската 
хемоемболизација со партикли со можност за збогатување со 
цитостатик во третман на хепатоцелуларен карцином", се предлага 
комисија во состав: 
 
1. Проф. д-р Светлана Антeвска Грујоска, претседател 
2. Проф. д-р Владо Јаневски, ментор 
3. Проф. д-р Розалинда Попова-Јовановска, член  
4. Проф. д-р Михаил Груневски, член  
5. Проф. д-р Виолета Василевска-Никодиновска, член 
 
2. Формирање на комисии за оцена на подобност на пријавената 
тема за изработка на докторска дисертација од: 
 
 
- д-р Аделина Ахмети Пронај на тема: "Растројство на дефицит на 
внимание и хиперактивност и извршни функции кај деца", се 
предлага комисија во состав: 
 
1. Проф. д-р Гордана Китева Тренчевска, ментор, 
2. Проф. д-р Марија Ралева, член,  
3. Н. сор. д-р Татјана Зорчец, член 
 
- д-р Тони Крстев на тема: "Подобрување на предикцијата на 
карциномот на простатата преку воведување на нов комбиниран 
модел со користење на простатичниот здравствен индекс (PHI) и 
магнетна резонанца", се предлага комисија во состав: 
 
1. Проф. д-р Оливера Стојчева Танева, ментор, 
2. Проф. д-р Оливер Станков, член 
3. Доц. д-р Сотир Ставридис, член 
 
- м-р Ана Коцевска на тема: "Ризик фактори за ендометријална 
патологија и нивна асоцираност со ендокрините нарушувања, 
метаболичен синдром и остеопороза", се предлага комисија во состав: 
 
1. Проф. д-р Димче Зафиров, ментор 
2. Проф. д-р Гордана Петрушевска, член 
3. Проф. д-р  Марјан Стојовски, член 
 
- д-р Ивана Арнаудова Даневска на тема: "Ефекти на бета-глукан врз 
маркерите на оксидативен стрес кај деца со алергиски ринитис", 
се предлага комисија во состав: 
 
1. Проф. д-р Трајан Балканов, ментор 
2. Проф. д-р Емилија Влашки, член 



3. Доц. д-р Татјана Јаќовска, член 
 
- д-р Горан Спиров на тема: "Рана постоперативна позитронско-
емисиона томографија/компјутеризирана томографија кај 
пациенти со колоректален карцином во стадиум III од болеста", се 
предлага комисија во состав: 
 
1. Проф. д-р Ники Матвеева, ментор 
2. Проф. д-р Никола Јанкуловски, член 
3. Проф. д-р Михаел Груневски. член 
 
- м-р Анета Атанасовска на тема: "Интегриран пристап во проценката 
на влијанието на факторите од работната средина и 
здравствената состојба на професионалните возачи врз 
безбедното управување со моторно возило", се предлага комисија во 
состав: 
 
1. Проф. д-р Јованка Караџинска Бислимовска, ментор 
2. Проф. д-р Јордан Минов, член 
3. Проф. д-р Фимка Тозија, член 
 
- м-р Снежана Зечевиќ на тема: "Евалуација на постоперативните 
промени на солзниот филм и на рожницата по фемтосекундна 
Лентикуларна екстракција со мала инцизија", се предлага комисија во 
состав: 
 
1. Проф. д-р Весна Јорданова Димовска, ментор 
2. Проф. д-р Милена Голубовиќ, член 
3. Н. сор. д-р Емилија Ѓошевска Даштевска, член 
 
 
3. Извештаи од комисии за оценка на докторска дисертација од:  
 
- м-р Валентина Цвејоска Чолакова (објавен во Билтен на Универзитетот 
бр. 1205 од 15.12.2019) на тема: "Астма и натхранетост во детската 
возраст", 
Рецензијата дадена од страна на комисијата за оцена на докторската 
дисертација е позитивна и Советот на студиската програма едногласно ја 
прифати. 
 
- м-р Весна Кос (објавен во Билтен на Универзитетот бр. 1206 од 
30.12.2019) на тема: "Примање и давање на подароци во општата 
медицина", 
Рецензијата дадена од страна на комисијата за оцена на докторската 
дисертација е позитивна и Советот на студиската програма едногласно ја 
прифати. 
 



- д-р Планинка Зафировска (објавен во Билтен на Универзитетот бр. 
1207 од 15.01.2020) на тема: "Ехокардиографска процена на 
левокоморна функција и левокоморна деформација (strain) кај 
пациенти со изразена аортна стеноза пред и по аортна 
валвуларна хирургија",  
Рецензијата дадена од страна на комисијата за оцена на докторската 
дисертација е позитивна и Советот на студиската програма едногласно ја 
прифати. 
 
 
- д-р Кристина Скепаровска (објавен во Билтен на Универзитетот бр. 
1207 од 15.01.2020) на тема: "Скрининг на прееклампсии во прв 
триместар од бременоста: серумското ниво на плацентарниот 
фактор на раст наспроти мајчините карактеристики", 
Рецензијата дадена од страна на комисијата за оцена на докторската 
дисертација е позитивна и Советот на студиската програма едногласно ја 
прифати. 
 
 - за м-р Валентина Тофилоска (објавен во Билтен на Универзитетот бр. 
1207 од 15.01.2020) на тема: "Ендометријалната дебелина како 
предиктор на ендометријален малигнитет кај постменопаузални 
пациентки", 
Рецензијата дадена од страна на комисијата за оцена на докторската 
дисертација е позитивна и Советот на студиската програма едногласно ја 
прифати. 
 
- д-р Марија Милошевска Мијалковска (објавен во Билтен на 
Универзитетот бр. 1208 од 01.02.2020) на тема: "Споредбена анализа 
на реконструктивни техники, кожни трансплантати и резанки, 
применети за затворање на дефекти по отстранување на 
немеланомски кожни карциноми во пределот на носот",  
Рецензијата дадена од страна на комисијата за оцена на докторската 
дисертација е позитивна и Советот на студиската програма едногласно ја 
прифати. 
 
- д-р Атип Рамадани (објавен во Билтен на Универзитетот бр. 1208 од 
01.02.2020) на тема: "Споредба на терапискиот успех со аргон-
плазма коагулација и инјекциска терапија со адреналин и 
полидоканол кај крвавечките ангиодисплазии во горните партии 
на гастроинтестиналниот тракт",  
Рецензијата дадена од страна на комисијата за оцена на докторската 
дисертација е позитивна и Советот на студиската програма едногласно ја 
прифати. 
 
- д-р Наташа Петковиќ (објавен во Билтен на Универзитетот бр. 1208 од 
01.02.2020) на тема: "Епидемиолошко-клиничка проценка на 
вистинскиот хоспитален морталитет од миокарден инфаркт",  



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:  
 
- м-р Катерина Маркоска на тема: "Уринарни протеомски биомаркери 
асоцирани со подобрување на проценетата гломеруларна 
филтрациска рата (пГФР) кај пациенти со хронична бубрежна 
болест", 
Рецензијата дадена од страна на комисијата за оцена на докторската 
дисертација е позитивна и Советот на студиската програма едногласно ја 
прифати. 
 
- д-р Анжелика Караџова Стојаноска на тема: "Можни предиктори за 
одговор на терапија и токсичност при третман со метотрексат кај 
ревматоиден артритис", 
Рецензијата дадена од страна на комисијата за оцена на докторската 
дисертација е позитивна и Советот на студиската програма едногласно ја 
прифати. 
 
- д-р Димитар Вељановски на тема: "Ефективноста на 
перирадикуларната терапија водена со компјутеризирана 
томографија кај пациенти со хронична лумбална болка и 
радикулопатија", 
Рецензијата дадена од страна на комисијата за оцена на докторската 
дисертација е позитивна и Советот на студиската програма едногласно ја 
прифати. 
 
- д-р Билјана Костовска на тема: "Компарација на параметрите на 
видната острина и диоптријска јачина по оперативен третман на 
средна до висока миопија со примена на ласер ин ситу 
кератомилеузис и имплантација на факички леќи", 
Рецензијата дадена од страна на комисијата за оцена на докторската 
дисертација е позитивна и Советот на студиската програма едногласно ја 
прифати. 
 
- 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", 
Рецензијата дадена од страна на комисијата за оцена на докторската 
дисертација е позитивна и Советот на студиската програма едногласно ја 
прифати. 
 



- м-р Гани Чеку на тема: "Споредба на ендоскопскиот наспроти 
отворениот хируршки пристап во третманот на 
везикоуретералниот рефлукс", 
Рецензијата дадена од страна на комисијата за оцена на докторската 
дисертација е позитивна и Советот на студиската програма едногласно ја 
прифати. 
 
5. Формирање на комисии за одбрана на докторска дисертација 
од: 
 
- м-р Валентина Цвејоска Чолакова (објавен во Билтен на Универзитетот 
бр. 1205 од 15.12.2019) на тема: "Астма и натхранетост во детската 
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 
 
- м-р Весна Кос (објавен во Билтен на Универзитетот бр. 1206 од 
30.12.2019) на тема: "Примање и давање на подароци во општата 
медицина", се предлага комисија во состав: 
 
1. Проф. д-р Билјана Јанеска, претседател 
2. Проф. д-р Здравко Чакар, ментор 
3. Проф. д-р Верица Попоска, член 
4. Проф. д-р Антони Новотни, член 
5. Проф. д-р Златко Јаќовски. член 
 
- д-р Планинка Зафировска (објавен во Билтен на Универзитетот бр. 
1207 од 15.01.2020) на тема: "Ехокардиографска процена на 
левокоморна функција и левокоморна деформација (strain) кај 
пациенти со изразена аортна стеноза пред и по аортна 
валвуларна хирургија", 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 
 
- д-р Кристина Скепаровска (објавен во Билтен на Универзитетот бр. 
1207 од 15.01.2020) на тема: "Скрининг на прееклампсии во прв 
триместар од бременоста: серумското ниво на плацентарниот 
фактор на раст наспроти мајчините карактеристики", се предлага 
комисија во состав: 



 
1. Проф. д-р Гордана Адамова, претседател 
2. Проф. д-р Никола Јанкуловски, ментор 
3. Проф. д-р Глигор Димитров, член, 
4. Проф. д-р Славејко Сапунов, член  
5. Проф. д-р Бети Зафирова Ивановска. член 
 
- м-р Валентина Тофилоска (објавен во Билтен на Универзитетот бр. 
1207 од 15.01.2020) на тема: "Ендометријалната дебелина како 
предиктор на ендометријален малигнитет кај постменопаузални 
пациентки", се предлага комисија во состав: 
 
1. Проф. д-р Марјан Стојовски, претседател 
2. Проф. д-р Марија Крстевска, ментор,  
3. Проф. д-р, Јорго Бабушку, член 
4. Проф. д-р Славејко Сапунов, член 
5. Проф. д-р Весна Велиќ Стефановска, член 
 
- д-р Марија Милошевска Мијалковска (објавен во Билтен на 
Универзитетот бр. 1208 од 01.02.2020) на тема: "Споредбена анализа 
на реконструктивни техники, кожни трансплантати и резанки, 
применети за затворање на дефекти по отстранување на 
немеланомски кожни карциноми во пределот на носот", се предлага 
комисија во состав: 
 
1. Проф. д-р Смиља Туџарова Ѓоргова, претседател 
2. Проф. д-р Ѓорѓе Џокиќ, ментор  
3. Проф. д-р Маргарита Балабанова, член 
4. Проф. д-р Елизабета Мирчевска Жоговска, член 
5. Проф. д-р Бети Зафирова Ивановска. член 
 
- д-р Атип Рамадани (објавен во Билтен на Универзитетот бр. 1208 од 
01.02.2020) на тема: "Споредба на терапискиот успех со аргон-
плазма коагулација и инјекциска терапија со адреналин и 
полидоканол кај крвавечките ангиодисплазии во горните партии 
на гастроинтестиналниот тракт", се предлага комисија во состав: 
 
1. Проф. д-р Розалинда Попова Јовановска, претседател 
2. Проф. д-р Викторија Чалоска Иванова, ментор  
3. Проф. д-р Александар Караѓозов, член 
4. Проф. д-р Мери Трајковска, член 
5. Проф. д-р Бети Зафирова Ивановска. член 
 
- д-р Наташа Петковиќ (објавен во Билтен на Универзитетот бр. 1208 од 
01.02.2020) 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 
 
6. Разно 
Советот на докторски студии врз основа на барање од менторите  проф. д-р 
Весна Антовска и проф. д-р Лилјана Спасевска донесе заклучок следните 
две рецензии да бидат проследени на следниот Совет на докторски студии, 
односно на следниот Наставно-научен совет на факултетот: 
1. Рецензија за оцена на докторска дисертација (објавена во Билтен на 
Универзитетот број 1208 од 01.02.2020 гоидна од стр.234-245) и 
2. Рецензија за оцена на докторска дисертација (објавена во Билтен на 
Универзитетот број 1208 од 01.02.2020 гоидна од стр.265-273). 
 

 
 
 
           Раководител на  
                                  Советот на студиската програма за  

            трет циклус студии-докторски студии по медицина 
 

      Проф. д-р Розалинда Попова Јовановска   с.р. 
 
 



 
 

ИЗВЕШТАЈ ОД НАСТАВНО НАУЧЕН КОЛЕГИУМ ЗА 
ПОСЛЕДИПЛОМСКИ СТУДИИ ПО МЕДИЦИНА 

 
 
 
         Наставно – научен колегиум  за последипломски студии  по 
медицина одржа состанок на ден 19.02.2020 година, произнесувајќи 
се по дневниот ред , ги донесе следните заклучоци: 
           

1. Извештај од комисија за  подобност на магистерски труд 
за кандидатот д-р Розјана Николова Јанева на тема „Улогата  на 
абнормалната вагинална флора и должината на цервикалниот канал 
како предиктори на исходот на бременоста“. 
             Рецензијата дадена од старна на комисијата за оцена на  
подобност на магистерскиот труд е позитивна и наставно научниот 
колегиум  едногласно ја прифати. 
                                                                           

2.Формирање на комисија за оцена на магистерски труд за   
кандидатот д-р Розјана Николова Јанева на тема „Улогата  на 
абнормалната вагинална флора и должината на цервикалниот канал 
како предиктори на исходот на бременоста“. 
 Се предлага  комисија во состав:          

1.доц. д-р Ана Данева Маркова 
          2.проф. д-р Жаклина Цековска 
          3.доц.д-р  Јадранка Георгиевска 
                

  
                                                                              
 
                                                                                                                        
                                                                  Продекан, 
                                           Проф.др.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 20.02.2020 
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: 

трансфузиологија 
           1. проф.д-р Татјана Макаровска Бојаџиева 
           2. проф.д-р  Миленка Благоевска    
           3. науч.сор.д-р Емилија Велкова 
             Замена: проф.д-р Воскресија Стефановска                                      
  
           1. проф.д-р Миленка Благоевска 
           2. проф.д-р Воскресија Стефановска   
           3. науч.сор.д-р Емилија Велкова 
             Замена: проф.д-р Стојанка Костовска                                     
  
           1. проф.д-р Татјана Макаровска Бојаџиева 
           2. проф.д-р  Миленка Благоевска    
           3. проф.д-р Стојанка Костовска 
             Замена: проф.д-р Воскресија Стефановска                                      
  
             Имунологија 
           1. проф.д-р Кочо Димитровски 
           2. проф.д-р Дејан Трајков    
           3. доц.д-р   Мери Киријас 
 
             Радиотерапија 
           1. проф.д-р Снежана Смичкоска  
           2. доц.д-р  Виолета Клисаровска    
           3. доц.д-р  Симонида Црвенкова 
             Замена: доц.д-р Игор Стојковски 
    
           1. проф.д-р Снежана Смичкоска  
           2. доц.д-р  Игор Стојковски    
           3. доц.д-р  Виолета Клисаровска 
             Замена: доц.д-р Симонида Црвенкова 
 
           1. проф.д-р Снежана Смичкоска  
           2. доц.д-р  Симонида Црвенкова    
           3. доц.д-р  Игор Стојковски 
             Замена: доц.д-р Виолета Клисаровска 



-Неврологија 
1.    
1. проф. д-р Дијана Никодиевиќ  
2. проф. д-р Игор Петров  
3. науч.сор.д-р Иван Барбов 
Заменик за прва комисија е проф. д-р Драгана П.Цветковска 
2.       
1. проф. д-р Дијана Никодиевиќ 
2.проф. д-р Гордана Китева Тренчевска    
3.проф. д-р Наталија Долненец Банева 
Заменик за втора комисија е проф д-р Игор Петров 
3.    
1.проф. д-р Дијана Никодијевиќ 
2.проф. д-р Анита Арсова        
3.науч.сор.д-р Игор Кузмановски 
Заменик за трета комисија е проф.д-р  Гордана Китева Тренчевска 
4.        
1.проф. д-р Гордана Китева Тренчевска 
2.проф. д-р Наталија Долненец Банева   
3.проф. д-р Драгана Петровска Цветковска 
Замена за четврта комисија е проф. д-р Емилија Цветковска 
5.        
1.проф. д-р Наталија Долненец Банева 
2.проф. д-р Гордана Китева Тренчевска    
3.проф. Д-р Игор Петров 
Замена за петта комисија е проф. д-р Анита Арсовска 
6.        
1. проф. д-р Игор Петров 
2. проф. д-р Анита Арсовска   
3. проф. д-р. д-р Емилија Цветковска 
Замена за шеста комисија е проф. д-р Наталија Долненец Банева 
7.        
1. проф. д-р  Анита Арсовска  
2. проф. д-р Емилија Цветковска  
3. науч.сор.д-р Николина Тановска 
Замена за седма комисија е проф. д-р Гордана Китева Тренчевска 
  8.        
1. проф. д-р Емилија Цветковска  
2. проф. д-р Драгана Петровска Цветковска  
3. науч.сор.д-р Николина Тановска 
 Замена за осма комисија е проф. д-р  Наталија Долненец Банева                                                                                                   
  9.        
1. проф. д-р Драгана Петровска Цветковска 
2. науч.сор.д-р Иван Барбов  
3. научен сор.д-р Игор Кузмановски 
Замена за девета комисија е проф. д-р Дијана Никодиевиќ 
 
 
 
 



 - Дерматовенерологија 
 
1. проф. д-р Весна Гривчева Пановска 
2. проф..д-р Сузана Николовска 
3. доц.д-р Катерина Дамевска 
 
1. проф. д-р Сузана Николовска 
2. проф..д-р Весна Гривчева Пановска 
3. доц.д-р Катерина Дамевска 
 
 
1. доц. д-р Катерина Дамевска 
2. проф..д-р Весна Гривчева Пановска 
3. проф.д-р  Сузана Николовска 
 
- семејна медицин 
1. 

проф. д-р Ѓорѓи Божиновски 
проф. д-р Владимир Мирчевски 
проф. д-р Сузана Николовска 
2. 
проф-д-р Розана Кацарска 
проф д-р Јане Нетковски 
профд-р. Билјана Герасимовска Китановска 
3. 
поф.д-р Горан Кондов 
поф д-р Димитар Боневски 
поф. д-р Гордана Китева Тренчевска 
4. 
проф. д-р Горица Брешковска 
проф. д-р Сузана Николовска 
проф.д-р Ацо Костовски 
5. 
проф. д-р Марина Чакар 
проф. д-р Звонко Миленковиќ 
проф д-р Билјана Герасимовска Китановска 
6. 
проф .д-р Гордана Китева Тренчевска  
проф. д-р Ирена Кондова Топузовска 
проф. д-р.Никола Николовски 
7. 
проф. д-р Елена Ќосевска 
проф. д-р Тања Миленковиќ 
проф. д-р Сузана Николовска 
8. 
проф д-р Катарина Ставриќ 
проф. д-р Снежана Стојковска 
науч. сов. д-р  Јасминка Нанчева 
 
 



9. 
проф.д-р Катарина Ставриќ  
проф. д-р Викторија Вујовиќ 
проф.д-р Фимка Тозија 
10. 
проф. д-р Кате Мартинова  
проф. д-р Мирјана Шошолчева 
проф д-р Гордана Китева Тренчевска 
11. 
проф д-р Катерина Ставриќ 
проф д-р Смиља Туџарова 
проф д-р Бранислав Стефановски 
12. 
проф. д-р Даниела Чапароска 
проф. д-р Моме Спасовски 
проф. д-р Катарина Ставриќ 
13. 
проф. д-р Слободан Ристовски 
проф.д-р Филип Дума  
проф д-р Билјана Герасимовска Китановска 
14. 
проф.д-р Гордана Китева Тренчевска 
проф.д-р Виктор Камиловски  
проф. д-р Стојка Фуштиќ 
15. 
проф. д-р Катарина Ставриќ 
науч.сов. д-р  Билјана Ширгоска 
науч.сор.д-р Кадри Хаџихамза 
16. 
проф. д-р Катарина Ставриќ  
проф. д-р Оливер Каранфилски 
проф. д-р Ѓорѓи Јота 
 
- Општа хирургија 
 

Prof д-р Зоран Спировски 
Prof. д-р Слободан Дамјановски  
Доц. д-р Христијан Костов 
Замена: член од комисија бр.2 
 
Prof. д-р Зоран Караџов 
Проф. д-р Сашко Јовев 
Доц. д-р Боро Џонов 
Замена: член од комисија бр.3 
 
Prof. Слободан Ристовски 
Prof д-р Владимир Мирчевски 
Доц. д-р Ристо Чоланчевски 
Замена: член од комисија бр.4 



Проф. д-р Драгослав Младеновиќ 
Проф. д-р Смиља Туџарова Ѓоргова 
Доц. д-р Владимир Рендевски 
Замена: член од комисија бр.5 

 
Проф. д-р Горан Кондов 
Проф. д-р Ѓорѓи Јота 
Доц. д-р Сотир Ставридис 
Замена: член од комисија бр.6 
 
Проф. д-р  Александар Чапароски 
Проф. д-р Виктор Камиловски 
Доц. д-р   Шабан Мемети 
Замена: член од комисија бр.7 
 
Проф. д-р Игор Кафтанџиев 
Prof. д-р Проф. д-р Оливер Станков 
Проф. д-р Елизабета Жоговска Мирчевска 
Замена: член од комисија бр.8 
 
Prof. д-р Ѓорѓе Џокиќ 
Проф. д-р Владо Столевски 
Доц. д-р Светозар Антовиќ 
Замена: член од комисија бр.9 

 
Prof. д-р Славчо Стојменски 
Prof. д-р Лазар Тодоровиќ 
Доц. д-р Венко Филипче 
Замена: член од комисија бр.10 

     Проф. д-р Никола Јанкуловски 
      Проф.д-р Оливер Станков 
      Доц.д-р Марјан Камилоски 

Замена: член од комисија бр.11 

 
Prof. д-р Миле Петровски 
Prof. д-р Симон Трпески 
Доц. д-р    Скендер Саити 
Замена: член од комисија бр.1 
 
- Урологија 

 
Prof. д-р Слободан Ристовски 
Prof. д-р Оливер Станков 
Доц. д-р    Сотир Ставридис 
 



Prof. д-р Оливер Станков 
Prof. д-р Слободан Ристовски 
Доц. д-р    Скендер Саиди 
 
- трауматологија 
 
Prof. д-р Славчо Стојменски 
Prof. д-р Виктор Камиловски 
Доц. д-р   Христијан Костов 
 
Prof. д-р Игор Кафтанџиев 
Prof. д-р Славчо Стојменски 
 Проф. д-р Симон  Трпески 
 

 
                                                                                              Продекан, 
                                                                             Проф.д-р Игор Kафтанџиев, с.р. 
 



 
 
 
 

ИЗВЕШТАЈ ОД НАСТАВНО НАУЧЕН КОЛЕГИУМ ЗА ПОСЛЕДИПЛОМСКИ 
СТУДИИ ПО ЈАВНО ЗДРАВСТВО 

 
 
 
         Наставно – научен колегиум  за последипломски студии  по јавно здравство 
одржа состанок на ден 17.02.2020 година, произнесувајќи се по дневниот ред  ги донесе 
следните заклучоци: 
           
          1.Извештај од  комисија за оценка на магистерски труд од:  
 

        - Даријан Трајанов на тема: "Проценка на влијанието на физичката активност 
на младите во промоција на здравјето и импликациите врз социоекономскиот развој 
на една земја". 

        Рецензијата дадена од старна на комисијата за оцена на магистерскиот труд е 
позитивна и наставно научниот колегиум  едногласно ја прифати. 
 

      2.Формирање комисија  за одбрана  на магистерски труд по пријава од 
кандидатот 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 Елена Ќосева 
                
       
                                                                                           

                                                                                                       
Претседател  

                                                                            Проф д-р Драган Ѓорѓев с.р. 
 
 
                                                                                                                                                                 
 
 
 



 
 
 
 

ИЗВЕШТАЈ ОД СОВЕТОТ НА ДОКТОРСКИ СТУДИИ 
ПО ЈАВНО ЗДРАВСТВО 

 
 

Советот на докторски студии по Јавно Здравство,  одржа состанок на 30.01.2020 
година, и по предложените точки од дневниот ред зазеде став:  
 

1. Донесување Одлука за подготовка на Предлог Конкурс за запишувањена 
студенти на трет циклус-докторски студии на Универзитетот “Св Кирил и 
Методиј“ во Скопје,  во академска 2020/2021 година, студиската програма трет 
циклус-докторски студии Јавно Здравство, Медицински факултет. 

 Советот на докторски студи позитивно донесена одлука за распишување на 
конкурс: 

         Број на студенти – 12; 

         Услови и критериуми за упис: Покрај општите услови предвидени со 
Правилникот  за условите, критериумите и правилата(Службен Весник -2019г) 
студентите треба да имаат 

o   Завршено итегриран циклус на медицински студии или 
o   Се во тек на втора половина специјализација за лица кои завршиле 
2005/2006г  или 
o   Се специјалисти или 
o   Завршени додипломски и постдипломски студии на сродни факултети 

         Износ на школарина -5000 евра во противденарска вредност 
         Листа на потенцијални ментори кои се со решенија за акредитација  

 
            
 

 
                                                                                  Совет на докторски студии 
                                                                                               Раководител 
                                                                             Проф д-р Розалинда Исјановска с.р.  
 
 
 
 



 
 

ИЗВЕШТАЈ ОД ОДБОРОТ ЗА ИЗДАВАЧКА ДЕЈНОСТ 
 
 

Членовите на Одборот за издавачка дејност на Медицинскиот факултет на ден 17.02.2020 
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)  Учебно помагало со наслов: „ Практикум по медицинска хемија за студентите по 

дентална медицина“на Медицинскиот факултет од авторите: проф.д-р Светлана Цековска, 
проф.д-р Соња Топузовска, доц.д-р Ирена Костовска, ас.д-р Катерина Крстева Јакимовска и 
ас.д-р Гордана Босилкова од Катедрата за медицинска хемија се предлагаат следниве членови 
за Рецензентска комисија: 

 
1. Проф.д-р Ќиро Ивановски 
2. Проф.д-р Марија Крстевска 

 
2. Донесување на Одлука за печатење на рецензирани учебници/учебни помагала: 

   1. Учебник: „Кардиопулмонална ресуститација: Основно и продолжено одржување 
во живот“ за студентите од Медицински факултет од авторите: проф.д-р Мирјана Шошолчева, 
проф.д-р Андријан Карталов, проф.д-р Билјана Кузмановска, ас.д-р Александра Пановска 
Петрушева, асистент докторанд д-р Дафина Караџова  и ас.демонстр. Билјана Андоновска од 
Катедрата за анестезија со реанимација во тираж од 300 примероци. 
 

3. Донесување на Одлука за препечатување на рецензиран учебник: 
1. Учебник: „Хистологија-градба на ткивата“ за студентите по медицина и 

стоматологија од авторите: проф.д-р Невена Костовска и проф.д-р Лилјана Миленкова, од 
Катедрата за хистологија и ембриологија во тираж од 300 примероци. 
 

 
   

 
  Претседател на  

      Одборот за издавачка дејност 
            

Проф. д-р Људмила Ефремовска, с.р. 









 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

РЕЦЕНЗИИ ЗА ДЕМОНСТРАТОРИ 







 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИГОВОРИ И ОДГОВОРИ НА ПРИГОВОРИТЕ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



УНИВЕРЗИТЕТ  ,,Св. Кирил и Методиј’’ - СКОПЈЕ 

 

 

До: 

Наставно - научниот совет на Медицинскиот факултет во Скопје 

Рецензентската комисија 

 

ПРЕДМЕТ: Приговор на Рефератот за избор во наставно – научни звања од 
областа интерна медицина и токсикологија објавен Билтенот на УКИМ број  1205 
од 15.12.2019 

П Р И Г О В О Р 

oд д-р Андон Чибишев, вработен на Универзитетската клиника за токсикологија. 

Почитувани наставници,  

членови на Наставно-научниот совет, 

членови на Рецензентската комисија, 

Ви се обраќам со почит , без намера да омаловажувам или да дискредитирам  
некого, туку да укажам  на пропустите кои се направени при евалуацијата на 
приложената документација во моето досие. Се надевам дека овие пропусти се 
направени ненамерно и дека Рецензентската комисија и вие ќе изнајдете начин да 
ги коригирате пропустите на општо задоволство на сите. 

Прво ќе се задржам на делот каде што Рецензентската комисија, веројатно 
ненамерно, ме оштетила за преку 60 бода не внесувајќи голем број на бодови од 
активности во делот наставно-образовна дејност за кои имам приложено 
соодветни документи. 

 Настава во школи и работилници 
 -учесник 
 Консултации со студенти  
 Консултации со студенти во рамките на здравствена  клиничка пракса  
 Ментор и едукатор на здравствена едукација  
 Ментор на специјалистичка работа 



 Одржување на теренска настава (теренска едукација на екипите за Итна 
медицинска помош)  

 Научно-популарна книга - ,,Начин на работата на тимовите во итната 
медицинска помош.’’ 
 
Не ми се бодувани активности од делот стручно –апликативна дејност при 
што сум оштетен за најмалку 10 бода. 
 
Според приложениот Реферат,  јас ги исполнувам условите за избор во 
насловно звање, насловен вонреден професор. 
 Заради тоа сметам дека Рецензентската комисија во објавениот Реферат, а 
посебно во заклучокот ги надминува своите ингеренции како стручно тело 
на Универзитетот избрано од Наставно-научниот совет . Имено, во 
содржината на заклучокот е прекршен член 32 од Уставот на РМ. 

 Член 32 

 Секој има право на работа, слободен избор на вработување, заштита при 
работењето и материјална обезбеденост за време на привремена невработеност. 
Секому, под еднакви услови, му е достапно секое работно место. Секој вработен 
има право на соодветна заработувачка. Секој вработен има право на платен 
дневен, неделен и годишен одмор. Од овие права вработените не можат да се 
откажат. Остварувањето на правата на вработените и нивната положба се 
уредуваат со закон и со колективни договори. 

 

Според  ПРАВИЛНИКОТ за посебните услови и постапката за избор во наставно-
научни, наставни, наставно-стручни и соработнични звања (Службен весник бр. 
82/2018 година) , дозволено е на конкурсите распишани од факултетите на УКИМ 
да конкурираат кандидати од други универзитети, под посебни услови  
пропишани во Правилникот.   

Заради тоа, сметам дека Рецензентската  комисија во заклучокот на овој Реферат 
го прекршува член 32 од Уставот на РМ и член 11 од Правилникот за избор на 
УКИМ. 

Мислам дека во случајот, Рецензентската  комисија  како стручно тело,преземала 
ингеренции на правно тело и цитирајќи и анализирајќи закони ми го ускратила 
правото да бидам предложен и избран/ неизбран за насловен вонреден професор. 

                                                                                 Подносител на приговорот: 

Скопје                                                                              Андон Чибишев с.р. 



До 

   Наставно-научниот совет на Медицинскиот факултет во Скопје  

ОДГОВОР  НА ПРИГОВОРОТ 

поднесен од страна на насл. доц. д-р Андон Чибишев, во врска со заклучокот на 
Рефератот за избор на наставник во сите наставно-научни звања во наставно-научната 
област интерна медицина и токсикологија, во согласност со конкурсот објавен во 
весниците „Вечер” и „Коха” од 15.8.2019 година. 

Рецензентската комисија го разгледа Приговорот и го дава следниов Одговор: 

 По однос на наводите од Приговорот во кој д-р Андон Чибишев има забелешка 
за бодирањето, при разгледувањето и одлучувањето, Комисијата ја користеше 
приложената документација на кандидатот пријавен за овој конкурс во последните пет 
години, иако истото во конкретниов случај е ирелевантно.  При тоа, Рецензентската 
комисија во целост се придржуваше според Правилникот на Универзитетот „Св. Кирил 
и Методиј” во Скопје за посебните услови, критериумите и постапката за избор во 
наставно-научни, научни, наставно-стручни и соработнички звања и демонстратори, 
објавен во Универзитетски гласник број 411/2018 година и според реалните податоци 
од доставената документација за извршената настава. Професионалните референци на 
кандидатите се вреднувани според членовите од Анекс 1 од Правилникот за избор во 
звања.  

Комисијата се придржуваше и на законските одредби од членот 182, став 6 од Законот 
за високото образование од 8 мај 2018 годона, кој гласи: 

(6)„Доколку лицето кое било избрано во звањето насловен доцент или насловен 
вонреден професор на една високообразовна установа биде избрано во наставно или наставно-
научно звање и заснова работен однос на таа или друга високообразовна  установа, изборот во 
насловно звање му престанува“. 

Рецензентската комисија констатира  дека  Приговорот е неоснован по сите 
наводи и ГО ПОТВРДУВА ЗАКЛУЧОКОТ во Рефератот дека насл. доц. д-р Андон 
Чибишев  не ги исполнува условите и не може да биде избран во звањето насловен 
вонреден професор на Медицинскиот факултет при УКИМ во Скопје и му предлага на 
Наставно-научниот совет, насл.доц.д-р Андон Чибишев да не биде избран во 
звањето насловен вонреден професор во научните области интерна медицина и 
токсикологија. 

РЕЦЕНЗЕНТСКА КОМИСИЈА 

1. Проф. д-р Даниела Чапароска   с.р. 

2. Н.сов. д-р Нико Беќаровски       с.р. 

3. Проф. д-р  Димче Зафиров        с.р. 

4. Проф. д-р Горица Брешковска  с.р. 

5. Проф. д-р  Гоце Спасовски         с.р.  

 



До: 

-Рецензентска комисија 

-Декан 

-Продекани 

-Наставно-научен совет на 

Медицинскиот факултет  во Скопје 

П Р И Г О В О Р 

на Рефератот за избор на наставник во сите наставно-научни звања во наставно-
научната област интерна медицина и пулмологија со фтизиологија на 

Медицинскиот факултет во Скопје објавен во Билтен бр. 1207 од 15.1.2020 година 

 

Од н. сов. д-р сци. Деска Димитриевска, вработена во ЈЗУУ Клиника за 
пулмологија и алергологија-Скопје. 

 

Предмет на Приговорот: Реферат објавен во Билтен бр. 1207 од 15.1.2020 
година на Универзитетот ,,Св. Кирил и Методиј“ за избор на наставник во сите 
звања по предметот Интерна медицина и пулмологија со фтизиологија на 
Медицинскиот факултет во Скопје, во согласност со конкурсот објавен во 
весниците “Вечер” и “Коха” од 30.9.2019 година  

 Во објавениот Реферат се дадени обрасци (Анекс 2) со остварени поени за 
секој кандидат поодделно и заклучок со предложен кандидат за избор, направен 
по извршената евалуација  и бодување на приложената документација  согласно со 
Правилникот  за критериумите  и постапката за избор во наставно-научни, 
научни, наставно-стручни и соработнички звања на Универзитетот ,,Св. Кирил  и  
Методиј“.  

 Рецензентската комисија ги бодирала сите 4  пријавени кандидати: 

- н. сов. д-р сци  Златица Димитријевиќ Гошева,  вкупно  808,98  поени 

- в. н. сор. д-р сци Јагода Стојковиќ,  вкупно 518,88 поени 

- н. сов. д-р сци Деска Димитриевска,  вкупно 1002,54 поени  

- ас. д-р сци Димитар Каркински,  вкупно 267,23 поени. 



Од погоре кажаното, јасно се гледа дека јас имам  евидентно најголем број 
поени, но Рецензентската комисија му предлага на ННС, Златица Димитриевиќ 
Гошева да биде избрана во звање редовен професор. Нема никакво образложение 
зошто не е предложен за избор кандидатот со најголем број на поени.  

Рецензентската комисија му предлага на ННС еден од кандидатите кои ги 
исполнуваат условите, но за да се елиминира кандидат кој има дури 200 поени 
повеќе од предложениот кандидат, би требало да има некакво образложение. 
Впрочем, се прашувам зошто е воопшто потребно бодирање на кандидатите, ако 
Рецензентската комисија избира кого сака по своја желба, без да ги земе предвид 
квалитетите и професионалните достигнувања на пријавените кандидати? 

Дека Рецензентската комисија била пристрана и наклонета кон предложениот 
кандидат укажуваат и други неправилности во овој реферат: 

1.  Имено, во Билтен бр. 1184 од 15.1.2019 година, истата Рецензентска комисија ги 
бодираше истите кандидати за истиот конкурс (кој не беше реализиран) и тогаш 
поените изгледаа вака: 

- н. сов. д-р сци  Златица Димитријевиќ Гошева,  вкупно  797,82  поени 

- ас. д-р сци Димитар Каркински, вкупно 261,63 поени 

- н. сов. д-р сци Деска Димитриевска,  вкупно 1038,44 поени  

- в. н. сор. д-р сци Јагода Стојковиќ,  вкупно 509,17 поени 

Од погоре кажаното се гледа дека пред точно една година јас сум имала 36 поени 
повеќе отколку сега. Сакам да нагласам дека јас немам никаков прекин во 
работата, напротив, во последната година имам:  нови 11 труда, 3 меѓународни 
конференции со пленарни предавања, редовна настава на студенти, 
специјализанти и докторанди, работа на започнати проекти.  Логично е бројот на 
моите поени да се зголемува, а тој се намалува. Очигледно, Рецензентската 
комисија не ги бодирала моите активности и на тој начин ми скратила повеќе од 
100 поени. Со реално бодирање, разликата помеѓу мене и предложениот 
кандидат би била 300 поени во моја корист. 

2.  За предложениот кандидат Златица Димитриевиќ Гошева бодирани се 
активности кои се редовни работни обврски на секој клинички доктор, како што 
се: конзилијарно мислење за потреба од продолжено лекување на пациентите во 
Центар за рехабилитација, потреба на пациентот од продолжено боледување 
(отсаство од работа), ДРГ и др. 

Од погоре кажаното се гледа дека Рецензентската комисија направила грешки 
во бодирањето и избор на кандидат кој го предлага на ННС за избор во звање. 



Рецензентската комисија  нема право на погрешно бодирање, фалсификување 
бодови и дискриминација на пријавените кандидати. 

Се надевам дека Комисијата ќе ги зеде предвид горенаведените укажувања и 
дека ќе се произнесе позитивно по овој приговор.  

Однапред ви благодарам. 

 

Скопје, 17.1.2020 год.                            Подносител на Приговорот 

                                            Н. сов. д-р сци. Деска Димитриевска с.р. 

 

 

 

 



До  

Наставно-Научниот совет на Медицинскиот факултет во Скопје 

 

ОДГОВОР НА ПРИГОВОРОТ 

поднесен од страна на н.сов. д-р сци Деска Димитриевска, во врска со заклучокот 
на Рефератот за избор на наставник во сите наставно-научни звања во наставно-
научната област интерна медицина и пулмологија со фтизиологија. 

Рецензентската комисија го разгледа Приговорот и го дава следниов: 

                                                        Одговор  

По однос на наводите од Приговорот во кој н.сов. д-р сци Деска Димитриевска има 
забелешка за бодирањето, при разгледувањето и одлучувањето, Комисијата  ја 
користеше приложената документација на кандидатката во последните пет 
години. При тоа, Рецензентската комисија во целост се придржуваше според 
Правилникот на Униоверзитетот„Св. Кирил и Методиј“ во Скопје за посебните 
услови, критериумите и постапката за избор  во наставно-научни, научни, 
наставно-стручни и соработнички звања и демонстратори, објавен во 
Универзитетски гласник број 411/2018 година и според реалните податоци од 
доставената документација за извршената настава.  

Поради тоа што кандидатката приговара за точноста на бодирањето од страна на 
Комисијата, и беше предложено  да изработи листа на бодови според своето 
согледување. Истата не го прифати предлогот. 

Рецензентската комисија констатира дека Приговорот е неоснован по сите наводи 
и воедно го потврдува предлогот  н.сов. д-р сци Златица Гошева да биде избрана 
во наставно-научно звање-редовен професор во научните области интерна 
медицина и пулмологија. 

 

                     РЕЦЕНЗЕНТСКА КОМИСИЈА 

             Проф. д-р Горица Брешковска, с.р. 
                                                             Проф. д-р Дејан Докиќ, с.р. 

                      Проф. д-р Бисерка Јовковска Ќаева, с.р. 
                                                             Проф. д-р Снежана Мишевска Перчинковска, с.р. 

                                   Проф. д-р Розалинда Попова Јовановска, с.р. 
 



До 
Наставно-научниот совет на  
Медицинскиот факултет во Скопје  
Рецензентската комисија 
 
 
 

ПРИГОВОР 
 
Од в.н.сор.д-р Јагода Стојковиќ, вработена  на Универзитетската клиника за 
пулмологија и алергологија во Скопје, на Рефератот со заклучок на Рецензентската 
комисија за избор на еден наставник во сите наставно-научни звања од областа на 
интерна  медицина  и пулмологија со фтизиологија објавен на 30.9.2019 г. Врз основа 
на Одлуката на Наставно-научниот совет, бр. 02-4658/1, донесена  на 17.10.2019  
година, формирана е Рецензентска  комисија  во  состав: проф. д-р Горица Брешковска, 
ЈЗУ Универзитетска клиника за пулмологија и алергологија, проф.д-р Дејан Докиќ, ЈЗУ  
Универзитетска  клиника за пулмологија и алергологија, проф.д-р Бисерка Јовковска 
Ќаева,  ЈЗУ  Универзитетска  клиника  за  пулмологија  и  алергологија,  проф.д-р 
Снежана Мишевска Перчинкова, ЈЗУ Универзитетска  клиника за ревматологијаи 
проф.д-р Розалинда Попова Јовановска, ЈЗУ Универзитетска  клиника  за 
гастроентерохепатологија. 
Приговорот се однесува на непочитување на законските одредби, пред се во 
пропустите во бодирањето и пристрасноста, тенденциозноста и необјективноста во  
заклучокот на Рецензентската комисија изнесени во Анекс 2. 
Имено, бодирањето  на кандидатите  во случајов четири, повторно не е унифицирано, 
особено во наставната дејност, исто така повторно постои огромна разлика во бројот на 
бодови кај кандидатката н.сов.д-р. Златица Димитриевиќ-Гошева  во сите три области, 
како и во вкупниот број на бодови во однос на бодирањето од  пред три години  
објавено во Билтен бр. 1125/2016 кога е бодирана. Вкупниот број на бодови во 2016 
година е 394,12;за наставно-образовна дејност:192,62, научноистражувачка 
дејност:189,5, стручно-апликативна дејност:12,0, додека вкупниот број на бодовиво 
2017 година е 758,9; за наставно-образовна дејност:450 [во случајот на оваа рецензија  
бодирањето беше направено како во наставата да работела од самиот почеток на 
нејзината кариера (1985г.) по европскиот кредит трансфер систем кој е воведен од 2010 
година], научноистражувачка дејност:260,9[во периодот од 2016 до 2018 има објавени 
уште 4 труда во целост, по 3,6 бодови, другото се апстракти, никако доволно да ја 
покријат разликата во бодовите], стручно-апликативна дејност:43,0 (1166 од 2 април 
2018 година). На последниов конкурс кај кандидатката со рецензијата ги добила 
следниве бодови: вкупно:808,98, за наставно-образовна дејност:502,88, така што и овој 
пат не е напшано како се пресметани бодовите кои се повисоки од претходната 
рецензија во 2018 година, научноистражувачка дејност:243,1, стручно-апликативна 
дејност:41.  
Во одговорот на мојот Приговор на претходната рецензија објавена во Билтен број 
1168, од 2 мај 2018 година, стои:цитирам (по однос на наводите во Одговор на 
Приговорот на в.н.с. Јагода Стојковиќ за  бодовите  на  кандидатката  се  прифаќа  
забелешката  и  Комисијата  направи корекција  и  вкупниот  број  на  бодови  на  
кандидатката  н. сов.  Златица  Гошева изнесува 630,1. Се работи за технички пропуст 
при обработка на податоците). 
Но ни при оваа рецензија бодовите за настава не се корегирани туку се зголемени. 



Во сите трирецензентски комисии (во 2016 и 2018 г., како и сегашната) претседател 
била проф.д-р. Горица Брешковска, а членови од Клиниката за пулмологија и 
алергологија во сите три случаи проф.д-р Дејан Докиќ и проф.д-р Бисерка Јовковска 
Ќаева. 
На последнив конкурс од страна на рецензентската комисија не е бодирана мојата 
наставна дејност. Бодовите од претходниот извештај се истите како и од сегашниот. 
За жал, повторно морам да кажам дека бодирањето треба да е унифицирано,  во 
спротивно ја докажува  непринципиелноста, пристрасноста и тенденциозноста на 
Рецензентската комисија.  
 
Доколку бодирањето е ненамерен превид и пропуст на Рецензентската комисија 
поради преобемниот материјал или непознавањето на законските одредби, се надевам 
дека тоа ќе биде поправено и Комисијата ќе ја надмине видливата необјективност и 
пристрасност и ќе го поправи заклучокот за да не се нарушува угледот на Факултетот. 
 
Кандидатот Димитар Каркински во својата биографијата навел дека дипломирал со 
просечна оценка 8,00 што не е точно, тој не дипломирал со тој просек, туку подоцна си 
го поправил. Повторно се прашувам  дали постои друг факултет или универзитет во 
земјава или во светот каде што ова се случува, зато што според мене претставува груб 
начин на протекционизам. 
 
Подносител на Приговорот                                                                       22.1.2020 г. 
В.н.сор. д-р.Јагода Стојковиќ, с.р. 
 



До  

Наставно – научниот совет на Медицинскиот факултет во Скопје 

 

ОДГОВОР НА ПРИГОВОРОТ 

поднесен од страна на в.н.сор. д-р сци Јагода Стојковиќ, во врска со заклучокот на 
Рефератот за избор на наставник во сите наставно-научни звања во наставно-
научната област интерна медицина и пулмологија со фтизиологија. 

Рецензентската комисија го разгледа Приговорот и го дава следниов:  

                                                       Одговор 

По однос на наводите од Приговорот во кој в.н.сор. д-р сци Јагода Стојковиќ  има 
забелешка за бодирањето, при разгледувањето и одлучувањето, Комисијата  ја 
користеше приложената документација на кандидатката во последните пет 
години. При тоа, Рецензентската комисија во целост се придржуваше според 
Правилникот на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје за посебните 
услови, критериумите и постапката за избор  во наставно-научни, научни, 
наставно-стручни и соработнички звања и демонстратори, објавен во 
Универзитетски гласник број 411/2018 година, и според реалните податоци од 
доставената документација за извршената настава. 

Поради тоа што кандидатката приговара за точноста на бодирањето од страна на 
Комисијата, и беше предложено  да изработи листа на бодови според своето 
согледување. Таа не го прифати предлогот. 

Рецензентската комисија констатира дека Приговорот е неоснован по сите наводи 
и воедно го потврдува предлогот  н.сов. д-р сци Златица Гошева да биде избрана 
во наставно-научно звање - редовен професор во научните области интерна 
медицина и пулмологија. 

 

РЕЦЕНЗЕНТСКА КОМИСИЈА 

                         Проф. д-р Горица Брешковска, с.р. 
                                                             Проф. д-р Дејан Докиќ, с.р 

                                  Проф. д-р Бисерка Јовковска Ќаева, с.р 
                                                             Проф. д-р Снежана Мишевска Перчинковска, с.р. 

                                              Проф. д-р Розалинда Попова Јовановска, с.р. 



До:  
-Рецензентска комисија  
-Декан 
-Продекани  
-Наставно-научен совет на  
Медицинскиот факултет во Скопје  
 
 
П Р И Г О В О Р  
 
на Рефератот за избор на наставник во сите наставно-научни звања во наставно- 
научната област радиологија на Медицинскиот факултет во Скопје, објавен во Билтен  
бр. 1208 од 1.2.2020 година  
 
 Од: проф. д-р Антонио Глигориевски, специјалист по радиодијагностика, вработен во ЈЗУ 
Универзитетска клиника за хируршки болести „Св. Наум Охридски“ - Скопје.  
 
Предмет на Приговорот: Реферат објавен во Билтен бр. 1208 од 1.2.2020 година на Универзитетот 
,,Св. Кирил и Методиј“ за избор на наставник во сите звања по предметот Радиологија на 
Медицинскиот факултет во Скопје, во согласност со конкурсот објавен во весникот „Вечер” од 
30.9.2019 година  
 

Почитувани, 

Го поднесувам овој Приговор на изборот на Рецензентската комисија и Рефератот за избор на 
наставник во сите наставно-научни звања во наставно-научната област радиологија на 
Медицинскиот факултет во Скопје, објавен во Билтен бр.1208 од 1.2.2020 година и притоа ги 
наведувам следниве причини: 

1) Кадровскиот одбор на ННС на седницата одржана на 15.10.2019 година предложил член 
за рецензентската комисија, личност која во тоа време била вонреден професор, иако 
предмет на избор е звање редовен професор,  при што сите членови на Рецензентската 
комисија треба да бидат во звање редовен професор.  

Напоменувам дека во конкурсот објавен во весникот ,,Вечер“ од 30.9.2019 година, конкурирав за 
избор во звањето РЕДОВЕН ПРОФЕСОР, од звањето кое претходно веќе го имав - вонреден 
професор, што јасно се гледа и од мојата молба при предавање на потребната документација.   

При тоа, не е земено предвид и дека избраниот член е мој претходен докторанд, а јас       негов 
ментор, за што сметам дека е во спротивност со етичките стандарди и дека постои одреден 
конфликт на интереси. 

2) По донесување на Одлуката за избор на членови за Рецензентската комисија, не сум 
добил известување за нејзиното формирање и избор, кое е регуларна процедура и 
заради што не сум можел навремено да приговорам за изборот на Комисијата. 



 

 

3) Од денот на формирањето на Рецензентската комисија, па се до објавувањето на 
рецензијата во Билтенот на УКИМ поминати се 101 ден, сметам дека тоа е намерен 
превид, а се сомневам дека Рецензентската комисија не го има запазено ниту законскиот 
рок од 3 месеци. 

За разлика од спороста на изготвување на оваа рецензија, зачудува брзината со која е направена 
рецензијата за избор во редовен професор на горенаведениот  член од Рецензентската комисија, 
при што од денот на изборот на Рецензентската комисија до објавувањето на рецензијата во 
Билтен поминати се само 22 дена. 

4) Бодирањето на членовите на Рецензентската комисија е  несовесно, тенденциозно и 
нестручно, при што не се бодирани соодветно многу активности во наставата, 
едукацијата и научноистражувачката дејност, а се со цел да се намалат бројот на 
бодовите и да се даде негативна рецензија. 

а) Во рефератот, во делот Наставно-образовна дејност, намален е бројот на дипломски работи во 
кој сум учествувал како ментор или како член на комисија за одбрана на дипломска работа.  

б) Намерно е направен пропуст дека сум бил ментор на д-р Виолета Толевска во изработка на 
јавен труд на ниво на магистерски труд, под наслов „Вредноста на ултразвукот во дијагностиката и 
следењето на пацинтите со тапа абдоминална повреда во споредба со компјутеризираната 
томографија клиничкиот тек и оперативниот наод“, кој со успех е одбранет на 2.2.2009 година. 

в) Намерно е направен пропуст дека од 2014 година активно сум вклучен како ментор и едукатор 
на специјализантите по радиологија, кои специјализацијата ја запишале на Универзитетот „Гоце 
Делчев“ во Штип.  

г) Намерно е направен пропуст дека од јануари 2017 година сум избран за вонреден професор по 
предметот радиологија на Факултетот за медицински науки при Универзитетот „Гоце Делчев“ во 
Штип, активно вклучен во наставниот процес. 

 д) Намерно се испуштени да се наведат и рецензиите за моите претходни избори на 
Медицинскиот факултет во Скопје кои се објавени во билтените: трудовите од бр. 1 до бр. 6 се 
рецензирани во Билтенот на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје: број 584 од 
12.11.1992 година при изборот во звање - помлад асистент; трудовите од бр. 7 до бр. 13 се 
рецензирани во Билтенот на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје: број 610 од 10.1.1994 
година при изборот во звање - асистент; трудовите од бр. 14 до бр. 38 се рецензирани во Билтенот 
на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје: број 689 од 3.9.1997 година при првиот 
реизбор во звање - асистент; трудовите од бр. 39 до бр. 63 се рецензирани во Билтенот на 
Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје: број 774 од 28.2.2001 година при вториот реизбор 
во звање - асистент; рецензијата на докторската дисертација е објавена во Билтенот на 



Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје: број 823 од 28.2.2003 година; трудовите од бр. 64 
до бр. 104 се рецензирани во Билтенот на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје: број 
845 од 16.2.2004 година при изборот во звање - доцент; трудовите од бр. 105 до бр. 134 се 
рецензирани во Билтенот на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје: број 957 од 2.2.2009 
година при изборот во звање - вонреден професор. 

ѓ) Повторно намерно е направен пропуст дека проф. д-р Антонио Глигориевски е автор на книгите 
и не е направено нивно бодирање: 

- „КОМПЈУТЕРИЗИРАНА ТОМОГРАФИЈА ЗА РАДИОЛОШКИ ТЕХНОЛОЗИ“, која Медицинскиот факултет 
во Скопје ја има наведено како учебно помагало во курикулумот за предметот Компјутеризирана 
томографија за тригодишните стручни студии за дипломиран радиолошки технолог;  

- „РАДИОЛОШКА ДИЈАГНОСТИКА НА ТУМОРИ НА ЖЕЛУДНИК“ CIP 616.33-006-075.73 ISBN 978-608-
65859-1-4 а) Тумори на желудник - Радиолошка дијагностика COBISS.MK-ID 98908426 и  

- „КОМПЈУТЕРИЗИРАНА ТОМОГРАФИЈА БАЗИЧНИ ПРИНЦИПИ И ПРОТОКОЛИ“. CIP 616-
073.756.8:004(075.8) ISBN 978-608-65859-0-7 а) Компјутеризирана томографија - Високошколски 
учебници COBISS.MK-ID 98905866. 

е ) Не е наведено и бодирано дека сум член е на Научниот комитет на Европската асоцијација на радиолози 
(EAR) од 2007 до 2011 година. 

ж) Намерно не е наведено  дека од март до мај 2007 година ја посетував тренинг-програмата Менаџмент и 
лидерство во здравството, организирана од страна на Министерството за здравство и Медицинскиот 
факултет во Скопје. Со успех го положив испитот за директори на јавни здравствени установи на 29. 5. 2007 
година. Како и тоа дека од 20 до 22 ноември 2007 година ја посетував тренинг-програмата за менаџмент 
организирана од OECD и SIGMA. 

з) Несоодветно е извршено бодувањето за мојата наставна активност во периодот од 2009 до 
крајот на школската година во 2011 година. Во тој период сум реализирал предавања и вежби по 
следниве предмети: 

Предмет Група Предавања Вежби Вкупно 
А 2  2 Радиологија 2009 
Б 2  2 
А 15 30 45 КТ Техника 2009 
Б 15 30 45 

КТ Техника вонредни 2009  15  15 
Изборен РТ редовни 2009  15  15 
Изборен РТ вонредни 2009  15  15 
Изборен СМС вонредни 2009  15  15 
Изборен ФТ вонредни 2009  15  15 
Изборен медицина 2009  15  15 
Вкупно  124 60 184 
Изборен РТ редовни 2010  15  15 
Изборен РТ вонредни 2010  15  15 
Изборен СМС вонредни 2010  15  15 
Изборен ФТ вонредни 2010  15  15 
Изборен медицина 2010  15  15 
Радиологија 2010 А 2  2 



Б 2  2 
А 15 30 45 КТ Техника 2010 
Б 15 30 45 

Вкупно  109 60 169 
Изборен РТ редовни 2011  15  15 
Изборен РТ вонредни 2011  15  15 
Изборен СМС вонредни 2011  15  15 
Изборен ФТ вонредни 2011  15  15 
Изборен медицина 2011  15  15 
Радиологија 2011 А 2  2 
 Б 2  2 
КТ Техника 2011 А 15 30 45 
 Б 15 30 45 
Вкупно  109 60 169 

 

ѕ) Исто така сум вршел бројни консултации со студенти што е наведено во поднесокот. 

Активно бев вклучен во едукацијата на специјализантите по радиологија и во комисиите за 
полагање на специјалистички испит. 

Од 2014 година активно сум вклучен како ментор-коментор и едукатор на специјализантите по 
радиологија преку Факултетот за медицински науку при УГД во Штип. Во 2014 година сум ментор-
коментор на двајца специјализанти, воедно и едукатор.  

Во 2015 година сум ментор-коментор на двајца специјализанти, воедно и едукатор.  

Во 2016 година сум ментор –коментор на четворица специјализанти, воедно и едукатор.  

Во 2017 година сум ментор на седуммина специјализанти, воедно и едукатор.  

Во 2018 година сум ментор на седуммина специјализанти, воедно и едукатор.  

Во 2019 година сум ментор на осуммина специјализанти, воедно и едукатор. 

и) На Факултетот за медицински науки во Штип ги изведував предавањата по радиологија, 
современи дијагностички методи на студентите по медицина на медицинските сестри, како на 
редовните така и на вонредните. Исто така, извршени се бројни консултации со студенти во текот 
на наставата, како и за изготвување на семинарски работи: 

А 30 30 60 Радиологија 2018 
Б 30 30 60 

Современи дијагностички  
методи 2018 

 30 15 45 

Современи дијагностички  
методи СМС редовни 2018 

 30 15 45 

Современи дијагностички  
методи СМС вонредни 2018 

 30  30 

Вкупно  150 90 240 
А 30 30 60 Радиологија 2019 
Б 30 30 60 

Современи дијагностички   30 15 45 



 

 

1. Одржување на настава  

 Одржување на предавања од прв циклус студии по предметот 
Радиологија, Компјутеризурана томографија и Современи 
дијагностички методи во медицината 2009 - 2019 година 
(Медицински факултет - Скопје и Факултет за медицински науки во 
Штип)  

44,4 

 

2. Настава во школи и работилници    

 Учесник  3 

3. Одржување на менторска настава за здравствена клиничка 
практика   

16,2 

4. Консултации со студенти  3 

5. Консултации со студенти во рамките на здравствена клиничка 
практика 

24 

6. Ментор на дипломска работа   3 

7. Ментор на специјалистичка работа   2 

8. Ментор и едукатор на здравствена едукација  
Од 2009 до 2011 

43,2 

10. Ментор и едукатор на здравствена едукација 

од 2014 до 2019 

108 

11. Член на комисија за оцена или одбрана на докторски труд   3,5 

12. Член на комисија за оцена или одбрана на магистерски труд   0,3 

13. Член на комисија за оцена или одбрана на специјалистичка работа 0,2 

14. Член на комисија за оцена или одбрана на дипломска работа 2,8 

15. Интерна скрипта од предавања 8 

16. Научно-популарна книга 18 

 Вкупно 279,6 

 

методи 2019 
Современи дијагностички  
методи СМС редовни 2019 

 30 15 45 

Современи дијагностички  
методи СМС вонредни 2019 

 30  30 

Современи дијагностички  
методи 2019 

 150 90 240 



ј) Од за мене непознати причини од страна на членовите на Рецензентската комисија не се земени 
предвид и не се бодирани следниве трудови: 

1. N. Simonovska, A. Gligorievski. Malignancy in patients with opioid use disorder: a late diagnosis in 
patient on maintenance treatment with buprenorphine, with lethal effect: a case report. Merit Research 
Journal of Medicine and Medical Sciences (ISSN: 2354-323X) Vol. 4(3) pp. 133-139, March, 2016 (труд со 
импк-фактор 7,2 +  1,206 = 8,406) 

2. A. Gligorievski. Ectopic spleen presenting as pelvic mass. Trends in Medicine 2017 doi: 
1015761/TIM1000107 Volume 17: 1-4 (труд со импак-фактор 8 + 0,25 = 8,25) 

3. Dimitrovski K, Vaskova O, Gligorievski A, Vidoevska A, Sandevski A. Vein thromboembolism rational 
diagnosis and therapy. Journal of Macedonian Medical Association, Mak Med Pregled, 2008; 62(2): 6-16 

4. A. Gligorievski, И. Невчев, Г. Спиров. Ингвино-скротална хернија на мочен меур. Макед Мед 
Електр С. 2016 Мај 08; 2016:50026; Статија ИД 50026, 6 страници, 
http://dx.doi.org/10.3889/mmej.2016.50026 

5. A. Gligorievski, И. Невчев, В.Толевска. Инванзивен карцином на колон со метастаза на желудник. 
Макед Мед Електр С. 2016 Јун 13; 2016:50027; Статија ИД 50027, 6 
странициhttp://dx.doi.org/10.3889/mmej.2016.50027 

6. A. Gligorievski, А.Лазарова. Парцијална хернијација на црниот дроб низ предниот абдоминален 
ѕид. Макед Мед Прегл. 2016; 70 (1) 

7. A. Gligorievski. Appearance of krukenberg tumor from gastric carcinoma, ultrasound and computed 
tomography evaluation. Dig. Med. Res. 2018 doi: 10.21037/dmr.2018.06.01 

8. A. Gligorievski.CT diagnosis of fahr disease, a case report. Clinical Case Reports and Reviews 2018, 
Volume 4(2): 1-3 doi: 10.15761/CCRR. 1000393 

9. Gligorievski A, Gjoreski K, Jovanoska S. MRI in staging advanced gastric cancer compared 
withCT.European Radiology, Volume 19, Issue 2 Supplement, June 2009DOI: 10.1007/s00330-009-1414-
6 

к) Не е направено соодветно бодирање и на следниве активности: 

1. Стручна монографија 8 

2. Книга од стручна област  16 

3. Координатор во подготовката на елаборат за нова студиска програма  1 

4. Експертски активности: стручна ревизија на трудови  

4.1 Стручна ревизија на трудови 3 



4.2 Вештачење и супервештачење на кривични и парнични предмети за потребите 
на судот како член на комисија од вешти лица 

2 

5. Завршена специјализација во областа на медицинските науки и здравството  2 

6. Клиничка практика во соодветната област (дијагностички и тераписки 
процедури)  

 

6.1 - првпат во државата воведена процедура - Компјутеризирана томографија на 
желудник во хипотонија со вода како контрастно средство 

2 

6.2 - првпат во државата воведена процедура - Компјутеризирана томографија на 
дебело црево во хипотонија со вода како контрастно средство 

2 

 

 

1. Член на уредувачки одбор на меѓународно научно/стручно списание  1 

2. Членство во извршно тело на меѓународна организација која 
поддржува/организира научноистражувачка дејност (ФП7, ЦОСТ, ИЦГЕБ, ИЕАЕ 
и сл.) - Член е на Научниот комитет на Европската асоцијација на радиолози 
(EAR), од 2007 до 2011 година 

6 

3. Член на факултетска комисија  0.5 

4. Член на комисија за избор во звање 1,2 

5. Координатор на студиска програма 1 

6. Учество во комисии и тела на државни и други органи   

6.1 Комисија за издавање на конзилијарно мислење со наод за остварување на 
правото на паричен надоместок за помош и нега од друго лице 

2 

6.2 Член на Управниот одбор – претставник на основачот на ЈЗУ Универзитетска 
клиника за радиологија-Скопје од страна на Владата на Република Македонија 

1 

6.3 Член е на Комисија за рецизија на наод, оценка и мислење за утврдување на 
инвалидност односно неспособност за работа 

2 

6.4 Член е на Второстепена лекарска комисија за лекување во странство 1 

 

Не е морално, ниту етички коректно, Рецензентската комисија да наведува дека „кандидатот не 
ги исполнува условите за ниту едно звање, без притоа да наведе кои услови не ги исполнува.  

Истовремено е контрадикторно и како претходно сум исполнувал услови да бидам ментор на 
изработка на докторска дисертација на кандидатот кој сега е член на Рецензентска комисија и 
го оценува својот ментор.  

На истиот тој кандидат сум му бил во Рецензентска комисија и при негов избор во звање-  доцент.  

Истовремено ова е негација и на самиот Медицински факултет, каде што во 2009 година сум 
бил избран во звање - вонреден професор. 



При тоа, од Билтените од 1992, 1994, 1997, 2001, 2003, 2004, 2009 година може да се види мојот 
континуиран напредок од помлад асистент, па се до вонреден професор. 

Затоа сметам дека причините за негативната рецензија се од лична природа, од страна на  
членовите на Рецензентската комисија.  

Според пресметки направени согласно  со препораките за боридрање за наставно-образовна 
дејност треба да имам 279,6 поени, за научно-истражувачка дејност 140,8, за стручно-
применувачка дејност 36 и за дејност од поширок интерес 15,7, или севкупно 471,55 поени. 

Рецензентската комисија нема право на погрешно бодирање, фалсификување бодови и 
дискриминација на пријавените кандидати.  

Не се надевам дека Рецензентската комисијата ќе ги земе предвид горенаведените 
укажувања, дека ќе изврши корекција во бодирањето и дека позитивно ќе се произнесе по 
овој Приговор, бидејќи во спротивно и не би поднела ваква рецензија која не соодветствува 
со релната состојба. 

Затоа, од Деканатот на Медицински факултет барам да ги земе предвид мојот Приговор и 
образложенија, да преземе итни мерки и да формира независна рецензентска комисија која ќе 
изврши чесна и стручна рецензија на материјалот кој го имам поднесено во Деканатот на 
Медицинскиот факултет во Скопје, а во врска со конкурсот од 30.9.2019 година, со кое се 
распишуваат две места за избор во наставни звања по предметот Радиологија. 

 

Прилог: 

Молба од 7.10.2019 година 

Одлука за избор во звање - вонреден професор од 24.1.2017 година 

Дневен ред на XXI редовна седница на ННС од 22.10.2019 година 

Извештај од Кадровски одбор од состанок одржан на 15.10.2019 година 

Одлука од Универзитетски сенат од 35 седница од 29.10.2019 година 

 

Подносител на Приговорот                                                                                     Скопје, 3.2.2020 година 

Проф. д-р Антонио Глигориевски,  с. р.  

специјалист по радиодијагностика 



До 

Наставно-научниот совет на 

МЕДИЦИНСКИОТ ФАКУЛТЕТ  

во Скопје 

 

Предмет: О Д Г О В О Р на Приговор поднесен од страна на д-р. Антонио 
Глигориевски на Рефератот за избор на наставник во сите наставно-научни 
звања во наставно-научната област радиологија, објавен во Билтенот на 
Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“, бр. 1208 од 1.2.2020 година. 

 

 Во врска со Приговорот на Рефератот на Рецензентската комисија  
доставен од д-р Антонио Глигориевски, Рецензентската комисија го разгледа 
Приговорот и го дава следниов Oдговор: 

 Приговорот е неоснован во целост. 

 Пред се, конкурсот за избор на наставник е за избор во сите наставно- 
научни звања во наставно научната област радиологија, па при конкурирањето 
не се конкурира за едно конкретно звање.   

 Понатаму, Рецензентската комисија е формирана согласно со 
Правилникот за посебните услови и постапката за избор во наставно-научни, 
научни, наставно-стручни и соработнички звања и демонстратори на 
Универзитетот ,,Св. Кирил и Методиј” во Скопје.  

Во врска со наводите во Приговорот за бодувањето на кандидатот, 
појаснуваме дека во текот на евалуацијата на доставената документација од 
кандидатот, правено е бодување согласно со Анексот 1 - Посебни услови за избор 
во наставно-научно звање, научно и наставно-стручно звање кој  е прилог на 
Правилникот за посебните услови и постапката за избор во наставно-научни, 
научни, наставно-стручни и соработнички звања и демонстратори на 
Универзитетот ,,Св. Кирил и Методиј” во Скопје објавени во Универзитетски 
гласник бр.411 од 5.11.2018 година. Притоа, појаснуваме дека се бодувани 
активностите на кандидатот за кои тој има доставено уредно заверени документи 
поднесени од негова страна во периодот на конкурсот. Единствено врз основа на 
доставената документација на кандидатот се изготвени Образец 1 и 2 и  
заклучокот за исполнување на условите за избор во звања. 

Наводите во Приговорот дека бодирањето на членовите на Рецензентската 
комисија било несовесно, тенденциозно и нестручно, претставуваат класична 
навреда на членовите, за што кандидатот треба да сноси одговорност согласно со 
законските прописи. 

Рецензентската комисија би сакала да истакне дека во текот на 
изготвувањето на заклучокот на Рефератот за избор на наставник во сите звања 
во наставно-научната област радиологија во целост се придржуваше до сите 
одредби предвидени со Законот за високото образование и Правилникот за 
посебните услови и постапката за избор во наставно-научни, научни, наставно-



стручни и соработнички звања и демонстратори на Универзитетот „Св. Кирил и 
Методиј“ во Скопје. 

Согласно со претходно изнесеното, Рецензентската комисија ГО 
ПОТВРДУВА ЗАКЛУЧОКОТ во Рефератот за избор на наставник во сите 
наставно-научни звања во наставно-научната област радиологија на 
Медицинскиот факултет во Скопје објавен во Билтен бр.1208 од 1.2.2020 година. 

 

Рецензентска комисија 

1. Проф. д-р Михаел Груневски с.р 
 

 ____________________ 
2. Проф. д-р Василчо Спиров с.р 

 
____________________ 

3. Проф. д-р Виолета Никодиновска Василевска с.р 
 

___________________ 
 
 
















