З А П И С Н И К
Од одржана XXVIII редовна седница на Наставно-научниот совет преку
средствата за електронска комуникација (преку е-маил) со праќање на повратен е-маил
(reply all), закажана за ден 09.07.2020 година.
Од вкупно 139 член на Наставно-научниот совет, по предложениот дневен ред
на седницата преку е-маил се изјаснија 119 членви (110 наставници и 9 студенти) и тоа:
Соња Топузовска, Игор Кафтанџиев, 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,
Весела Малеска Ивановска, Бети Дејанова, Сања Манчевска, Јасмина Плунцевиќ
Глигороска, Елена Трајковска Докиќ, Гордана Јанкоска, Жаклина Цековска, Ана
Кафтанџиева, Лилјана Спасевска, Весна Јаневска, Гордана Петрушевска, Славица
Костадинова Куновска, Оливија Васкова, Димче Зафиров, Јасмина Тројачанец, Кочо
Димитровски, Драган Даниловски, Весна Велиќ Стефановска, Моме Спасовски, Верица
Попоска, Александар Станков, Даниела Миладинова, Венјамин Мајсторов, Ана
Угринска, Михаел Груневски, Василчо Спиров, Маја Јакимовска Димитровска, Билјана
Пргова, Љубица Георгиевска Исмаил, Елизабета Србиновска Костовска, Силвана
Јованова, Марија Вавлукис, Христо Пејков, Ѓулшен Селим, Весна Ристовска,
Александар Стојановиќ, Дејан Докиќ, Снежана Мишевска Перчинкова, Ирена
Кафеџиска, Даниела Чапароска, Викторија Чалоска Иванова, Ненад Јоксимовиќ, Мери
Трајковска, Владимир Андреевски, Ката Мартинова, Емилија Влашки, Филип Дума,
Светлана Кочева, Лидија Карева, Костандина Кузевска Манева, Соња Бојаџиева,
Татјана Јаќовска, Наташа Алулоска, Звонко Миленковиќ, Ирена Кондова Топузовска,
Снежана Стојковска, Гордана Китева Тренчевска, Анита Арсовска, Емилија
Цветковска, Антони Новотни, Бранислав Стефановски, Димитар Боневски, Ненси
Манушева, Снежана Смичкоска, Виолета Клисаровска, Сузана Николовска, Весна
Гривчева Пановска, Ѓорѓи Јота, Светозар Антовиќ, Сашко Јовев, Миле Петровски, Боро
Џонов, Славчо Стојменски, Виктор Камилоски, Симон Трпески, Златко Темелковски,
Зоран Божиновски, Милена Голубовиќ Арсовска, Јане Нетковски, Никола Николовски,
Горан Димитров, Глигор Тофоски, Јадранка Георгиевска, Мирјана Шошолчева, Билјана
Кузмановска, Михаил Кочубовски, Гордана Ристовска, Ериета Николиќ Димитрова,
Билјана Митревска, Татјана Макаровска Бојаџиева, Јованка Караџинска Бислимовска,
Јордан Минов, Александар Петличковски, Катарина Ставриќ и Томислав Станковски,
студенти: Ангела Петреска, Маринела Фармакоска, Леона Лазаревска, Јасин Рустеми,
Ѓорѓи Стојковски, Љубица Баткоска, Ернес Никочевиќ, Џансун Буковец и Виктор
Симеоновски.
Членови што не се изјасниле за седницата преку е-маил: Елида Митевска,
Никола Лабачевски, Билјана Таушанова, Фимка Тозија, Биљана Јанеска, Климе
Ѓорески, Петар Дејанов, Наталија Банева Долненец, Марија Ралева, Никола
Јанкуловски и Александар Чапароски, студенти: Веса Седалиу, Јован Марушевски,
Мартина Савовска, Горјан Волкановски, Теа Михајлова, Димитар Стевчев, Мирослав
Момчилов, Дејан Трпевски и Јован Јованоски.
Членовите на ННС со мнозинство гласови го прифатија предложениот дневен
ред.
Матријалите за седницата на членовите на ННС им беа доставени на 06.07.2020
година.
Членовите на ННС се изјаснуваа по следниов

ДНЕВЕН РЕД
1. Усвојување на записникот од ХXVII седница на Наставно-научниот совет
одржана на ден 17.06.2020 година.
2. 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 Ирина Ангеловска на тема: „Одредување на респираторни патогени кај
акутна егзацербација и стабилна фаза на хронична опструктивна белодробна болест со
молекуларна типизација”.
2. Д-р Жан Зимбаков на тема: „Поврзаност на генетските полиморфизми со
инстент рестеноза во коронарните артерии“.
3. Д-р Саветка Паљошковска Јорданова на тема: „Каротидна артериска болест
кај популација со висок кардиоваскуларен ризик“.
б) Извештaи од комисии за оцена на докторски дисертации по медицина од
докторанди на Школата за докторски студии при УКИМ за:
1. Д-р Диелор Ризај на тема: „Неутрофил желатинозен асоциран липокалин
(NAGAL) како можен биомаркер кај мултипла склероза“, Билтен на УКИМ бр. 1216 од
01.06.2020 година, стр. 122-134.
2. Д-р Роберт Шумковски на тема: „Ендоскопска транссфеноидална
хипофизектомија верзус микроскопска транссфеноидална хирургија: Евалуација на
добиените резултати од обете технологии за лекување на питуитарните аденоми“,
Билтен на УКИМ бр. 1216 од 01.06.2020 година, стр. 135-143.
3. Д-р Марија Толеска Донеска на тема: „Неопиоидна анестезија кај
лапароскопски операции на жолчното ќесе“, Билтен на УКИМ бр. 1216 од 01.06.2020
година, стр.144-152.
4. Д-р Роса Спасова на тема: „Евалуација на појавата на анална инконтиненција
по вагинално породување, ризик-фактори и влијание врз квалитетот на животот“,
Билтен на УКИМ бр. 1216 од 01.06.2020 година, стр.153-159.
в) Извештај од комисијата за оцена на магистерски труд по јавно здравство
за:
1. Д-р Катерина Адамова на тема: „Оптовареност со дијабетес мелитус во
Република Северна Македонија и превенција согласно имплементацијата на
Глобалниот план за дијабетес 2011-2021 година“.
г) Извештаи од комисии за оцена на пријавена тема за изработка на докторски
дисертациии по јавно здравство на Школата за докторски студии при УКИМ за:
1. Д-р Моника Нелоска на тема: „Знаења и ставови за ХБВ инфекција во
заедницата“.
3. Извештаи од одбори, наставно-научни колегиуми и комисии
- Кадровски одбор
- Совет на студиска програма за трет циклус студии по медицина
- Одбор за специјализации и супспецијализации
- Наставно-научен колегиум по јавно здрвство
- Совет на студиска програма за трет циклус на студии по јавно здравство
- Одбор за издавачка дејност
4. Избори по билтени

Избор во наставно-научни, научни и соработнички звања на Медицинскиот
факултет, а според Билтен на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје, Билтен
бр. 1216 од 01.06.2020 година и Билтен на УКИМ бр. 1217 од 15.06.2020 година.
I.
Избор по билтен бр. 1216
а) Избор на вонреден професор во наставно научната област судска медицина,
форензичка психијатрија и медицинска етика и деонтологија врз основа на рецензијата,
а по пријава на доц.д-р Рената Јанкова Ајановска (предложена за избор) стр. 54-69.
б) Избор на виш научен сорботник во научните области: биохемија (медицинска
хемија) и клиничка биохемија врз основа на рецензијата, а по пријава на н.сор.д-р
Јулијана Брезовска Кавракова (предложена за избор) стр. 70-80
в) Избор на виш научен соработник во научните области: фармакологија,
токсикологија и клиничка фармакологија врз основа на рецензијата, а по пријава на
н.сор.д-р Елена Костова (предложена за избор) стр. 81-91.
г) Избор на виш научен соработник во научните области: хирургија и дигестивна
хирургија врз основа на рецензијата, а по пријава на н.сор.д-р Реџеп Сељмани
(предложен за избор) стр. 92-102.
д) Избор на асистенти по предметот ортопедски болести врз основа на
рецензијара, а по пријава на асистент докторанд д-р Александар Јакимовски и асистент
докторанд д-р Александар Савески (предложени за избор), а д-р Антонио Гавриловски,
д-р Александар Трајановски, д-р Нерон Поповски, д-р Вилијам Велковски и д-р Милена
Богојевска Доксевска не се предложени за избор, стр. 103-121.
II.
Избор на билтен бр. 1217
a) Избор на вонреден професор во наставно-научните области: судска медицина,
форензична психијатрија и медицинска етика и деонтологија врз основа на рецензијата,
а по пријава на доц.д-р Александар Станков (предложен за избор) стр. 124-136.
б) Избор на вонреден професор во наставно-научните области: анестезиологија,
анестезиологија и реанимација и здравствена нега врз основа на рецензијата, а по
пријава на доц.д-р Атанас Сивевски (предложен за избор) стр. 137-159.
в) Избор на вонредни професори во наставно-научните области: гинекологија и
акушерство и гинекологија и акушерство со нега, врз основа на рецензијата, а по
пријава на доц.д-р Горан Димитров и доц.д-р Глигор Тофоски (предложени за избор)
стр. 160-207.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ад-1. Усвојување на записникот од ХXVII седница на Наставно-научниот совет
одржана на ден 17.06.2020 година.
ННС со мнозинство гласови го усвои записникот од ХXVII седница на
Наставно-научниот совет одржана на ден 17.06.2020 година.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ад-2. Извештаи по рецензии
ННС со мнозинство гласови 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, извештајот од комисијата за оцена на
докторски дисертации по медицина од докторанди на Школата за докторски студии при
УКИМ, извештајот од комисијата за оцена на магистерски труд по јавно здравство и
извештајот од комисијата за оцена на пријавена тема за изработка на докторска
дисертација по јавно здравство на Школата за докторски студии при УКИМ.

Ад-3. Извештаи од одбори, наставно-научни колегиуми и комисии
Кадровски одбор

Кадровскиот одбор на Наставно-научниот совет на Медицинскиот факултет од
Скопје одржал состанок на 03.07.2020 година преку средствата за електорнска
комуникација.
1. ННС донесе Одлуки за давање согласност за вршење на високообразовна
дејност на факултети при УКИМ во Скопје, по дадена согласност од катедрите.
Фармацевтскиот, Филозофскиот и Стоматолошкиот факултет при УКИМ во
Скопје доставија барања за ангажирање на лица избрани во звања од Нашиот факултет
да обавуваат високообразовна дејност на нивниот факултет.
По изјаснувањето на катедрите за овие барања и дадената согласност од
катедрата се утврди следнава листа и тоа:
АНГАЖИРАЊЕ НА НАСТАВНИЦИ ВО УЧЕБНАТА 2020/2021 ГОДИНА
НА ДРУГИ ФАКУЛТЕТИ ВО РАМКИТЕ НА УКИМ

Ред.бр.

1.

2.

3.

Предмет
Предклинички
и
клинички
истражувања на хомеопатски
лекови за реакредитација на
студиска програма за втор
циклус специјалистички студии
по хомеопатски лекови.
Предклинички
и
клинички
истражувања на хомеопатски
лекови и практични аспекти на
хомеопатија-хомеопатска
реперторизација
за
реакредитација на
студиска
програма за втор циклус
специјалистички студии по
хомеопатски лекови.
Детска и младинска
психопатологија со фонд на
часови 2+2, летен семестар за
студиска програма по прв
циклус студии и изборен
предмет, изборен предмет
Детска и младинска
психопатологија со фонд на
часови 3+1, трет семестар, и за
изборен предмет Детска и
младинска психопатологија со
фонд на часови 2+2, трет
семестар, за студиска програма
по прв циклус студии, изборен
предмет Ментално здравје на
лица со интелектуална
попреченост (Специјална

Ангажман на
факултетите во
рамките на УКИМ
Фармацевтски
факултет-Скопје.

Фармацевтски
факултет-Скопје.

Наставник

проф.д-р Никола
Лабачевски
проф.д-р Димче Зафиров

н.сов.д-р Јасминка Нанчева

Физолофски
факултет-Скопје
проф.д-р Марија Ралева

4.

5.

6.

7.

едукација и рехабилитација 60
кредити) со фонд на часови 10,
втор семестар, за изборен
предмет Ментално здравје на
лица со интелектуална
попреченост (Специјална
едукација и рехабилитација 120
кредити) со фонд на часови 15,
четврти семестар, по изборен
предмет Ментално здравје на
лица со попреченост
(Специјална едукација и
рехабилитација-интелектуална
попреченост и аутизам и
Специјална едукација и
рехабилитација-оштетување на
видот) со фонд на часови 13, прв
и втор семестар, за студиската
програма од втор циклус студии
Општа психопатологија
задолжителен предмет со фонд
на часови 3+2 во летен семестар
на студиска програма од прв
циклус студии-Институт за
психологија.
Невропсихологија со
реедукација на психомоторика,
задолжителен предмет со фонд
на часови 3+2, втор семестар и
за изборен предмет
Невропсихологија со фонд на
часови 3+1, втор семестарИнститут за специјална
едукација и рехабилитација
изборен предмет
Кинезитерапија, (Специјална
едукација и рехабилитација 60
кредити) со фонд на часови 10,
во втор семестар, изборен
предмет Кинезитерапија,
(Специјална едукација и
рехабилитација 120 кредити) со
фонд на часови 15, трет
семестар и изборен предмет
Кинезитерапија, (Специјална
едукација и рехабилитацијамоторни нарушувања) со фонд
на часови 13, прв и втор
семестар.
Дијагностика и рехабилитација
на монокуларниот и

Физолофски
факултет-Скопје

проф.д-р Бранислав
Стефанвски
проф.д-р Антони Новотни

Физолофски
факултет-Скопје

проф.д-р Анита Арсовска

Физолофски
факултет-Скопје
Институт за
дефектологија

проф.д-р Ериета Николиќ
Димитрова

Физолофски
факултет-Скопје

проф.д-р Весна Димовска
Јорданова

8.

9.

бинакуларниот вид, изборен
предмет со фонд на часови 2+2,
пети семестар. (Институт за
специјална едукација и
рехабилитација)
Семејно здравје и здравствена
заштита (КОД:СС5013) со
фонд на часови 3+2.
Биофизика за студиска програма
за магистер по фармација со 5
ЕКТС
и
лабораториско
биоинженерство со 5 ЕКТС.

Физолофски
факултет-Скопје

доц.д-р Ана Данева
Маркова

Фармацевтски
факултет-Скопје

проф.д-р Томислав
Станковски

10.

Микробиологија на храна со 4
ЕКТС кој се предава во прв
циклус студии по диететика и
диетотерапија, микробиологија
со 7 ЕКТС кој се предава во трет
семестар
по
студиската
програма магистер по фармација
и
микробиологија
со
имунологија со 6 ЕКТС кој се
предва во четврти семестар по
студиската
програма
лабораториско биоинженерство.

Фармацевтски
факултет-Скопје

11.

Вовед во физиологијата со 4
ЕКТС кој се предава во трет
семестар
по
студиската
програма
лабораториско
биоинженерство,
одбрани
поглавја на физиологија на
човекот со 5 ЕКТС кој се
предава во прв циклус студии по
диететика и диетотерапија и
анатомија и физиологија со 10
ЕКТС кој се предава во четврти
семестар
по
студиската
програма магистер по фрмација
(интегрирани студии од прв и
втор циклус).

Фармацевтски
факултет-Скопје

проф.д-р Никола Пановски
проф.д-р Елена Трајковска
Докиќ
проф.д-р Жаклина
Цековска
проф.д-р Гордана Јанкоска
проф.д-р Ана Кафтанџиева
проф.д-р Татјана
Грдановска
в.н.сор д-р Весна Котевска
н.сор.д-р Маја Јурхар
Павлова
н.сор.д-р Гордана
Мирчевска
н.сор.д-р Лилјана
Лабачевска
асистент докторанд д-р
Кирил Михајлов
проф.д-р Весела Малеска
Ивановска
проф.д-р Бети Дејанова
проф.д-р Сунчица
Петровска
проф.д-р Лидија
Тодоровска
проф.д-р Људмила
Ефремовска
проф.д-р Сања Манчевска
проф.д-р Јасмина
Плунцевиќ Глигоровска
доц.д-р Иванка Караѓозова
ас.д-р Елизабета Сивевска
Смилевска
асистент докторанд д-р
Михаела Несторова
асистент докторанд д-р
Биљана Спиркоска
Вангеловска

12.

13.

14.

15.

Одбрани
поглавја
од
патофизиологија со 4 ЕКТС кој
се предава во прв циклус студии
по диететика и диетотерапија,
патофизиологија со 6 ЕКТС кој
се предва во пети семестар по
студиската програма магистер
по фармација и предметот
патофизиологија со патологија
со 4 ЕКТС кој се предава во
четврти семестар по студиската
програма
лабораториско
биоинженерство.
Патофизиологија со патологија
со 4 ЕКТС кој се предава во
четврти семестар по студиската
програма
лабораториско
биоинженерство.
Анатомија и физиологија со 10
ЕКТС кој се предава во четврти
семестар
по
студиската
програма магистер по фрмација
(интегрирани студии од прв и
втор циклус).
Учество
во
настава
на
специјалистички студии од втор
циклус од областа козметологија

Фармацевтски
факултет-Скопје

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

Фармацевтски
факултет-Скопје

проф.д-р Лилјана
Спасевска
проф.д-р Гордана
Петрушевска

Фармацевтски
факултет-Скопје

проф.д-р Јулија
Живадиновиќ Богдановска
проф.д-р Биљана Зафирова

Фармацевтски
факултет-Скопје

проф.д-р Сузана
Николовска

УКИМ Стоматолошки факултет Скопје - Студиска програма за Дентална
медицина на македонски јазик
1. На проф.д-р Соња Топузовска, проф.д-р Даница Лабудовиќ, проф.д-р Јасна
Богданска, проф.д-р Светлана Цековска, проф.д-р Катерина Тошеска Трајковска,
доц.д-р Ирена Костовска и н.сор.д-р Јулијана Брезовска Кавракова им се дава
согласност за вршење на високообразовна дејност на Стоматолошки факултет во
Скопје при Универзитетот „Св. Кирил и Методиј” во Скопје за повторна акредитација
на студиската програма-интегрирани студии од прв и втор циклус за Дентална
медицина по предметите: Медицинска хемија со фонд на часови (15+15) во I-от
семестар и Биохемија со фонд на часови (45+30), во I-от семестар.
2. На проф.д-р Марија Папазова, проф.д-р Наташа Наќева Јаневска, проф.д-р
Ники Матвеева, проф.д-р Јулија Живадиновиќ Богдановска, проф.д-р Билјана
Зафирова, проф.д-р Елизабета Чадиковска, доц.д-р Аце Додевски в.н.сор.д-р Билјана
Бојаџиева Стојаноска, и н.сор.д-р Биљана Трпковска им се дава согласност за
вршење на високообразовна дејност на Стоматолошки факултет при Универзитетот
„Св. Кирил и Методиј” во Скопје за повторна акредитација на студиската програмаинтегрирани студии од прв и втор циклус за Дентална медицина по предметите:
Анатомија 1 со фонд на часови (30+45) во I-от семестар и Анатомија 2 со фонд на
часови (45+45), во II-от семестар.
3. На проф.д-р Елида Митевска, доц.д-р Лена Какашева Маженковска, и
асистент-докторанд д-р Ирена Костадинова Петрова, им се дава согласност за
вршење на високообразовна дејност на Стоматолошки факултет во Скопје при

Универзитетот „Св. Кирил и Методиј” во Скопје за повторна акредитација на
студиската програма-интегрирани студии од прв и втор циклус за Дентална медицина
по предметот Хистологија и ембриологија со фонд на часови (45+30) во II-от семестар.
4. На проф.д-р Бети Дејанова, проф.д-р Сања Манчевска, проф.д-р Весела
Малеска Ивановска, проф.д-р Сунчица Петровска, проф.д-р Лидија Тодоровска,
проф.д-р Људмила Ефремовска, проф.д-р Јасмина Плунцевиќ Глигороска, доц.д-р
Иванка Караѓозова, ас.д-р Елизабета Сивевска Смилевска, асистент-докторанд д-р
Михаела Несторова и асистент-докторанд д-р Билјана Спиркоска Вангеловска им
се дава согласност за вршење на високообразовна дејност на Стоматолошки факултет
во Скопје при Универзитетот „Св. Кирил и Методиј” во Скопје за повторна
акредитација на студиската програма-интегрирани студии од прв и втор циклус за
Дентална медицина по предметите: Физиологија 1 со фонд на часови (45+45) во II-от
семестар и Физиологија 2 со фонд на часови (45+30) во III-от семестар.
5. На проф.д-р Никола Пановски, проф.д-р Каќа Поповска Јовановска, проф.д-р
Елена Трајковска Докиќ, проф.д-р Жаклина Цековска, проф.д-р Гордана Јанковска,
проф.д-р Ана Кафтанџиева, проф.д-р Татјана Грдановска, в.н.сор. д-р Весна
Котевска, н.сор.д-р Маја Јурхар Павлова, н.сор.д-р Гордана Мирчевска, н.сор.д-р
Лилјана Лабачевска Ѓатовска и асистент-докторанд д-р Кирил Михајлов им се
дава согласност за вршење на високообразовна дејност на Стоматолошки факултет во
Скопје при Универзитетот „Св. Кирил и Методиј” во Скопје за повторна акредитација
на студиската програма-интегрирани студии од прв и втор циклус за Дентална
медицина по предметот Микробиологија со имунологија со фонд на часови (60+30) во
III-от семестар.
6. На проф.д-р Гордана Петрушевска, проф.д-р Лилјана Спасевскa, проф.д-р
Весна Јаневскa, проф.д-р Нели Башеска, проф.д-р Славица Костадинова Куновска,
доц.д-р Рубенс Јвановиќ, доц.д-р Магдалена Богдановска Тодоровска, ас.д-р Боро
Илиевски, асистент-докторанд д-р Благица Крстевска, асистент-докторанд д-р
Комина Селим, ас.д-р Панче Здравковски, ас.д-р Глигор Ристовски, ас.д-р Даниела
Бајдевска Дуковска и ас.д-р Симона Стојаноска Гоџоска им се дава согласност за
вршење на високообразовна дејност на Стоматолошки факултет во Скопје при
Универзитетот „Св. Кирил и Методиј” за повторна акредитација на студиската
програма-интегрирани студии од прв и втор циклус за Дентална медицина по
предметите: Општа патологија со фонд на часови (30+15) во III-от семестар и
Патолошки основи на болестите со фонд на часови (45+15) во IV-от семестар.
7. На проф.д-р Оливија Васкова, проф.д-р Даниела Поп Ѓорчева, проф.д-р
Даниела Миладинова, проф.д-р Венјамин Мајсторов, проф.д-р Ана Угринска и
доц.д-р Синиша Стојаноски им се дава согласност за вршење на високообразовна
дејност на Стоматолошки факултет во Скопје при Универзитетот „Св. Кирил и
Методиј” во Скопје за повторна акредитација на студиската програма-интегрирани
студии од прв и втор циклус за Дентална медицина по предметот Патолошка
физиологија со фонд на часови (45+15) во IV-от семестар.
8. На проф.д-р Никола Лабачевски, проф.д-р Маја Сланинка Мицеска, проф.д-р
Трајан Балканов, проф.д-р Димче Зафиров, проф.д-р Јасмина Тројачанец, проф.д-р
Круме Јаќовски, в.н.сор.д-р Емилија Атанасовска, в.н.сор.д-р Игор Кикерков,
в.н.сор.д-р Драгица Зенделовска, в.н.сор.д-р Марија Петрушевска, н.сор.д-р Елена
Петрова Костова, н.сор.д-р Калина Ѓорѓиевска, насл.доц. д-р Кристина Павловска,
насл.доц.д-р Огнен Петровски, асистент-докторанд д-р Бојан Лабачевски,
асистент-докторанд д-р Емилија Шиколе, асистент-докторанд д-р Александар
Никодиновски и ас.д-р Никола Коловчевски им се дава согласност за вршење на
високообразовна дејност на Стоматолошки факултет во Скопје при Универзитетот „Св.
Кирил и Методиј” во Скопје за повторна акредитација на студиската програма-

интегрирани студии од прв и втор циклус за Дентална медицина по предметот
Фармакологија со фонд на часови (45+15) во IV-от семестар.
9. На проф.д-р Весна Велиќ Стефановска, проф.д-р Бети Зафирова Ивановска,
проф.д-р Билјана Таушанова, проф.д-р Розалинда Исјановска, н.сов.д-р Ирина
Павловска и ас.д-р Драган Кочински
им се дава согласност за вршење на
високообразовна дејност на Стоматолошки факултет во Скопје при Универзитетот „Св.
Кирил и Методиј” во Скопје за повторна акредитација на студиската програмаинтегрирани студии од прв и втор циклус за Дентална медицина по предметите:
Епидемиологија со фонд на часови (15+15) во IV-от семестар и Биостатистика со
фонд на часови (15+30), во IV-от семестар.
10. На проф.д-р Моме Спасовски, проф.д-р Фимка Тозија и проф.д-р Елена
Ќосевска им се дава согласност за вршење на високообразовна дејност на
Стоматолошки факултет во Скопје при Универзитетот „Св. Кирил и Методиј” во
Скопје за повторна акредитација на студиската програма-интегрирани студии од прв и
втор циклус за Дентална медицина по предметот Социјална медицина (изборен) со
фонд на часови (15) во III-от семестар.
11. На проф.д-р Биљана Јанеска, проф.д-р Верица Попоска, проф.д-р Златко
Јаќовски, доц.д-р Рената Јанкова Ајановска, доц.д-р Александар Станков, ас.д-р
Горан Павловски, асистент-докторанд д-р Љупчо Чакар, асистент-докторанд д-р
Наташа Битољану, асистент-докторанд д-р Викторија Белакапоска Српанова и
ас.д-р Ана Ивчева, им се дава согласност за вршење на високообразовна дејност на
Стоматолошки факултет во Скопје при Универзитетот „Св. Кирил и Методиј” во
Скопје за повторна акредитација на студиската програма-интегрирани студии од прв и
втор циклус за Дентална медицина по предметот Судска медицина и форензична
стоматологија, со фонд на часови (30+15) во XI-от семестар.
12. На доц.д-р Билјана Пргова и се дава согласност за вршење на
високообразовна дејност на Стоматолошки факултет во Скопје при Универзитетот „Св.
Кирил и Методиј” во Скопје за повторна акредитација на студиската програмаинтегрирани студии од прв и втор циклус за Дентална медицина по предметот Оснoви
на клиничка радиологија со фонд на часови (15+15) во V-от семестар.
13. На проф.д-р Снежана Мишевска Перчинкова, проф.д-р Лидија Чевреска,
проф.д-р Ѓорѓи Божиновски, проф.д-р Дејан Докиќ, проф.д-р Александар Шиколе,
проф.д-р Александар Стојановиќ, проф.д-р Борче Георгиевски, проф.д-р Розалинда
Поповска Јовановска, проф.д-р Љубица Георгиевска Исмаил, проф.д-р Викторија
Чалоска Иванова, проф.д-р Татјана Миленковиќ, проф.д-р Оливер Каранфилски,
проф.д-р Ненад Јоксимовиќ, проф.д-р Сашко Кедев, проф.д-р Гоце Спасовски,
проф.д-р Елизабета Србиновска Костовска, проф.д-р Силвана Јованова, проф.д-р
Соња Генадиева Ставриќ, проф.д-р Мери Трајковска, проф.д-р Магдалена Генадиева
Димитрова, проф.д-р Петар Дејанов, проф.д-р Ирена Кафеџиска, проф.д-р Маријан
Бошевски, проф.д-р Ѓулшен Селим, проф.д-р Весна Ристовска, проф.д-р Марија
Вавлукис, проф.д-р Славица Шубеска Стратрова, проф.д-р Снежана Марковиќ
Темелкова, проф.д-р Весна Герасимовска, проф.д-р Билјана Герасимовска
Китановска, проф.д-р Златица Димитријевиќ Гошева, проф.д-р Ѓорѓи Дерибан,
проф.д-р Калина Гривчева Старделова, проф.д-р Љубинка Дамјановска Крстиќ,
проф.д-р Лидија Петковска, доц.д-р Христо Пејков, доц.д-р Лидија Попоска, доц.д-р
Владимир Андреевски, доц.д-р Саша Мишевска Јовановска, доц.д-р Павлина Џекова
Видимлиски, доц.д-р Јорго Костов, н.сов.д-р Светлана Станковиќ, н.сов.д-р Весна
Радуловиќ Божиновска, н.сов.д-р Борјанка Танева, н.сов.д-р Нико Беќаровски,
н.сов.д-р Деска Димитриевска, в.н.сор.д-р Јагода Стојковиќ, в.н.сор.д-р Злате
Стојановски, в.н.сор.д-р Александра Пивкова Вељановски, в.н.сор.д-р Тошо
Плашески, н.сор.д-р Дејан Спасовски, н.сор.д-р Емилија Антова, н.сор.д-р Искра
Битоска, н.сор.д-р Бети Тодоровска, н.сор.д-р Дафина Николова, н.сор.д-р Ирена

Митевска, н.сор.д-р Игор Николов, насл.вонр.проф.д-р Славчо Тошев,
насл.вонр.проф.д-р Габриела Костова, насл.вонр.проф.д-р Магдалена Отљанска,
насл.вонр.проф.д-р Ирена Пановска Ставридис, насл.доц. д-р Марица Павковиќ,
насл.доц. д-р Наташа Симоновска, насл.доц. д-р Сања Трајкова, насл.доц. д-р
Жанина Переска, насл.доц. д-р Татјана Сотирова, насл.доц. д-р Светлана
Крстевска Балканов, насл.доц. д-р Газменд Амзаи, насл.доц. д-р Оливер Калпак,
насл.доц. д-р Ирфан Ахмети, насл.доц. д-р Галина Северова Андреевска, насл.доц. др Ирена Рамбабова Бушљетиќ, насл.доц. д-р Лада Трајческа, насл.доц. д-р Владимир
Пушевски, насл.доц. д-р Звездана Петронијевиќ, ас.д-р Игор Спироски, ас.д-р
Владимир Аврамовски, ас.д-р Сузана Арбутина, ас.д-р Билјана Ѓорѓиевска, ас.д-р
Димитар Каркински, ас.д-р Фана Личоска Јосифовиќ, ас.д-р Александра
Бабуловска, ас.д-р Фросина Арнаудова Дежуловиќ, ас.д-р Дејан Тодевски, ас.д-р
Валентина Андова, ас.д-р Светлана Павлеска Кузмановска, помл.ас.д-р Сава
Пејковска, помл.ас.д-р Емилија Лазарова Трајковска, помл.ас.д-р Арбен Реџепи,
помл.ас.д-р Ариф Латифи, помл.ас.д-р Саша Ќаева, помл.ас.д-р Урим Исахи,
помл.ас.д-р Атип Рамадани, асистент докторанд д-р Милена Милетиќ, асистент
докторанд д-р Нела Костова, асистент докторанд д-р Башким Османи, асистент
докторанд д-р Емилија Сандевска, асистент докторанд д-р Елена Јовановска
Јанева асистент докторанд д-р Елена Цуракова Ристовска, асистент докторанд
д-р Зоран Арсовски, асистент докторанд д-р Ирина Ангеловска, асистент
докторанд д-р Ангела Дебрешлиоска, асистент докторанд д-р Емилија Николовска,
асистент докторанд д-р Лазар Чадиевски, асистент докторанд д-р Никола
Ѓорѓиевски, асистент докторанд д-р Билјана Зафировска Талеска, асистент
докторанд д-р Јане Талески, асистент докторанд д-р Марија Здравеска, асистент
докторанд д-р Анче Волкановска, асистент докторанд д-р Владислава Ада Груева
Каранфилова, асистент докторанд д-р Душан Петковски, асистент докторанд д-р
Афродита Берат Хусеини, асистент докторанд д-р Ирена Гиговска, асистент
докторанд д-р Арзана Хасани Јусуфи, асистент докторанд д-р Ивана Трајковска,
асистент докторанд д-р Филип Гучев, асистент докторанд д-р Марија Попова
Лабачевска, асистент докторанд д-р Александра Стевчевска Ѓорѓиевска, асистент
докторанд д-р Ивица Бојовски, асистент докторанд д-р Филип Јанушевски,
асистент докторанд д-р Билјана Тодорова, асистент докторанд д-р Арѓент Муча,
асистент докторанд д-р Маја Бојаџиоска, асистент докторанд д-р Цветанка
Волкановска Илијевска, асистент докторанд д-р Иван Василев, асистент
докторанд д-р Марјан Бошев, асистент докторанд д-р Ирина Котлар, асистент
докторанд д-р Александра Татабитовска, асистент докторанд д-р Сеад Зејнел,
асистент докторанд д-р Даниела Буклиоска Илиевска, ас.д-р Ана Стојаноска, ас.др Ана Караџова Џамбаз и ас.д-р Георги Јаневски, им се дава согласност за вршење на
високообразовна дејност на Стоматолошки факултет во Скопје при Универзитетот „Св.
Кирил и Методиј” во Скопје за повторна акредитација на студиската програмаинтегрирани студии од прв и втор циклус за Дентална медицина по предметот
Интерна медицина со фонд на часови (60+45) во V-от семестар.
14. На проф.д-р Зоран Гучев, проф.д-р Розана Кацарска, проф.д-р Стојка
Нацева Фуштиќ, проф.д-р Велибор Тасиќ, проф.д-р Ацо Костовски, проф.д-р
Емилија Влашки, проф.д-р Ката Мартинова, проф.д-р Филип Дума, проф.д-р
Светлана Кочева, проф.д-р Костандина Кузевска Манева, проф.д-р Лидија Карева,
проф.д-р Марина Крстевска Костантинова, проф.д-р Аспазија Софијанова, проф.др Соња Бојаџиева, проф.д-р Татјана Јаќовска, доц.д-р Кристина Миронска, доц.д-р
Наташа Најдановска Алуловска, доц.д-р Александра Јанчевска, н.сов.д-р Снежана
Јанчевска, в.н.сор. д-р Емилија Шахпазова, н.сор.д-р Татјана Зорчец, н.сор.д-р
Силвана Наунова Тимовска, н.сор.д-р Илија Кировски, н.сор. д-р Николина
Здравевска, н.сор.д-р Христина Манџуковска, н.сор.д-р Орхидеја Стомнарска

Дамчевски, асистент-докторанд д-р Весна Мицевска, асистент-докторанд д-р
Катерина Бошковска, асистент-докторанд д-р Валентина Цвејоска-Чолаковска,
асистент-докторанд д-р Александра Јовановска, асистент-докторанд д-р Ирена
Чакалароска, асистент-докторанд д-р Ивана Арнаудова Даневска, асистентдокторанд д-р Марија Нешковска Шуменковска, им се дава согласност за вршење на
високообразовна дејност на Стоматолошки факултет во Скопје при Универзитетот „Св.
Кирил и Методиј” во Скопје за повторна акредитација на студиската програмаинтегрирани студии од прв и втор циклус за Дентална медицина по предметот
Педијатрија со фонд на часови (15+15) во V-от семестар.
15. На проф.д-р Звонко Миленковиќ, проф.д-р Ирена Кондова Топузовска, проф.д-р
Снежана Стојковска, проф.д-р Миле Босилковски, проф.д-р Крсто Гроздановски,
доц.д-р Марија Цветановска, н.сор. д-р Марија Димзова, н.сор.д-р Сања
Петрушевска Маринковиќ, ас.д-р Милена Стевановиќ, ас.д-р Сунчица Богоева
Тасевска, помл.ас.д-р Илир Демири, ас.д-р Катерина Спасовск, ас.д-р Валерија
Кирова Урошевиќ, ас.д-р Велимир Савески, ас.д-р Дејан Јакимовски и асд-р
Костадин Попоски им се дава согласност за вршење на високообразовна дејност на
Стоматолошки факултет во Скопје при Универзитетот „Св. Кирил и Методиј” во
Скопје за повторна акредитација на студиската програма-интегрирани студии од прв и
втор циклус за Дентална медицина по предметот Инфектологија со фонд на часови
(15+15) во V-от семестар.
16. На проф.д-р Дијана Никодијевиќ, проф.д-р Гордана Китева Тренчевска,
проф.д-р Наталија Долненец Банева, проф.д-р Анита Арсовска, проф.д-р Игор
Петров, проф.д-р Емилија Цветковска, проф.д-р Драгана Петровска Цветковска,
н.сор.д-р Иван Барбов, н.сор.д-р Николина Тановска, н.сор.д-р Игор Кузмановски,
ас.д-р Снежана Лазарова, ас.д-р Новотни Кузмановска, ас.д-р Ирена Ѓорчева, ас.д-р
Слободанка Саздова Бурнеска, ас.д-р Фросина Стојковска, ас.д-р Марија
Бабуновска, ас.д-р Јасмина Митревска Велков, ас.д-р Христина Поповска, ас.д-р
Бојан Бошковски, ас.д-р Ана Донева и ас.д-р Даниела Ристиќ Стомнароска им се
дава согласност за вршење на високообразовна дејност на Стоматолошки факултет во
Скопје при Универзитетот „Св. Кирил и Методиј” во Скопје за повторна акредитација
на студиската програма-интегрирани студии од прв и втор циклус за Дентална
медицина по предметот Неврологија со фонд на часови (15+15) во VI-от семестар.
17. На проф.д-р Антони Новотни, проф.д-р Марија Ралева, проф.д-р
Викторија Вујовиќ, проф.д-р Бранислав Стефановски, проф.д-р Димитар Боневски,
проф.д-р Лилјана Игњатова, проф.д-р Ненси Манушева, проф.д-р Славица Арсова
Хаџи Анѓелковска, проф.д-р Виктор Исјановски, доц.д-р Зоја Бабинкостова, доц.д-р
Стојан Бајрактаров, им се дава согласност за вршење на високообразовна дејност на
Стоматолошки факултет во Скопје при Универзитетот „Св. Кирил и Методиј” во
Скопје за повторна акредитација на студиската програма-интегрирани студии од прв и
втор циклус за Дентална медицина по предметот Психијатрија (изборен) со фонд на
часови (15) во IV-от семестар.
18. На проф.д-р Весна Гривчева Пановска, проф.д-р Сузана Николовска, проф.др Катерина Дамевска, ас.д-р Зорица Зафировиќ, ас.д-р Силвија Дума, ас.д-р д-р
Христина Брешковска и асистент-докторанд Ивана Дохчева-Карајованов им се
дава согласност за вршење на високообразовна дејност на Стоматолошки факултет во
Скопје при Универзитетот „Св. Кирил и Методиј” во Скопје за повторна акредитација
на студиската програма-интегрирани студии од прв и втор циклус за Дентална
медицина по предметот Дерматовенерологија со фонд на часови (15+30) во VI-от
семестар.
19. На проф.д-р Горан Кондов, проф.д-р Елизабета Мирчевска Жоговска,
проф.д-р Зоран Спировски, проф.д-р Слободан Ристовски, проф.д-р Владимир
Мирчевски, проф.д-р Игор Кафтанџиев, проф.д-р Виктор Камилоски, проф.д-р

Слободан Дамјановски, проф.д-р Ѓорѓи Јота, проф.д-р Владо Столевски, проф.д-р
Лазар Тодоровиќ, проф.д-р Боро Џонов, проф.д-р Ристо Чоланчески и в.н.сор.д-р
Лазо Новески им се дава согласност за вршење на високообразовна дејност на
Стоматолошки факултет во Скопје при Универзитетот „Св. Кирил и Методиј” во
Скопје за повторна акредитација на студиската програма-интегрирани студии од прв и
втор циклус за Дентална медицина по предметот Општа хирургија со фонд на
часови (45+30) во VI-от семестар.
20. На проф.д-р Весна Димовска Јорданова, проф.д-р Милена Голубовиќ
Арсовска, н.сор.д-р Емилија Ѓошевска Даштевска, насл.вон.проф.д-р Каролина
Блажевска Бужаровска, помл.ас.д-р Беким Татеши, помл.ас.д-р Христиан Дума,
асистент-докторанд Ирина Богданова, асистент-докторанд д-р Игор Исјановски,
асистент-докторанд д-р Јана Нивичка Ќаева и асистент-докторанд д-р Наташа
Шекеринов им се дава согласност за вршење на високообразовна дејност на
Стоматолошки факултет во Скопје при Универзитетот „Св. Кирил и Методиј” во
Скопје за повторна акредитација на студиската програма-интегрирани студии од прв и
втор циклус за Дентална медицина по предметот Офталмологија со фонд на часови
(15+15) во IX-от семестар.
21. На проф.д-р Марина Давчева Чакар, проф.д-р Никола Николовски, проф.д-р
Јане Нетковски, доц.д-р Габриела Копачева Барсова, асистент-докторанд д-р
Ирена Дума, Васовска, асистент-докторанд д-р Марија Докоска им се дава
согласност за вршење на високообразовна дејност на Стоматолошки факултет во
Скопје при Универзитетот „Св. Кирил и Методиј” во Скопје за повторна акредитација
на студиската програма-интегрирани студии од прв и втор циклус за Дентална
медицина по предметот Оториноларингологија со фонд на часови (30+30) во V-от
семестар.
22. На проф.д-р Весна Антовска, проф.д-р Марјан Стојовски, доц.д-р Горан
Димитров, доц.д-р Глигор Тофоски, доц.д-р Ана Данева Маркова, доц.д-р Јадранка
Георгиевска, доц.д-р Викторија Јовановска, доц.д-р Сашо Стојчески, доц.д-р Игор
Алулоски, доц.д-р Елена Џикова, доц.д-р Драге Дабески, доц.д-р Ирена Алексиоска
Папестиев, доц.д-р Иво Ќаев, доц.д-р Слаѓана Симеоновска Крстевска, доц.д-р
Александра Стојовска Лазарова, доц.д-р Игор Самарџиски, доц.д-р Весна Ливринова
и доц.д-р Анета Сима им се дава согласност за вршење на високообразовна дејност на
Стоматолошки факултет во Скопје при Универзитетот „Св. Кирил и Методиј” во
Скопје за повторна акредитација на студиската програма-интегрирани студии од прв и
втор циклус за Дентална медицина по предметот Гинекологија (изборен) со фонд на
часови (15) во VI-от семестар.
23. На проф.д-р Драган Ѓорѓев, проф.д-р Михаел Кочубовски, проф.д-р Гордана
Ристoвска, проф.д-р Игор Спироски, н.сор. д-р Мирјана Димовска и ас.д-р
Александра Петрова, им се дава согласност за вршење на високообразовна дејност на
Стоматолошки факултет во Скопје при Универзитетот „Св. Кирил и Методиј” во
Скопје за повторна акредитација на студиската програма-интегрирани студии од прв и
втор циклус за Дентална медицина по предметот Хигиена и Здравствена екологија
(изборен) со фонд на часови (15) во IV-от семестар.
24. На проф.д-р Ериета Николиќ Димитрова, доц.д-р Валентина Коевска,
доц.д-р Билјана Митревска, доц. д-р Цветанка Геракароска Савевска, ас.д-р
Јулијана Аргакиева Николова, ас.д-р Велика Лабачевска, асистент докторанд д-р
Марија Гоцевска, асистент докторанд д-р Билјана Калчовска Ивановска и ас.д-р
Маја Манолева им се дава согласност за вршење на високообразовна дејност на
Стоматолошки факултет во Скопје при Универзитетот „Св. Кирил и Методиј” во
Скопје за повторна акредитација на студиската програма-интегрирани студии од прв и
втор циклус за Дентална медицина по предметот Физиотерапија со фонд на часови
(15) во IV-от семестар.

УКИМ Стоматолошки факултет Скопје - Студиска програма за Дентална
медицина на англиски јазик
1. На проф.д-р Соња Топузовска, проф.д-р Даница Лабудовиќ, проф.д-р Јасна
Богданска, проф.д-р Светлана Цековска, проф.д-р Катерина Тошеска Трајковска,
доц.д-р Ирена Костовска и н.сор.д-р Јулијана Брезовска Кавракова им се дава
согласност за вршење на високообразовна дејност на Стоматолошки факултет во
Скопје при Универзитетот „Св. Кирил и Методиј” во Скопје за акредитација на
студиската програма-интегрирани студии од прв и втор циклус за Дентална медицина
на англиски јазик по предметите: Медицинска хемија со фонд на часови (15+15) во Iот семестар и Биохемија со фонд на часови (45+30), во I-от семестар.
2. На проф.д-р Марија Папазова, проф.д-р Наташа Наќева Јаневска, проф.д-р
Ники Матвеева, проф.д-р Јулија Живадиновиќ Богдановска, проф.д-р Билјана
Зафирова, проф.д-р Елизабета Чадиковска, доц.д-р Аце Додевски в.н.сор.д-р Билјана
Бојаџиева Стојаноска, и н.сор.д-р Биљана Трпковска им се дава согласност за
вршење на високообразовна дејност на Стоматолошки факултет при Универзитетот
„Св. Кирил и Методиј” во Скопје за акредитација на студиската програма-интегрирани
студии од прв и втор циклус за Дентална медицина на англиски јазик по предметите:
Анатомија 1 со фонд на часови (30+45) во I-от семестар и Анатомија 2 со фонд на
часови (45+45), во II-от семестар.
3. На проф.д-р Елида Митевска, доц.д-р Лена Какашева Маженковска, и
асистент-докторанд д-р Ирена Костадинова Петрова, им се дава согласност за
вршење на високообразовна дејност на Стоматолошки факултет во Скопје при
Универзитетот „Св. Кирил и Методиј” во Скопје за акредитација на студиската
програма-интегрирани студии од прв и втор циклус за Дентална медицина на
англиски јазик по предметот Хистологија и ембриологија со фонд на часови (45+30)
во II-от семестар.
4. На проф.д-р Бети Дејанова, проф.д-р Сања Манчевска, проф.д-р Весела
Малеска Ивановска, проф.д-р Сунчица Петровска, проф.д-р Лидија Тодоровска,
проф.д-р Људмила Ефремовска, проф.д-р Јасмина Плунцевиќ Глигороска, доц.д-р
Иванка Караѓозова, ас.д-р Елизабета Сивевска Смилевска, асистент-докторанд д-р
Михаела Несторова и асистент-докторанд д-р Билјана Спиркоска Вангеловска им
се дава согласност за вршење на високообразовна дејност на Стоматолошки факултет
во Скопје при Универзитетот „Св. Кирил и Методиј” во Скопје за акредитација на
студиската програма-интегрирани студии од прв и втор циклус за Дентална медицина
на англиски јазик по предметите: Физиологија 1 со фонд на часови (45+45) во II-от
семестар и Физиологија 2 со фонд на часови (45+30) во III-от семестар.
5. На проф.д-р Никола Пановски, проф.д-р Каќа Поповска Јовановска, проф.д-р
Елена Трајковска Докиќ, проф.д-р Жаклина Цековска, проф.д-р Гордана Јанковска,
проф.д-р Ана Кафтанџиева, проф.д-р Татјана Грдановска, в.н.сор. д-р Весна
Котевска, н.сор.д-р Маја Јурхар Павлова, н.сор.д-р Гордана Мирчевска, н.сор.д-р
Лилјана Лабачевска Ѓатовска и асистент-докторанд д-р Кирил Михајлов им се
дава согласност за вршење на високообразовна дејност на Стоматолошки факултет во
Скопје при Универзитетот „Св. Кирил и Методиј” во Скопје за акредитација на
студиската програма-интегрирани студии од прв и втор циклус за Дентална медицина
на англиски јазик по предметот Микробиологија со имунологија со фонд на часови
(60+30) во III-от семестар.
6. На проф.д-р Гордана Петрушевска, проф.д-р Лилјана Спасевскa, проф.д-р
Весна Јаневскa, проф.д-р Нели Башеска, проф.д-р Славица Костадинова Куновска,
доц.д-р Рубенс Јвановиќ, доц.д-р Магдалена Богдановска Тодоровска, ас.д-р Боро
Илиевски, асистент-докторанд д-р Благица Крстевска, асистент-докторанд д-р
Комина Селим, ас.д-р Панче Здравковски, ас.д-р Глигор Ристовски, ас.д-р Даниела

Бајдевска Дуковска и ас.д-р Симона Стојаноска Гоџоска им се дава согласност за
вршење на високообразовна дејност на Стоматолошки факултет во Скопје при
Универзитетот „Св. Кирил и Методиј” за акредитација на студиската програмаинтегрирани студии од прв и втор циклус за Дентална медицина на англиски јазик по
предметите: Општа патологија со фонд на часови (30+15) во III-от семестар и
Патолошки основи на болестите со фонд на часови (45+15) во IV-от семестар.
7. На проф.д-р Оливија Васкова, проф.д-р Даниела Поп Ѓорчева, проф.д-р
Даниела Миладинова, проф.д-р Венјамин Мајсторов, проф.д-р Ана Угринска и
доц.д-р Синиша Стојаноски им се дава согласност за вршење на високообразовна
дејност на Стоматолошки факултет во Скопје при Универзитетот „Св. Кирил и
Методиј” во Скопје за акредитација на студиската програма-интегрирани студии од
прв и втор циклус за Дентална медицина на англиски јазик по предметот
Патолошка физиологија со фонд на часови (45+15) во IV-от семестар.
8. На проф.д-р Никола Лабачевски, проф.д-р Маја Сланинка Мицеска, проф.д-р
Трајан Балканов, проф.д-р Димче Зафиров, проф.д-р Јасмина Тројачанец, проф.д-р
Круме Јаќовски, в.н.сор.д-р Емилија Атанасовска, в.н.сор.д-р Игор Кикерков,
в.н.сор.д-р Драгица Зенделовска, в.н.сор.д-р Марија Петрушевска, н.сор.д-р Елена
Петрова Костова, н.сор.д-р Калина Ѓорѓиевска, насл.доц. д-р Кристина Павловска,
насл.доц.д-р Огнен Петровски, асистент-докторанд д-р Бојан Лабачевски,
асистент-докторанд д-р Емилија Шиколе, асистент-докторанд д-р Александар
Никодиновски и ас.д-р Никола Коловчевски им се дава согласност за вршење на
високообразовна дејност на Стоматолошки факултет во Скопје при Универзитетот „Св.
Кирил и Методиј” во Скопје за акредитација на студиската програма-интегрирани
студии од прв и втор циклус за Дентална медицина на англиски јазик по предметот
Фармакологија со фонд на часови (45+15) во IV-от семестар.
9. На проф.д-р Весна Велиќ Стефановска, проф.д-р Бети Зафирова Ивановска,
проф.д-р Билјана Таушанова, проф.д-р Розалинда Исјановска, н.сов.д-р Ирина
Павловска и ас.д-р Драган Кочински им се дава согласност за вршење на
високообразовна дејност на Стоматолошки факултет во Скопје при Универзитетот „Св.
Кирил и Методиј” во Скопје за акредитација на студиската програма-интегрирани
студии од прв и втор циклус за Дентална медицина на англиски јазик по предметите:
Епидемиологија со фонд на часови (15+15) во IV-от семестар и Биостатистика со
фонд на часови (15+30), во IV-от семестар.
10. На проф.д-р Моме Спасовски, проф.д-р Фимка Тозија и проф.д-р Елена
Ќосевска им се дава согласност за вршење на високообразовна дејност на
Стоматолошки факултет во Скопје при Универзитетот „Св. Кирил и Методиј” во
Скопје за акредитација на студиската програма-интегрирани студии од прв и втор
циклус за Дентална медицина на англиски јазик по предметот Социјална медицина
(изборен) со фонд на часови (15) во III-от семестар.
11. На проф.д-р Биљана Јанеска, проф.д-р Верица Попоска, проф.д-р Златко
Јаќовски, доц.д-р Рената Јанкова Ајановска, доц.д-р Александар Станков, ас.д-р
Горан Павловски, асистент-докторанд д-р Љупчо Чакар, асистент-докторанд д-р
Наташа Битољану, асистент-докторанд д-р Викторија Белакапоска Српанова и
ас.д-р Ана Ивчева, им се дава согласност за вршење на високообразовна дејност на
Стоматолошки факултет во Скопје при Универзитетот „Св. Кирил и Методиј” во
Скопје за акредитација на студиската програма-интегрирани студии од прв и втор
циклус за Дентална медицина на англиски јазик по предметот Судска медицина и
форензична стоматологија, со фонд на часови (30+15) во XI-от семестар.
12. На доц.д-р Билјана Пргова и се дава согласност за вршење на
високообразовна дејност на Стоматолошки факултет во Скопје при Универзитетот „Св.
Кирил и Методиј” во Скопје за акредитација на студиската програма-интегрирани

студии од прв и втор циклус за Дентална медицина на англиски јазик по предметот
Оснoви на клиничка радиологија со фонд на часови (15+15) во V-от семестар.
13. На проф.д-р Снежана Мишевска Перчинкова, проф.д-р Лидија Чевреска,
проф.д-р Ѓорѓи Божиновски, проф.д-р Дејан Докиќ, проф.д-р Александар Шиколе,
проф.д-р Александар Стојановиќ, проф.д-р Борче Георгиевски, проф.д-р Розалинда
Поповска Јовановска, проф.д-р Љубица Георгиевска Исмаил, проф.д-р Викторија
Чалоска Иванова, проф.д-р Татјана Миленковиќ, проф.д-р Оливер Каранфилски,
проф.д-р Ненад Јоксимовиќ, проф.д-р Сашко Кедев, проф.д-р Гоце Спасовски,
проф.д-р Елизабета Србиновска Костовска, проф.д-р Силвана Јованова, проф.д-р
Соња Генадиева Ставриќ, проф.д-р Мери Трајковска, проф.д-р Магдалена Генадиева
Димитрова, проф.д-р Петар Дејанов, проф.д-р Ирена Кафеџиска, проф.д-р Маријан
Бошевски, проф.д-р Ѓулшен Селим, проф.д-р Весна Ристовска, проф.д-р Марија
Вавлукис, проф.д-р Славица Шубеска Стратрова, проф.д-р Снежана Марковиќ
Темелкова, проф.д-р Весна Герасимовска, проф.д-р Билјана Герасимовска
Китановска, проф.д-р Златица Димитријевиќ Гошева, проф.д-р Ѓорѓи Дерибан,
проф.д-р Калина Гривчева Старделова, проф.д-р Љубинка Дамјановска Крстиќ,
проф.д-р Лидија Петковска, доц.д-р Христо Пејков, доц.д-р Лидија Попоска, доц.д-р
Владимир Андреевски, доц.д-р Саша Мишевска Јовановска, доц.д-р Павлина Џекова
Видимлиски, доц.д-р Јорго Костов, н.сов.д-р Светлана Станковиќ, н.сов.д-р Весна
Радуловиќ Божиновска, н.сов.д-р Борјанка Танева, н.сов.д-р Нико Беќаровски,
н.сов.д-р Деска Димитриевска, в.н.сор.д-р Јагода Стојковиќ, в.н.сор.д-р Злате
Стојановски, в.н.сор.д-р Александра Пивкова Вељановски, в.н.сор.д-р Тошо
Плашески, н.сор.д-р Дејан Спасовски, н.сор.д-р Емилија Антова, н.сор.д-р Искра
Битоска, н.сор.д-р Бети Тодоровска, н.сор.д-р Дафина Николова, н.сор.д-р Ирена
Митевска, н.сор.д-р Игор Николов, насл.вонр.проф.д-р Славчо Тошев,
насл.вонр.проф.д-р Габриела Костова, насл.вонр.проф.д-р Магдалена Отљанска,
насл.вонр.проф.д-р Ирена Пановска Ставридис, насл.доц. д-р Марица Павковиќ,
насл.доц. д-р Наташа Симоновска, насл.доц. д-р Сања Трајкова, насл.доц. д-р
Жанина Переска, насл.доц. д-р Татјана Сотирова, насл.доц. д-р Светлана
Крстевска Балканов, насл.доц. д-р Газменд Амзаи, насл.доц. д-р Оливер Калпак,
насл.доц. д-р Ирфан Ахмети, насл.доц. д-р Галина Северова Андреевска, насл.доц. др Ирена Рамбабова Бушљетиќ, насл.доц. д-р Лада Трајческа, насл.доц. д-р Владимир
Пушевски, насл.доц. д-р Звездана Петронијевиќ, ас.д-р Игор Спироски, ас.д-р
Владимир Аврамовски, ас.д-р Сузана Арбутина, ас.д-р Билјана Ѓорѓиевска, ас.д-р
Димитар Каркински, ас.д-р Фана Личоска Јосифовиќ, ас.д-р Александра
Бабуловска, ас.д-р Фросина Арнаудова Дежуловиќ, ас.д-р Дејан Тодевски, ас.д-р
Валентина Андова, ас.д-р Светлана Павлеска Кузмановска, помл.ас.д-р Сава
Пејковска, помл.ас.д-р Емилија Лазарова Трајковска, помл.ас.д-р Арбен Реџепи,
помл.ас.д-р Ариф Латифи, помл.ас.д-р Саша Ќаева, помл.ас.д-р Урим Исахи,
помл.ас.д-р Атип Рамадани, асистент докторанд д-р Милена Милетиќ, асистент
докторанд д-р Нела Костова, асистент докторанд д-р Башким Османи, асистент
докторанд д-р Емилија Сандевска, асистент докторанд д-р Елена Јовановска
Јанева асистент докторанд д-р Елена Цуракова Ристовска, асистент докторанд
д-р Зоран Арсовски, асистент докторанд д-р Ирина Ангеловска, асистент
докторанд д-р Ангела Дебрешлиоска, асистент докторанд д-р Емилија Николовска,
асистент докторанд д-р Лазар Чадиевски, асистент докторанд д-р Никола
Ѓорѓиевски, асистент докторанд д-р Билјана Зафировска Талеска, асистент
докторанд д-р Јане Талески, асистент докторанд д-р Марија Здравеска, асистент
докторанд д-р Анче Волкановска, асистент докторанд д-р Владислава Ада Груева
Каранфилова, асистент докторанд д-р Душан Петковски, асистент докторанд д-р
Афродита Берат Хусеини, асистент докторанд д-р Ирена Гиговска, асистент
докторанд д-р Арзана Хасани Јусуфи, асистент докторанд д-р Ивана Трајковска,

асистент докторанд д-р Филип Гучев, асистент докторанд д-р Марија Попова
Лабачевска, асистент докторанд д-р Александра Стевчевска Ѓорѓиевска, асистент
докторанд д-р Ивица Бојовски, асистент докторанд д-р Филип Јанушевски,
асистент докторанд д-р Билјана Тодорова, асистент докторанд д-р Арѓент Муча,
асистент докторанд д-р Маја Бојаџиоска, асистент докторанд д-р Цветанка
Волкановска Илијевска, асистент докторанд д-р Иван Василев, асистент
докторанд д-р Марјан Бошев, асистент докторанд д-р Ирина Котлар, асистент
докторанд д-р Александра Татабитовска, асистент докторанд д-р Сеад Зејнел,
асистент докторанд д-р Даниела Буклиоска Илиевска, ас.д-р Ана Стојаноска, ас.др Ана Караџова Џамбаз и ас.д-р Георги Јаневски, им се дава согласност за вршење на
високообразовна дејност на Стоматолошки факултет во Скопје при Универзитетот „Св.
Кирил и Методиј” во Скопје за акредитација на студиската програма-интегрирани
студии од прв и втор циклус за Дентална медицина на англиски јазик по предметот
Интерна медицина со фонд на часови (60+45) во V-от семестар.
14. На проф.д-р Зоран Гучев, проф.д-р Розана Кацарска, проф.д-р Стојка
Нацева Фуштиќ, проф.д-р Велибор Тасиќ, проф.д-р Ацо Костовски, проф.д-р
Емилија Влашки, проф.д-р Ката Мартинова, проф.д-р Филип Дума, проф.д-р
Светлана Кочева, проф.д-р Костандина Кузевска Манева, проф.д-р Лидија Карева,
проф.д-р Марина Крстевска Костантинова, проф.д-р Аспазија Софијанова, проф.др Соња Бојаџиева, проф.д-р Татјана Јаќовска, доц.д-р Кристина Миронска, доц.д-р
Наташа Најдановска Алуловска, доц.д-р Александра Јанчевска, н.сов.д-р Снежана
Јанчевска, в.н.сор. д-р Емилија Шахпазова, н.сор.д-р Татјана Зорчец, н.сор.д-р
Силвана Наунова Тимовска, н.сор.д-р Илија Кировски, н.сор. д-р Николина
Здравевска, н.сор.д-р Христина Манџуковска, н.сор.д-р Орхидеја Стомнарска
Дамчевски, асистент-докторанд д-р Весна Мицевска, асистент-докторанд д-р
Катерина Бошковска, асистент-докторанд д-р Валентина Цвејоска-Чолаковска,
асистент-докторанд д-р Александра Јовановска, асистент-докторанд д-р Ирена
Чакалароска, асистент-докторанд д-р Ивана Арнаудова Даневска, асистентдокторанд д-р Марија Нешковска Шуменковска, им се дава согласност за вршење на
високообразовна дејност на Стоматолошки факултет во Скопје при Универзитетот „Св.
Кирил и Методиј” во Скопје за акредитација на студиската програма-интегрирани
студии од прв и втор циклус за Дентална медицина на англиски јазик по предметот
Педијатрија со фонд на часови (15+15) во V-от семестар.
15. На проф.д-р Звонко Миленковиќ, проф.д-р Ирена Кондова Топузовска, проф.д-р
Снежана Стојковска, проф.д-р Миле Босилковски, проф.д-р Крсто Гроздановски,
доц.д-р Марија Цветановска, н.сор. д-р Марија Димзова, н.сор.д-р Сања
Петрушевска Маринковиќ, ас.д-р Милена Стевановиќ, ас.д-р Сунчица Богоева
Тасевска, помл.ас.д-р Илир Демири, ас.д-р Катерина Спасовск, ас.д-р Валерија
Кирова Урошевиќ, ас.д-р Велимир Савески, ас.д-р Дејан Јакимовски и асд-р
Костадин Попоски им се дава согласност за вршење на високообразовна дејност на
Стоматолошки факултет во Скопје при Универзитетот „Св. Кирил и Методиј” во
Скопје за акредитација на студиската програма-интегрирани студии од прв и втор
циклус за Дентална медицина на англиски јазик по предметот Инфектологија со
фонд на часови (15+15) во V-от семестар.
16. На проф.д-р Дијана Никодијевиќ, проф.д-р Гордана Китева Тренчевска,
проф.д-р Наталија Долненец Банева, проф.д-р Анита Арсовска, проф.д-р Игор
Петров, проф.д-р Емилија Цветковска, проф.д-р Драгана Петровска Цветковска,
н.сор.д-р Иван Барбов, н.сор.д-р Николина Тановска, н.сор.д-р Игор Кузмановски,
ас.д-р Снежана Лазарова, ас.д-р Новотни Кузмановска, ас.д-р Ирена Ѓорчева, ас.д-р
Слободанка Саздова Бурнеска, ас.д-р Фросина Стојковска, ас.д-р Марија
Бабуновска, ас.д-р Јасмина Митревска Велков, ас.д-р Христина Поповска, ас.д-р
Бојан Бошковски, ас.д-р Ана Донева и ас.д-р Даниела Ристиќ Стомнароска им се

дава согласност за вршење на високообразовна дејност на Стоматолошки факултет во
Скопје при Универзитетот „Св. Кирил и Методиј” во Скопје за акредитација на
студиската програма-интегрирани студии од прв и втор циклус за Дентална медицина
на англиски јазик по предметот Неврологија со фонд на часови (15+15) во VI-от
семестар.
17. На проф.д-р Антони Новотни, проф.д-р Марија Ралева, проф.д-р
Викторија Вујовиќ, проф.д-р Бранислав Стефановски, проф.д-р Димитар Боневски,
проф.д-р Лилјана Игњатова, проф.д-р Ненси Манушева, проф.д-р Славица Арсова
Хаџи Анѓелковска, проф.д-р Виктор Исјановски, доц.д-р Зоја Бабинкостова, доц.д-р
Стојан Бајрактаров, им се дава согласност за вршење на високообразовна дејност на
Стоматолошки факултет во Скопје при Универзитетот „Св. Кирил и Методиј” во
Скопје за акредитација на студиската програма-интегрирани студии од прв и втор
циклус за Дентална медицина на англиски јазик по предметот Психијатрија
(изборен) со фонд на часови (15) во IV-от семестар.
18. На проф.д-р Весна Гривчева Пановска, проф.д-р Сузана Николовска, проф.др Катерина Дамевска, ас.д-р Зорица Зафировиќ, ас.д-р Силвија Дума, ас.д-р д-р
Христина Брешковска и асистент-докторанд Ивана Дохчева-Карајованов им се
дава согласност за вршење на високообразовна дејност на Стоматолошки факултет во
Скопје при Универзитетот „Св. Кирил и Методиј” во Скопје за акредитација на
студиската програма-интегрирани студии од прв и втор циклус за Дентална медицина
на англиски јазик по предметот Дерматовенерологија со фонд на часови (15+30) во
VI-от семестар.
19. На проф.д-р Горан Кондов, проф.д-р Елизабета Мирчевска Жоговска,
проф.д-р Зоран Спировски, проф.д-р Слободан Ристовски, проф.д-р Владимир
Мирчевски, проф.д-р Игор Кафтанџиев, проф.д-р Виктор Камилоски, проф.д-р
Слободан Дамјановски, проф.д-р Ѓорѓи Јота, проф.д-р Владо Столевски, проф.д-р
Лазар Тодоровиќ, проф.д-р Боро Џонов, проф.д-р Ристо Чоланчески и в.н.сор.д-р
Лазо Новески им се дава согласност за вршење на високообразовна дејност на
Стоматолошки факултет во Скопје при Универзитетот „Св. Кирил и Методиј” во
Скопје за акредитација на студиската програма-интегрирани студии од прв и втор
циклус за Дентална медицина на англиски јазик по предметот Општа хирургија со
фонд на часови (45+30) во VI-от семестар.
20. На проф.д-р Весна Димовска Јорданова, проф.д-р Милена Голубовиќ
Арсовска, н.сор.д-р Емилија Ѓошевска Даштевска, насл.вон.проф.д-р Каролина
Блажевска Бужаровска, помл.ас.д-р Беким Татеши, помл.ас.д-р Христиан Дума,
асистент-докторанд Ирина Богданова, асистент-докторанд д-р Игор Исјановски,
асистент-докторанд д-р Јана Нивичка Ќаева и асистент-докторанд д-р Наташа
Шекеринов им се дава согласност за вршење на високообразовна дејност на
Стоматолошки факултет во Скопје при Универзитетот „Св. Кирил и Методиј” во
Скопје за акредитација на студиската програма-интегрирани студии од прв и втор
циклус за Дентална медицина на англиски јазик по предметот Офталмологија со
фонд на часови (15+15) во IX-от семестар.
21. На проф.д-р Марина Давчева Чакар, проф.д-р Никола Николовски, проф.д-р
Јане Нетковски, доц.д-р Габриела Копачева Барсова, асистент-докторанд д-р
Ирена Дума, Васовска, асистент-докторанд д-р Марија Докоска им се дава
согласност за вршење на високообразовна дејност на Стоматолошки факултет во
Скопје при Универзитетот „Св. Кирил и Методиј” во Скопје за акредитација на
студиската програма-интегрирани студии од прв и втор циклус за Дентална медицина
на англиски јазик по предметот Оториноларингологија со фонд на часови (30+30) во
V-от семестар.
22. На проф.д-р Весна Антовска, проф.д-р Марјан Стојовски, доц.д-р Горан
Димитров, доц.д-р Глигор Тофоски, доц.д-р Ана Данева Маркова, доц.д-р Јадранка

Георгиевска, доц.д-р Викторија Јовановска, доц.д-р Сашо Стојчески, доц.д-р Игор
Алулоски, доц.д-р Елена Џикова, доц.д-р Драге Дабески, доц.д-р Ирена Алексиоска
Папестиев, доц.д-р Иво Ќаев, доц.д-р Слаѓана Симеоновска Крстевска, доц.д-р
Александра Стојовска Лазарова, доц.д-р Игор Самарџиски, доц.д-р Весна Ливринова
и доц.д-р Анета Сима им се дава согласност за вршење на високообразовна дејност на
Стоматолошки факултет во Скопје при Универзитетот „Св. Кирил и Методиј” во
Скопје за акредитација на студиската програма-интегрирани студии од прв и втор
циклус за Дентална медицина на англиски јазик по предметот Гинекологија
(изборен) со фонд на часови (15) во VI-от семестар.
23. На проф.д-р Драган Ѓорѓев, проф.д-р Михаел Кочубовски, проф.д-р Гордана
Ристoвска, проф.д-р Игор Спироски, н.сор. д-р Мирјана Димовска и ас.д-р
Александра Петрова, им се дава согласност за вршење на високообразовна дејност на
Стоматолошки факултет во Скопје при Универзитетот „Св. Кирил и Методиј” во
Скопје за акредитација на студиската програма-интегрирани студии од прв и втор
циклус за Дентална медицина на англиски јазик по предметот Хигиена и
Здравствена екологија (изборен) со фонд на часови (15) во IV-от семестар.
24. На проф.д-р Ериета Николиќ Димитрова, доц.д-р Валентина Коевска,
доц.д-р Билјана Митревска, доц. д-р Цветанка Геракароска Савевска, ас.д-р
Јулијана Аргакиева Николова, ас.д-р Велика Лабачевска, асистент докторанд д-р
Марија Гоцевска, асистент докторанд д-р Билјана Калчовска Ивановска и ас.д-р
Маја Манолева им се дава согласност за вршење на високообразовна дејност на
Стоматолошки факултет во Скопје при Универзитетот „Св. Кирил и Методиј” во
Скопје за акредитација на студиската програма-интегрирани студии од прв и втор
циклус за Дентална медицина на англиски јазик по предметот Физиотерапија со
фонд на часови (15) во IV-от семестар.
За вршење на високообразовна дејност на факултетите во рамките на УКИМ,
ННС донесува одлука.
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.
Катедрата за хистологија и ембриологија поднесе барање кое Кадровскиот
одбор го разгледа и му предлага на Наставно-научниот совет да донесе Одлука за
распишување на интерен конкурс за избор на 2 демонстратори по предметите:
морфологија и физиологија на клетка (делот за морфологија на клетка), хистологија и
ембриологија 1 и хистологија и ембриологија 2 за студиска програма по општа
медицина и предметот анатомија со хистологија (делот за хистологија) за
студиските програми од тригодишните стручни студии за академската 2020/2021
година.
ННС ја усвои следната комисија за избор на 2 демонстратори на Катедрата за
хистологија и ембриологија:
1. Проф.д-р Лилјана Миленкова
2. Проф.д-р Елида Митевска
3. Доц.д-р Лена Какашева Маженкова.
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.

- Проф.д-р Фимка Тозија, вработена во ЈЗУ Институт за јавно здравје, поднесе
барање за одобрување на платено отсуство во период од септември-декември 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.
ННС даде согласност за ова платено отсуство.
ННС со мнозинство гласови го усвои извештајот од Кадровскиот 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 01.07.2020 година.
1. ННС формира комисии за оцена на докторска дисертација од:
- д-р Валбона Гаши на тема: „Преваленца и фактори на ризик за астма, ринитис
и екзема кај популацијата на школски деца во градот Гјилан, Југоисточно Косово“, се
формира комисија во состав:
1. Проф. д-р Емилија Влашки, претседател
2. Проф. д-р Катица Пиперкова, ментор
3. Проф. д-р Весна Велиќ-Стефановска, член
4. Проф. д-р Бети Зафирова Ивановска, член
5. Проф. д-р Катарина Ставриќ. член
- д-р Ана Филипче на тема: "Улогата на генетскиот полиморфизам на CYP 450
како предиктор на тераписки одговор во третман на психози", се формира комисија во
состав:
1. Проф. д-р Бранислав Стефановски, претседател
2. Проф. д-р Марија Ралева, ментор
3. Проф. д-р Славица Арсова Хаџи-Ангелковска, член
4. Проф. д-р Бети Зафирова Ивановска, член
5. Проф. д-р Александар Петличковски. член
- д-р Бранка Петровска Басовска на тема: "Сезонски варијации на ендемска екофлора во хируршка интензивна единица и нивна генотипска конфирмација", се формира
комисија во состав:
1. Проф. д-р Гордана Јанкоска, претседател
2. Проф. д-р Каќа Поповска, ментор
3. Проф. д-р Жаклина Цековска, член
4. Проф. д-р Андријан Карталов, член
5. Проф. д-р Весна Велиќ Стефановска. член
- д-р Габриела Бушиноска Иванова на тема: "Одредени предиктори за
неонатален морталитет на УГАК-Скопје (01.05.2019 - 31.01.2020 година)", се формира
комисија во состав:
1. Проф. д-р Гордана Адамова, претседател
2. Проф. д-р Никола Оровчанец, ментор
3. Проф. д-р Марјан Стојовски, член
4. Проф. д-р Јорго Бабушку, член
5. Проф. д-р Никола Пановски, член
2. Извештаи од комисии за оценка на на докторска дисертација од:
- д-р Диелор Ризај (објавен во Билтен на Универзитетот бр. 1216 од 01.06.2020)
на тема: "Неутрофил желатинозен асоциран липокалин (NGAL) како можен биомаркер
кај мултипла склероза",

Рецензијата дадена од страна на комисијата за оцена на докторската дисертација е
позитивна и Советот на студиската програма едногласно ја прифати.
- д-р Роса Спасова (објавен во Билтен на Универзитетот бр. 1216 од
01.06.2020) на тема: "Евалуација на појавата на анална инконтиненција по вагинално
породување, ризик фактори и влијание врз квалитетот на животот",
Рецензијата дадена од страна на комисијата за оцена на докторската дисертација е
позитивна и Советот на студиската програма едногласно ја прифати.
- м-р Роберт Шумковски (објавен во Билтен на Универзитетот бр. 1216 од
01.06.2020) на тема: "Ендоскопска транссфеноидална хипофизектомија версус
микроскопска транссфеноидална хирургија: евалуација на добиените резултати од
обете технологии за лекување на питуитарните аденоми",
Рецензијата дадена од страна на комисијата за оцена на докторската дисертација е
позитивна и Советот на студиската програма едногласно ја прифати.
- д-р Марија Толеска Донеска (објавен во Билтен на Универзитетот бр. 1216 од
01.06.2020) на тема: "Неопиоидна анестезија кај лапароскопски операции на жолчното
ќесе",
Рецензијата дадена од страна на комисијата за оцена на докторската дисертација е
позитивна и Советот на студиската програма едногласно ја прифати.
3. Извештаи од комисии за оценка на подобност на пријавената тема за
изработка на докторска дисертација од:
- д-р Ирина Ангеловска на тема: "Одредување на респираторни патогени кај
акутна егзацербација и стабилна фаза на хронична опструктивна белодробна болест со
молекуларна типизација",
Рецензијата дадена од страна на комисијата за оцена пријавена тема за изработка на
докторската дисертација е позитивна и Советот на студиската програма едногласно ја
прифати.
- д-р Саветка Паљошковска Јорданова на тема: "Каротидна артериска болест кај
популација со висок кардиовскуларен ризик",
Рецензијата дадена од страна на комисијата за оцена пријавена тема за изработка на
докторската дисертација е позитивна и Советот на студиската програма едногласно ја
прифати.
- д-р Жан Зимбаков на тема: "Поврзаноста на генетските полиморфизми со
инстент рестеноза во коронарните артерии",
Рецензијата дадена од страна на комисијата за оцена пријавена тема за изработка на
докторската дисертација е позитивна и Советот на студиската програма едногласно ја
прифати.
4. ННС формира комисии за одбрана на докторска дисертација од:
- д-р Диелор Ризај (објавен во Билтен на Универзитетот бр. 1216 од
01.06.2020) 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 Роса Спасова (објавен во Билтен на Универзитетот бр. 1216 од
01.06.2020) на тема: "Евалуација на појавата на анална инконтиненција по вагинално
породување, ризик фактори и влијание врз квалитетот на животот", се формира
комисија во состав:
1. Проф. д-р Марјан Стојовски, претседател,
2. Проф. д-р Сунчица Петровска, ментор,

3. Проф. д-р Славејко Сапунов, член
4. Проф. д-р Александар Караѓозов, член
5. Проф. д-р Васил Илиев, член
- м-р Роберт Шумковски (објавен во Билтен на Универзитетот бр. 1216 од
01.06.2020) на тема: "Ендоскопска транссфеноидална хипофизектомија версус
микроскопска транссфеноидална хирургија: евалуација на добиените резултати од
обете технологии за лекување на питуитарните аденоми", се формира комисија во
состав:
1. Проф. д-р Спасе Јовковски, претседател,
2. Проф. д-р Вера Петрова, ментор,
3. Проф. д-р Александар Чапароски, член
4. Проф. д-р Весна Јаневска, член
5. Проф. д-р Андреја Арсовски, член
- д-р Марија Толеска Донеска (објавен во Билтен на Универзитетот бр. 1216 од
01.06.2020) на тема: "Неопиоидна анестезија кај лапароскопски операции на жолчното
ќесе", се формира комисија во состав:
1. Проф. д-р Мирјана Шошолчева, претседател,
2. Проф. д-р Петар Дејанов, ментор,
3. Проф. д-р Никола Јанкуловски, член
4. Проф. д-р Андријан Карталов, член
5. Проф. д-р Билјана Кузмановска, член
ННС со мнозинство гласови го усвои извештајот од Советот на студиска
програма за трет циклус студии по медицина.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Одбор за специјализации и супспецијализации

Одборот за специјализации и супспецијализации на Наставно-научниот совет на
Медицинскиот факултет од Скопје одржал состанок на 29.06.2020 година преку
сретствата за електронска комуникација.
1.Предлагање на комисии за полагање на специјалистички испит
ННС ги усвои следните комисии за полагање на специјалистички испит во
следните гранки на медицината:
-Оториноларингологија
I.
1.Проф.др. Марина Давчева Чакар
2.Проф.др. Јане Нетковски
3.Проф.др. Никола Николовски
II.
1.Проф.др. Јане Нетковски
2.Проф.др. Марина Давчева Чакар
3.Проф.др. Никола Николовски
III.
1.Проф.др. Никола Николовски
2.Проф.др. Марина Давчева Чакар
3.Проф.др. Јане Нетковски
IV.
1.Проф.др. Јане Нетковски
2.Проф.др. Никола Николовски
3.Доц.др. Габриела Копачева Барзова
-Офталмологија

I
1.Проф.др. Весна Димовска Јорданова
2.Проф.др. Милена Голубовиќ
3.Науч.сор.др. Емилија Ѓошевска Даштевска
Заменик: Насл.вон.проф.др. Каролина Блажевска Бужаровска
II
1.Проф.др. Милена Голубовиќ
2.Проф.др. Весна Димовска Јорданова
3.Насл.вон.проф.др. Каролина Блажевска Бужаровска
Заменик: Науч.сор.др. Емилија Ѓошевска Даштевска
III
1.Проф.др. Весна Димовска Јорданова
2.Проф.др. Милена Голубовиќ
3.Проф.др. Милица Ивановска
Заменик: Науч.сор.др. Емилија Ѓошевска Даштевска
IV
1.Проф.др. Милена Голубовиќ
2.Проф.др. Весна Димовска Јорданова
3. Науч.сор.др. Емилија Ѓошевска Даштевска
Заменик: Проф.др. Милица Ивановска
-Абдоминална хирургија
I
1.Проф.др. Зоран Караџов
2.Доц.др. Светозар Антовиќ
3.Доц.др. Сотир Ставридис
Заменици се членови од комисија бр.2
II
1.Проф.др. Зоран Караџов
2.Проф.др. Никола Јанкуловски
3.Проф.др. Симон Трпески
Заменици се членови од комисија бр.3
III
1.Проф.др. Никола Јанкуловски
2.Проф.др. Ѓорѓи Јота
3.Проф.др.Игор Кафтанџиев
Заменици се членови од комисија бр.4
IV
1.Проф.др. Никола Јанкуловски
2. Доц.др. Светозар Антовиќ
3. Доц.др. Ристо Чоланчевски
Заменици се членови од комисија бр.5
V
1.Проф.др. Ѓорѓи Јота
2. Доц.др. Светозар Антовиќ
3. Проф.др. Горан Кондов
Заменици се членови од комисија бр.6
VI
1.Проф.др. Драгослав Младеновиќ
2. Проф.др. Ѓорѓи Јота
3. Проф.др. Зоран Спировски
Заменици се членови од комисија бр.7
VII

1.Проф.др. Драгослав Младеновиќ
2. Проф.др. Зоран Караџов
3. Проф.др. Елизабета Џоговска Мирчевска
Заменици се членови од комисија бр.1
-Трансфузиологија
I
1.Проф.др. Татјана Макаровска Бојаџиева
2.Проф.др. Миленка Благоевска
3.Науч.сор.др. Емилија Велкова
Заменик: Проф.др. Стојанка Костовска
II
1.Проф.др. Татјана Макаровска Бојаџиева
2.Проф.др. Воскресија Стефановска
3.Науч.сор.др. Емилија Велкова
Заменик: Проф.др. Миленка Благоевска
III
1.Проф.др. Татјана Макаровска Бојаџиева
2.Проф.др. Миленка Благоевска
3.Проф.др. Стојанка Костовска
Заменик: Науч.сор.др. Емилија Велкова
-Интерна медицина
I
1. проф. д-р Снежана Мишевска Перчинкова
2. проф. д-р Силвана Јованова
3. проф. д-р Лидија Петковска
II
1. проф. д-р Оливер Каранфилски
2. проф.д-р Снежана Мишевска Перчинкова
3. проф. д-р Ѓулшен Селим
III
1. проф. д-р Татјана Миленковиќ
2. проф. д-р Соња Генадиева Ставриќ
3. доц. д-р Христо Пејков
IV
1. проф. д-р Лидија Чевреска
2. проф. д-р Ненад Јоксимовиќ
3. доц. д-р Павлина Џекова Видимлиски
V
1. проф. д-р Дејан Докиќ
2. проф. д-р Гоце Спасовски
3. проф. д-р Ирена Кафеџиска
VI
1. проф. д-р Александар Стојановиќ
2. проф. д-р Магдалена Генадиева Димитрова
3. доц. д-р Лидија Мојсоска Поповска
VII
1. проф. д-р Борче Георгиевски
2. проф. д-р Мери Трајковска
3. проф. д-р Славица Шубеска Стратрова
VIII
1. проф. д-р Георги Божиновски
2. проф. д-р Сашко Кедев

3. доц.д-р Владимир Андреевски
IX
1. проф. д-р Александар Шиколе
2. проф. д-р Марија Вавлукис
3. доц. д-р Љубинка Дамајновска Крстиќ
X
1. проф. д-р Бисерка Ќаева
2. проф. д-р Елизабета Србиновска Костовска
3. проф. д-р Петар Дејанов
XI
1. проф. д-р Горица Брешковска
2. проф. д-р Марјан Бошевски
3. проф. д-р Калина Гривчева Старделова
XII
1. проф. д-р Љубица Георгиевска Исмаил
2. проф. д-р Весна Герасимова
3. проф. д-р Снежана Марковиќ Темелкова
XIII
1. проф. д-р Розалинда Попова
2. проф. д-р Весна Ристовска
3. доц. д-р Саша Јовановска Мишевска
XIV
1. проф. д-р Даниела Чапароска
2. проф.д-р Златица Гошева
3. проф д-р Горѓи Дерибан
XV
1. проф. д-р Викторија Чаловска
2. проф. д-р Биљана Герасимова
3. доц. д-р Јорго Костов
Во отсуство на некој од членовите на комисијата, замена е наставник од истата
клиника, хиерархиски следен по академски стаж.
-Гастроентерохепатологија
I
1.Проф. д-р Викторија Чалоска Иванова
2.Проф. д-р Магдалена Генадиева Димитрова
3.Доц. Д-р Владимир Андреевски
Заменик: Проф. д-р Розалинда Попова Јовановска
II
1. Проф. д-р Розалинда Попова Јовановска
2. Проф. д-р Мери Трајковска
3. Проф. Д-р Ѓорѓи Деребан
Заменик: Проф. д-р Викторија Чалоска Иванова
III
1. Проф. д-р Ненад Јоксимовиќ
2. Проф. д-р Викторија Чалоска Иванова
3. Проф. Д-р Калина Гривчева Старделова
Заменик: Проф. д-р Мери Трајковска
IV
1. Проф. д-р Мери Трајковска
2. Проф. д-р Ненад Јоксимовиќ
3. Проф. Д-р Ѓорѓи Деребан
Заменик: Проф. д-р Магдалена Генадиева Димитрова

V
1. Проф. д-р Магдалена Генадиева Димитрова
2. Проф. д-р Розалинда Попова Јовановска
3. Проф. д-р Калина Гривчева Старделова
Заменик: Проф. д-р Ненад Јоксимовиќ
-Нефрологија
I
1.Проф.д-р Гоце Спасовски
2.Проф.д-р Весна Герасимовска Таневска
3.Вон.Проф.д-р Весна Ристовска
II
1.Проф.д-р Александар Шиколе
2.Проф.д-р Билјана Герасимовска Китановска
3.Доц.д-р Павлина Џекова Видимлиски
III
1.Проф.д-р Петар Дејанов
2.Проф.д-р Александар Шиколе
3.Проф.д-р Ѓулшен Селим
IV
1.Проф.д-р Весна Герасимовска Таневска
2.Проф.д-р Гоце Спасовски
3.Проф.д-р Петар Дејанов
V
1.Проф.д-р Ѓулшен Селим
2.Проф.д-р Весна Ристовска
3.Проф.д-р Билјана Герасимовска Китановска
Замена е најстариот наставник по академски стаж.
-Кардиологија
I
1. Проф.др. Љубица Георгиевска Исмаил
2. Проф.др.Елизабета Србиновска Костовска
3. Проф.др. Марија Вавлукис
II
1. Проф.др. Силвана Јованова
2. Проф.др. Маријан Бошевски
3. Доц.др. Јорго Костов
III
1. Проф.др. Сашко Кедев
2. Проф.др. Маријан Бошевски
3. Проф.др. Марија Вавлу
IV
1. Проф.др. Љубица Георгиевска Исмаил
2. Проф.др. Силвана Јованова
3. Проф.др. Марија Вавлукис
V
1. Проф.др. Сашко Кедев
2. Проф.др.Mарија Вавлукис
3. Доц.др.Христо Пејков
VI
1. Проф.др. Елизабета Србиновска Костовска

2. Проф.др. Маријан Бошевски
3. Доц.др. Лидија Мојсоска Попоска
VII
1. Проф.др. Силвана Јованова
2. Проф.др. Љубица Георгиевска Исмаил
3. Проф.др. Маријан Бошевски
VIII
1. Проф.др. Љубица Георгиевска Исмаил
2. Проф.др. Елизабета Србиновска Костовска
3. Доц.др. Христо Пејков
IX
1. Проф.др. Сашко Кедев
2. Проф.др. Силвана Јованова
3. Доц.др. Лидија Мојсоска Попоска
X
1. Проф.др. Елизабета Србиновска Костовска
2. Проф.др. Сашко Кедев
3. Доц.др. ЈоргоКостов
Во услови на замена на член од комисија редоследот би бил следниот:
Проф. др. Љубица Георгиевска Исмаил
Проф. др.Сашко Кедев
Проф. др.Елизабета Србиновска Костовска
Проф. др.Силвана Јованова
Вон. Проф. др.Маријан Бошевски
Вон. Проф. др. Марија Вавлукис
Доц. др.Хросто Пејков
Доц. др.Лидија Попоска
Доц. др. Јорго Костов

-Ендокринологија
I
1.Проф. др. Татјана Миленковиќ
2.Проф. др.Славица Шубеска Стратрова
3.Проф. др.Снежана Марковиќ Темелковска
Заменик: Доц. др.Саша Јовановска Мишевска
II
1.Проф. др.Татјана Миленковиќ
2.Проф. др.Славица Шубеска Стратрова
3.Доц. др. Саша Јовановска Мишевска
Заменик: Проф. др.Снежана Марковиќ Темелкова
III
1.Проф. др. Снежана Марковиќ Темелковa
2.Проф. др.Татјана Миленковиќ
3.Доц. др.Саша Јовановска Мишевска
Заменик: Проф. др.Славица Шубеска Стратрова
IV
1.Проф. др.Славица Шубеска Стратрова
2.Проф. др.Снежана Марковиќ Темелкова
3.Доц. др.Саша Јовановска Мишевска
Заменик: Проф. др.Татјана Миленковиќ
-Ревматологија
I

1.Проф. д-р Снежана Мишевска Перчинкова
2.Проф. Др. Георги Божиновски
3.Проф. д-р Ирена Кафеџиска
Заменик проф. др.Љубинка Дамјановска Крстиќ
II
1.Проф. Др. Георги Божиновски
2.Проф. д-р Снежана Мишевска Перчинкова
3.Доц. д-р Љубинка Дамјановска
Заменик проф. др.Ирена Кафеџиска
2.Предлагање на комисии за полагање на супспецијалистички испит
ННС ги усвои следните комисии за полагање на супспецијалистички испит во
следните гранки на медицината:
-Гастроентерохепатологија
I
1.Проф. д-р Викторија Чалоска Иванова
2. Проф. д-р Магдалена Генадиева Димитрова
3. Доц. д-р Владимир Андреевски
Заменик: Проф. д-р Розалинда Попова Јовановска
II
1. Проф. д-р Розалинда Попова Јовановска
2. Проф. д-р Мери Трајковска
3. Проф. д-р Ѓорѓи Деребан
Заменик: Проф. д-р Викторија Чалоска Иванова
III
1. Проф. д-р Ненад Јоксимовиќ
2. Проф. д-р Викторија Чалоска Иванова
3. Проф. д-р Калина Гривчева Старделова
Заменик: Проф. д-р Мери Трајковска
IV
1. Проф. д-р Мери Трајковска
2. Проф. д-р Ненад Јоксимовиќ
3. Проф. д-р Ѓорѓи Деребан
Заменик: Проф. д-р Магдалена Генадиева Димитрова
V
1. Проф. д-р Магдалена Генадиева Димитрова
2. Проф. д-р Розалинда Попова Јовановска
3. Проф. д-р Калина Гривчева Старделова
Заменик: Проф. д-р Ненад Јоксимовиќ
-Нефрологија
I
1. Проф. д-р Александар Шиколе
2. Проф. д-р Билјана Герасимовска
3. Науч. сор. д-р Игор Николов
II
1. Проф. д-р Гоце Спасовски
2. Проф. д-р Петар Дејанов
3. Насл. доц. д-р Ирена Рамбабова Бушлетиќ
III
1. Проф. д-р Петар Дејанов
2. Проф. д-р Гоце Спасовски
3. Насл. доц. Звездана Петронијевиќ

IV
1. проф. д-р Весна Герасимовска
2. проф. д-р Александар Шиколе
3. насл. доц. д-р Галина Северова Андреевска
V
1. Проф. д-р Ѓулшен Селим
2. Проф. д-р Весна Герасимовска
3. Насл. доц. д-р Владимир Пушевски
VI
1. Проф. д-р Весна Ристовска
2. Доц. д-р Павлина Џекова Видимилски
3. Насл. доц. д-р Лада Трајческа

Замена е најстариот наставник по академски стаж
-Кардиологија
I
1. Проф.д-р Љубица Георгиевска Исмаил
2. Доц.д-р Јорго Костов
3. Н.проф.д-р Магдалена Отљанска
II
1. Проф.д-р д-р Силвана Јованова
2. Доц. Христо Пејков
3. Науч.сов.д-р Боријанка Танева
III
1. Проф.д-р. Марија Вавлукис
2. Доц.др Лидија Мојсовска Попоска
3. Н.проф.д-р Славчо Тошев
IV
1. Проф.д-р Љубица Георгиевска Исмаил
2. Науч.сов.д-р Боријанка Танева
3. Доц.д-р Лидија Попоска
V
1. Проф.д-р Сашко Кедев
2. Проф.д-р Маријан Бошевски
3. Доц.д-р Христо Пејков
VI
1. Дроф. д-р Сашко Кедев
2. Проф.д-р Елизабета С. Костовска
3. Науч.сор.д-р Емилија Антова
VII
1. Проф.д-р Елизабета С. Костовска
2. Проф.д-р Маријан Бошевски
3. Нау.сор. Ирена Митевска
VIII
1. Проф.д-р Силвана Јованова
2. Проф.д-р Марија Вавлукис
3. Н.доц.д-р Оливер Калпак
Во услови на замена на член од комисија редоследот би бил следниот:
Проф. д-р Љубица Георгиевска Исмаил
Проф. д-р Сашко Кедев
Проф. д-р Елизабета Србиновска Костовска
Проф. д-р Силвана Јованова
Вон. Проф. д-р Маријан Бошевски

Вон. Проф. д-р Марија Вавлукис
Доц. д-р Хросто Пејков
Доц. д-р Лидија Попоска
Доц. д-р Јорго Костов

-Ендокринологија
I
1.Проф. д-р Татјана Миленковиќ
2.Проф. д-р Славица Шубеска Стратрова
3.Проф. д-р Снежана Марковиќ Темелковска
Заменик: Доц. д-р Саша Јовановска Мишевска
II
1.Проф. д-р Татјана Миленковиќ
2.Проф. д-р Славица Шубеска Стратрова
3.Проф. д-р Саша Јовановска Мишевска
Заменик: Проф. д-р Снежана Марковиќ Темелкова
III
1.Проф. д-р Снежана Марковиќ Темелковa
2.Проф. д-р Татјана Миленковиќ
3.Проф. д-р Саша Јовановска Мишевска
Заменик: Проф. д-р Славица Шубеска Стратрова
IV
1.Проф. д-р Славица Шубеска Стратрова
2.Проф. д-р Снежана Марковиќ Темелкова
3.Проф. д-р Саша Јовановска Мишевска
Заменик: Проф. д-р Татјана Миленковиќ
-Ревматологија
I
1.Проф. д-р Снежана Мишевска Перчинкова
2.Проф. Др. Георги Божиновски
3.Проф. д-р Ирена Кафеџиска
Заменик Проф. д-р Љубинка Дамјановска Крстиќ
II
1.Проф. Др. Георги Божиновски
2.Проф. д-р Снежана Мишевска Перчинкова
3.Доц. д-р Љубинка Дамјановска
Заменик Проф. д-р Ирена Кафеџиска
Забелешка: При формирање на комисии, катедрите треба да го запазуваат
правилото на рамноправна застапеност на наставниците во формирање на комисиите за
полагање на специјалистички односно супспецијалистички испит.
3.Предлагање на план и програма за специјализација
Во тек на месец мај до катедрите беа доставени постоечките програми за
специјализација за да бидат разгледани и доколку имаат измена и дополна, истите да
бидат предмет на усвојување од страна на Одборот за специјализации и
супспецијализации и ННС.
До подготовка на состанокот на Одборот за специјализации и
супспецијализации пристигнати се програми за специјализација со измена и дополна во
содржината кои беа предмет на усвојување на одборот.

Исто така доставени се и програмите во кои нема суштински измени и
дополнувања, или направени се само технички исправки па поради тоа не беа предмет
на повторно усвојување од страна на одборот.
ННС ги усвои следните програми за специјализација:
- Офталмологија
- Физикална и рехабилитациона медицина
- Спортска медицина
- Инфектологија
- Социјална медицина и јавно здравје
- Оториноларингологија
- Анестезиологија со интензивна медицина
- Ургентна медицина
- Пулмологија и алергологија
Програми кои немаат суштински измени и дополнувања, односно направени се
само одредени технички исправки:
-Абдоминална хирургија
-Васкуларна хирургија
-Гастроентерохепатологија
-Градна хирургија
-Дерматовенерологија
-Детска и адолесцентна психијатрија
-Детска хирургија
-Ендокринологија
-Интерна медицина
-Кардиологија
-Кардиохирургија
-Клиничка генетика
-Неврологија
-Неврохирургија
-Нефрологија
-Онкологија и радиотерапија
-Општа хирургија
-Ортопедија
-Педијатрија
-Пластична и реконструктивна хирургија
-Психијатрија
-Радиологија
-Ревматологија
-Семејна медицина
-Трансфузиска медицина
-Трауматологија
-Уролошка хирургија
-Хематологија
-Епидемиологија
-Имунологија
-Клиничка фармакологија
-Медицина на труд
-Медицинска биохемија
-Медицинска микробиологија со паразитологија
-Нуклеарна медицина
-Патологија
-Судска медицина

-Хигиена и здравствена екологија
-Клиничка лабараториска генетика
-Медицинска генетика и молекуларна биологија
-Медицинска психологија
-Медицинска нукларна физика
4.Предлагање на план и програма за супспецијализација
Во тек на месец мај до катедрите беа доставени и постоечките програми за
супспецијализација за да бидат разгледани и доколку имаат измена и дополна, истите
да бидат предмет на усвојување од страна на Одборот за специјализации и
супспецијализации и ННС.
До подготовка на состанокот на Одборот за специјализации и
супспецијализации пристигнати се програми за супспецијализација со измена и
дополна во содржината кои беа предмет на усвојување на одборот.
Исто така доставени се и програмите во кои нема суштински измени и
дополнувања, или направени се само технички исправки па поради тоа не беа предмет
на повторно усвојување од страна на одборот.
ННС ги усвои следните програми за супспецијализација:
- Аудиологија
- Неврофизиологија
- Детска и адолесцентна психијатрија
- Болести на зависности
- Социјална психијатрија
- Пулмологија и алергологија
- Клиничка токсикологија
- Пластична и реконструктивна хирургија
Програми кои немаат суштински измени и дополнувања, односно направени се
само одредени технички исправки:
- Дијабетологија
- Ендокринологија
- Ревматологија
- Гастроентерохепатологија
- Кардиологија
- Нефрологија
- Хематологија
- Судска психијатрија
- Психотерапија
-Педијатриска неврологија
-Клиничка фармакотерапија
-Козметологија
-Неонатологија
-Гинеколошка хируршка онкологија
-Перинатологија
-Трауматологија
-Детска кардиохирургија
-Градна хирургија
-Васкуларна хирургија
-Дигестивна хирургија
-Неврорадиологија
-Торакална радиопдијагностика
-Педијатриска радиодијагностика
-Остеоартикуларна радиодијагностика
-Дигестивна радиодијагностика

-Уролошка радиодијагностика
-Гинеколошка и мама радиодијагностика
-Педијатриска нефрологија
-Педијатриска гастроентерохепатологија
-Педијатриска анестезиологија
-Урогинекологија
-Имунологија
-Интервентна радиологија
ННС со мнозинство гласови го усвои извештајот од Одборот за специјализации
и супспецијализации.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Наставно-научен колегиум по јавно здрвство

Наставно – научниот колегиум за посдипломски студии по јавно здравство, на
седницата одржана на 30.06.2020 година, преку сретствата за електронска комуникација
произнесувајки се по дневниот ред зазеде став:
1. Извештај од комисија за оценка на магистерски труд од:
- Катерина Адамова " Оптовареност со дијабетес мелитус во Република Северна
Македонија и превенција согласно Глобалниот план за дијабетес 2011-2021 година".
2. ННС формира комисија за одбрана на магистерски труд од:
- Катерина Адамова "Оптовареност со дијабетес мелитус во Република Северна
Македонија и превенција согласно Глобалниот план за дијабетес 2011-2021 година".
Се формира Комисија во состав:
проф.д-р Бети Зафировска Иванова
проф.д-р Тања Миленковиќ
проф.д-р Фимка Тозија
ННС со мнозинство гласови го усвои извештајот од Наставно-научен колегиум
по јавно здрвство.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Совет на студиска програма за трет циклус на студии по јавно здравство

Советот на докторски студии по Јавно Здравство, на седницата одржана на
30.06.2020 година, преку сретствата за електронска комуникација произнесувајки се по
дневниот ред зазеде став:
1. ННС формира комисија за оцена на подобност на пријавената тема за
изработка на докторска дисертација од кандидатот:
- д-р Љубиша Новотни на тема " Влијание на употребата на dialog + на
психосоцијалното функционирање и квалитетот на животот
кај пациенти со
психотични растројства –јавно здравствен проблем".
Се формира Комисиај во состав:
проф.д-р Розалинда Исјановска
проф.д-р Моме Спасовски
проф.д-р Стојан Бајрактаров
2. ННС формира комисиј за оценка на докторска дисертација по пријава на
кандидат;
а) м-р д-р
Наташа Павловска
на тема: "Дентален туризам-можности,
капацитети, искуства и предизвици во Р.С.Македонија".
Се формира Комисиај во сосотав:
проф.д-р Весна Велиќ Стефановска
проф.д-р Розалинда Исјановска
проф.д-р Киро Ивановски

проф.д-р Бети Зафирова Ивановска
проф.д-р Елена Ќосевска
3. Извештај од комисија за подобност на пријавена тема за изработка на
докторска дисертација
- д-р Моника Неловска на тема " Знаења, ставови и практики за ХБВ инфекција
во заедницата".
Рецензијата дадена од комисијата за оценка на подобност на пријавената тема за
изработка на докторска дисертација е позитивна и Советот на студиска програма
едногласно ја прифати.
ННС со мнозинство гласови го усвои извештајот од Совет на студиска програма
за трет циклус на студии по јавно здравство.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Одбор за издавачка дејност
Членовите на Одборот за издавачка дејност на Медицинскиот факултет на ден
01.07.2020 година, преку средствата за електронска комуникација, произнесувајќи се по
точките од дневниот ред го донесе следниов извештај кој го доставува до членовите на
ННС.
1.ННС донесе Одлука за печатење на рецензирани учебници/учебни помагала:
1. 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 во тираж од 500 примероци.
2. Учебник со наслов: „Магнетна резонанца на 'рбетниот столб“ од авторите:
проф.д-р Тане Марковски и проф.д-р Виолета Василевска Никодиновска од Катедрата
за радиологија во тираж од 200 примероци.
ННС со мнозинство гласови го усвои извештајот од Одборот за издавачка
дејност.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ад-4. Избори по билтени
Избор во наставно-научни, научни и соработнички звања на Медицинскиот
факултет, а според Билтен на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје, Билтен
бр. 1216 од 01.06.2020 година и Билтен на УКИМ бр. 1217 од 15.06.2020 година.
За избор во наставно-научни, научни и соработнички звања не гласаа
студентите.
III.
Избор по билтен бр. 1216
а) Избор на вонреден професор во наставно научната област судска медицина,
форензичка психијатрија и медицинска етика и деонтологија врз основа на рецензијата,
а по пријава на доц.д-р Рената Јанкова Ајановска (предложена за избор).
ННС со мнозинство гласови изврши избор на доц.д-р Рената Јанкова Ајановска
за вонреден професор.
б) Избор на виш научен сорботник во научните области: биохемија (медицинска
хемија) и клиничка биохемија врз основа на рецензијата, а по пријава на н.сор.д-р
Јулијана Брезовска Кавракова (предложена за избор).
ННС со мнозинство гласови изврши избор на н.сор.д-р Јулијана Брезовска
Кавракова за виш научен соработник.

в) Избор на виш научен соработник во научните области: фармакологија,
токсикологија и клиничка фармакологија врз основа на рецензијата, а по пријава на
н.сор.д-р Елена Костова (предложена за избор).
ННС со мнозинство гласови изврши избор на н.сор.д-р Елена Костова за виш
научен соработник.
г) Избор на виш научен соработник во научните области: хирургија и дигестивна
хирургија врз основа на рецензијата, а по пријава на н.сор.д-р Реџеп Сељмани
(предложен за избор).
ННС со мнозинство гласови изврши избор на н.сор.д-р Реџеп Сељмани за виш
научен соработник.
д) Избор на асистенти по предметот ортопедски болести врз основа на
рецензијара, а по пријава на асистент докторанд д-р Александар Јакимовски и асистент
докторанд д-р Александар Савески (предложени за избор).
ННС со мнозинство гласови изврши избор на асистент докторанд д-р
Александар Јакимовски за асистент.
ННС со мнозинство гласови изврши избор на асистент докторанд д-р
Александар Савески за асистент.
IV.
Избор на билтен бр. 1217
a) Избор на вонреден професор во наставно-научните области: судска медицина,
форензична психијатрија и медицинска етика и деонтологија врз основа на рецензијата,
а по пријава на доц.д-р Александар Станков (предложен за избор).
ННС со мнозинство гласови изврши избор на доц.д-р Александар Станков за
вонреден професор.
б) Избор на вонреден професор во наставно-научните области: анестезиологија,
анестезиологија и реанимација и здравствена нега врз основа на рецензијата, а по
пријава на доц.д-р Атанас Сивевски (предложен за избор).
ННС со мнозинство гласови изврши избор на доц.д-р Атанас Сивевски за
вонреден професор.
в) Избор на вонредни професори во наставно-научните области: гинекологија и
акушерство и гинекологија и акушерство со нега, врз основа на рецензијата, а по
пријава на доц.д-р Горан Димитров и доц.д-р Глигор Тофоски (предложени за избор).
ННС со мнозинство гласови изврши избор на доц.д-р Горан Димитров за
вонреден професор.
ННС со мнозинство гласови изврши избор на доц.д-р Глигор Тофоски за
вонреден професор.

Записничар
Дипл.прав. Горан Нелоски, с.р.

Декан
Проф.д-р Соња Топузовска, с.р.

РЕЦЕНЗИИ ЗА ОЦЕНА НА ПРИЈАВЕНА ТЕМА ЗА ИЗРАБОТКА НА
ДОКТОРСКИ ДИСЕРТАЦИИИ ПО МЕДИЦИНА ОД ДОКТОРАНТИ
НА ШКОЛАТА ЗА ДОКТОРСКИ СТУДИИ ПРИ УКИМ
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До
Наставно-научен совет
НА МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ
УНИВЕРЗИТЕТ “СВЕТИ КИРИЛ И МЕТОДИЈ”
СКОПЈЕ

Наставно-научниот совет на својата XXVI работна седница одржана на ден
10.06.2020 година, а по предлог на Советот на III цикулус-докторски студии донесе
Одлука за формирање на Комисија за оцена на тема за изработка на докторска
дисертација од Д-р Цветанка Волкановска-Илиевска со наслов:

“Ехокардиографска проценка на ефекти на дебелината врз миокардната структура
и функција”
“Echocardiographic assessement of the effect of obesity on myocardial structure and
function”

во состав: Проф. Д-р. Љубица Георгиевска-Исмаил, Проф. Татјана Миленковиќ,
и Проф. Д-р Марија Вавлукис.
Рецензионата комисија го разгледа доставениот материјал и по меѓусебни
консултации го поднесува следниов

ИЗВЕШТАЈ
Предмет на истражување
Трудот “Ехокардиографска проценка на ефекти на дебелината врз миокардната
структура и функција” опфаќа тема која е современа и исклучително корисна од
клинички аспект, ако се има предвид дека дебелината претставува глобален
епидемиолошки феномен со значаен тренд на раст во светски рамки. Од
кардиоваскуларна епидемиолошка гледна точка дебелината е значајна бидејќи
индивидуите со дебелина имаат два пати поголем ризик да развијат срцева слабост, што
е докажано во повеќе значајни студии кои реферираат постоење на директна и дозна
поврзаност на индекост на телесна маса и ризикот од развој на срцева слабост.
Присуството, пак, на придружни ризик фактори кое е често кај индивидуите со
дебелина како што се тип 2 дијабет, артериска хипертензија и дислипидемија уште
повеќе придонесува кон развој на срцева слабост.
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Од исклучителна важност за проблемот е фактот што кардиоваскуларниот ризик
кај дебелината не зависи само од индексот на телесна маса (ИТМ), туку и од
дистрибуцијата на масното ткиво. Докажано е дека субјектите со субклиничка
атеросклероза и коронарна артериска болест имаат прекумерно масно ткиво во
абдоменот, независно од степенот на ИТМ. Голем е бројот на докази кои укажуваат
дека интра-абдоминалната маст се однесува како метаболно активен орган кој создава
цитокини-aдипокини кои придвижуваат низа метаболни нарушувања како што се
инсулинска резистенција, нарушувања на липидниот статус, оксидативен стрес кои
крајно резултираат со развој на кардиоваскуларни заболувања (КВЗ). Поради ова, во
клиничкиот преглед се препорачува покрај ИТМ да се определува и обемот на струкот.
Имајќи го ова предвид, од исклучително значење е обрнување на внимание на
ентетот “кардиомиопатија поврзана со дебелина (obesity-related cardiomyopathy)” кој се
карактеризира со патолошки промени во структурата и функцијата на миокардот, како
што се дилатација на левата комора (ЛК), концентрична и ексцентрична хипертрофија
на ЛК, намалена функција на ЛК и десната комора во отсуство на друго срцево или
системско заболување кај дебели индивидуи. Овие промени може да бидат приустни во
сите класи на дебелина и кај прекумерната телесна тежина, но најмногу се застапени кај
потешкиот степен на дебелина.
Од патофизиолошки аспект кардиомиопатија поврзана со дебелина (КМПдеб) е
комплексна и е во релација со повеќе метаболни, инфламаторни процеси, активација на
неврохуморални механизми и хемодинамски промени. Инсулинската резистенција е
нарушување кое особено се доведува во релација со оваа појава со оглед на тоа што
промените во метаболизмот на миокардот, зголемената кислородна потрошувачка и
активација на ренин-ангиотензин-алдостерон системот се неколку од механизмте преку
кои инсулинската резистенија има влијание врз миокардното ремоделирање и
дисфункција.
Во последниве неколку години во научниот фокус на патогенезата на КМПдеб е
токсичното влијание на ектопичното масно ткиво во срцето и вон срцето, кое
претставува болна маст или адипозопатија. Иако механизмите на ектопичното масно
ткиво сé уште се проучуваат, голем број докази ја потврдуваат неговата улога како
ендокрин и паракрин орган кој преку низа медијатори, цитокини и/или адипокини
влијае директно и индиректно преку инсулинската резистенција, врз инфламацијата и
оксидативниот стрес кои резултираат со развој на атеросклероза и срцева слабост.
Значаен придонес во промените во миокардот кај КМПдеб има и волуменското
оптоварување на миокардот кое се создава поради зголемениот срцев минутен волумен
и намалениот периферен отпор што се последица на зголемените потреби на
висцералното масно ткиво, кое е метаболно активно. Поради зголемениот срцев ударен
волумен настануваат структурни промени, односно ремоделирање и зголемување пред
се ЛК, но и на другите кавитети.
Студијата е дизајнирана како пресечна студија, во која ќе бидат вклучени 150200 субјекти на возраст од 18 до 65 години со BMI > 30 kg/m2 и прекумерна телесна
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тежина со BMI од 25,0-29,9 kg/m2 од Р. Северна Македонија. Истражувањето ќе се
изведува во периодот од 2018 година до 2021 година. Ехокардиографското испитување
на пациентите ќе се одвива во Универзитетската Клиника за Кардиологија во Скопје, а
метаболната евалуација во Универзитетската Клиника за Ендокринологија, Дијабетес, и
Метаболички нарушувања во Скопје.
1. Состојба на научното подрачје во кое се работи дисертацијата
Земајќи го предвид фактот што КМПдеб е дефиниран ентитет со комплексна
патофизиологија која се уште е предмет на истражувања доминантно во биохемиска и
имунолошка научна сфера, клиничките истражувањата на ова подрачје се фокусирани
на методите за нејзина идентификација, односно дијагноза и ефекти од евентуален
третман.
Промени во геометријата на ЛК е чест наод кај популацијата со дебелина.
Компарирано со популација со нормална телесна тежина, индивидуите со дебелина
имаат почесто нарушувања во ЛК геометрија, како што се концентричното
ремоделирање (КР), ексцентричен тип на ЛКХ (еЛКХ) и концентричен тип на
хипертрофија на ЛК (кЛКХ). Левокоморната хипертрофија од концентричен тип се
карактеризира со зголемување на масата и на релативната ѕидна дебелина (relative wall
thikness-RWT) на ЛК, додека кај КР само RWT е зголемен на сметка на сочувана ЛК
маса. Ексцентричниот тип на ремоделирање кое се карактеризира со зголемена ЛК маса
и нормални димензии на RWT поретко се сретнува и тоа најчесто кај морбидниот тип на
дебелина. Woodiwiss и сор. докажале дека ЛКХ и RWT имаат корелација со обемот на
струкот и нивната релација е независна од крвниот притисок. Големата пресечна
студија “Multi-Ethnic Study of Atherosclerosis (MESA) population”, во која е користена
магнетна резонанца за евалуација на функцијата и структурата на миокардот, инаку
метода која се смета за златен стандард за оваа намена, ги потврдила наодите од
ехокардиографските студии. Во оваа студија демонстрирана е значајна поврзаност
помеѓу сите антропометриски мерки кои се користат за процена на степенот на
дебелина, вклучително и процентот на масно ткиво со концентричното ремоделирање
Зголемениот ударен волумен и зголемениот периферен васкуларен отпор се етаблирани
механизми во етиопатогенезата на кЛКХ и КР. Сепак, кога дебелината и артериската
хипертензија коегзистираат постои значително поголема преваленца на ЛКХ во сите
категории на дебелина. Секако ЛКХ има значајно прогностичко значење што е
несомнено потврдено во повеќе големи логитудинални студии, во кои е демонстриран
зголемен КВЗ морбидитет и морталитет асоциран со ЛКХ.
Освен тоа, многу докази посочуваат дека ЛКХ е независен предиктор за
зголемување и на волуменот на левата преткомора (ЛП), ризик фактор кој ги ги прави
индивидуите со дебелина повеќе подложни на преткоморна фибрилација (ПФ), која е
значаен ризик за појава на цереброваскуларни збиднувања. Утврдено е дека,
прогресивното зголемување на BMI е проследено со поголем степен на ЛП
ремоделирање. Абнормалната ЛК геометрија и зголемената ЛП имаат адитивен ефект
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на вкупниот морталитет, бидејќи и самата ЛКХ е силен ризик фактор за ПФ. Со оглед
на тоа што ЛКХ е поврзана со полоша прогноза, од клинички аспект е исклучително
важно да се се превземат терапевтски мерки насочени кон факторите кои ја потенцираат
ЛКХ, односно регулација на крвниот притисок и намалување на телесната тежина.
Имено, повеќе студии потврдија дека ЛКХ е реверзибилна кога се модифицираат
етиолошките фактори на ЛКХ, а освен тоа се подобрува и нејзиниот прогностички тек.
Во однос на десното срце, повеќе истражувања покажуваат дека кај индивидуите
со дебелина постои хипертрофија на слободниот ѕид на десната комора (ДК), зголемен
волумен и зголемена ДК маса, кои се присутни и кога не постојат нарушувања во
дишењето кај овие индивидуи, а промените најдено е дека корелираат со степенот на
BMI.
Систолната функција ехокардиографски претставена со ЛК еjекциона фракција
(ЛКЕФ%) и фракционо скратување вообичаено е нормална или супранормална кај
индивидуите со дебелина што се должи на присутната ЛК хипертрофија. ЛК систолна
функција е засегната во подоцнежните и потешките стадиуми на дебелината, што е
потврдено со голем број наоди од испитувањата. ЛКЕФ% е веродостоен индекс, но
недоволно сензитивен за детекција на инципиентни предклинички промени во
систолната функција кај индивидуите со дебелина. ЛКЕФ% не овозможува да се
проценат интринзичните карактеристики на миокардните влакна (еластичност,
растегливост и контрактилни способности) и нивниот удел во глобалната функција на
ЛК. Токму поради ова, посовремените и посензитивни методи како што се ткивниот
доплер и анализата на миокардната деформација со методата на следење на точки
(speckle tracking) кај индивидуите со дебелина утврдиле постоење на субклиничка
систолна дисфункција. Промените во миокардната деформација настануваат пред да
настане клинички релевантна коморна дисфункција и тие претставуваат најрано
нарушување кај КМПдеб. Голем број студии со педијатриска популација, потврдија
дека промените на миокардната деформација се присутни кај децата со дебелина уште
пред да настанат значајни морфолошки и функционали нарушувања кои се детектираат
со стандардната 2Д ехокардиографија и дека постојат дури и во отсуство на
кардиоваскуларни ризик фактори. Овие докази несомнено потврдуваат дека дебелината
е независен предиктор за промени во структурата и функцијата на миокардот поради
што КМПдеб заслужува да биде прифатена како посебен клиничко-патолошки ентитет.
Иако функцијата на ДК е главно сочувана кај индивидуите со дебелина, сепак,
последниве години со проценката на миокардната деформација утврдено е постоење и
на субклиничка ДК дисфункција која значајно позитивно корелира со изразеноста на
BMI и која може да придонесе кон развој на глобална срцева слабост. Студиите во кои е
иследувана детска популација со дебелина, докажуваат дека систолната дисфункција на
ДК е исто така е присутна уште во најраните фази од дебелината. Деформацијата на ДК
е пониска кај индивидуи со морбидна дебелина дури и во отсуство на тешка
пулмонална хипертензија, и не е забалежана корелација со систолниот пулмонален
притисок.
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И на крајот, една од најкарактеристичните и неизбежни промени кои се
случуваат кај индивидуи со прекумерна телесна тежина и дебелина е дијастолната
дисфункција (ДД) што се манифестира со зголемена ЛК крутост и нарушување на
нејзиното полнење што најпрво води до срцевата слабост со сочувана ејекциона
фракција. Поврзаноста на ДД со дебелината е потврдена низ многу студии.
Дијастолната дисфункција позитивно корелира со изразеноста на BMI дури и во
отсуство на други ризик фактори, а одредени студии потврдуваат дека стомачната
дебелина има посилна корелација со ДД споредбено со BMI. 2Д конвенционалната
ехокардиографија со Доплер испитувањата на протокот и движењето на ткивата е
доволна метода за да ефикасно се процени постоењето на ДД. Натаму, користењето на
миокардната деформација на ЛП e параметар кој ги идентификува раните
функционални нарушувања кои претходат на структурното ремоделирање на ЛП и кои
може да укажат на дијастолно нарушување на ЛК многу порано пред да настане
зголемување на ЛК маса и пред појава на ДД на ЛК.
Навремена детекција на промените на миокардот кај дебелината е особено
значајна особено ако се земат во предвид позитивните сознанија од студите во кои е
докажано дека промените на миокардот се реверзибилни со редукција на телесната
тежина. Оттука произлегува и важноста на евалуацијата на миокардната деформација во
ехокардиографската евалуација кај популација со дебелина. Оваа метода овозможува
детекција на инципиентна срцева дисфункција, следење на промените кои настануваат
во морфологијата и функцијата на срцето, но и следење на ефектот од преземените
терапевтски мерки како што се редукција на телесна тежина и намалување на
инсулинската резистенција. Навремено преземање на соодветни мерки за намалување
на телесната тежина го намалува ризикот од развој на срцева слабост.
2. Цели на трудот
− Да се одреди превaленца на дијастолна и систолна дисфункција кај
популација со прекумерна телесна тежина и дебелина.
− Да се утврди какви структурни промени на миокардот настануваат кај
индивидуи со прекумерна телесна тежина и дебелина.
− Да се утврди поврзаноста на дебелината, нејзината изразеност и времетраење
со промените во морфологијата и функцијата на левата и десна комора, односно левата
преткомора.
− Да се процени дали дебелината е независен предиктивен фактор за појава на
систолна и/или дијастолна дисфункција на левата и десна комора.
− Да се направи споредба на срцевата структура и функција помеѓу субјекти со
комплицирана и некомплицирана дебелина (присуство на дијабетес мелитус, глукозна
интолеранција, инсулинска резистенција, дислипидемија, висок крвен притисок).
3. Очекуван научен придонес
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Студијата е значајна затоа што досега во Р. С. Македонија не се правени темелни
ехокардиографски испитувања кај популација на дебели. Конвенционалната
ехокардиографија, но особено проценката на миокардната деформација на миокардот на
сите кавитети од срцето кои како методи ќе се применат во оваа студија ќе овозможат
да се добијат значајни сознанија за инципиентните промени во структурата и
функцијата на срцето. Така, согласно податоците од литературата се очекува дека ќе се
докаже постоење на ехокардиографски промени кај популација која е прекумерна тешка
и/или дебела. Овие ехокардиографски промени на дијастолна дисфункција, субклиничка
систолна дисфункција, присутна срцева слабост со сочувана ЛК ејекциона фракција се
очекува да бидат присутни во пoголем процент кај пациентите со комплициран тип на
дебелина (присуство на инсулинска резистенција, Т2ДМ, артериска хипертензија,
дислипидемија).
Резултатите од оваа студија би можеле да се применат во навремено и
поагресивно спроведување на ефикасни терапевтски мерки за намалување на
дебелината и поажурно мултидисциплинарно водење на пациентите кои имаат висок
ризик за развој на срцева слабост.
ЗАКЛУЧОК
Комисијата врз основа на приложениот материјал оценува дека пријавениот
поднесок за докторска дисертација под наслов “Ехокардиографска проценка на ефекти
на дебелината врз миокардната структура и функција” од Д-р. Цветанка ВолкановскаИлиевска е актуелен и има исклучителна апликативна вредност. Во Универзитетската
Клиника за ендокринологија и болести на метаболизмот, како и во Универзитетската
клиника за кардиологија во Скопје постојат предуслови за негова изработка, а
кандидатката поседува капацитети за негова реализација. Комисијата смета дека темата
ги задоволува принципите на научна работа.
Комисијата во полн состав едногласно одобрува пријавениот труд да продолжи
да се реализира.

РЕЦЕНЗЕНТСКА КОМИСИЈА

1.

Проф. Д-р. Љубица Георгиевска-Исмаил

2.

Проф. Д-р Татјана Миленковиќ

3.

Проф. Д-р. Марија Вавлукис
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РЕЦЕНЗИЈА

Наставно Научниот совет на Медицински факултет во Скопје , на својата XХVI редовна
седница, одржана на ден 08.06.2020 година донесе одлука за формирање на Комисија за
оценка на пријавената тема за изработка на докторска дисертација со наслов:
“Трендови на раст и пубертет: етнички и демографски варијации кај кохорта
на машки и женски деца во северозападниот дел од Република Северна Македонија”
англиски јазик:
“Growth and puberty trends: ethnic and demographic variations in the cohort of
male and female children in the northwestern part of the Republic of North Macedonia”
од студентот на трет циклус докторски студии д-р Арјета Рауфи во состав:
1. Проф. д-р Марина Крстевска Константинова - ментор
2. Проф. д-р Констандина Кузевска Манева - член
3. Проф. д-р Лидија Карева - член

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

ИЗВЕШТАЈ
Мислење за предложената тема
Предложената тема за изработка на докторска дисертација на кандидатката д-р Арјета
Рауфи со наслов: “Трендови на раст и пубертет: етнички и демографски варијации кај
кохорта на машки и женски деца во северозападниот дел од Република Северна
Македонија” е изработен според упатствата кои се применуваат на Третиот циклус на
докторски студии при Медицинскиот факултет во Скопје. Поднесокот ги содржи сите
составни делови на еден научно-истражувачки труд и тоа апстракт на македонски јазик и
на англиски јазик, потоа следуваат: вовед, мотив, цели, хипотези, материјал и методи,
очекувани резултати и литература. За изработка на поднесокот е консултирана стручна
литература од 80 референци, од кои најголемиот дел се современи и од релевантни
извори.

1

Во воведниот дел на почеток се дефинира пубертетот и се објаснуваат низата на
хормоналните, физичките и психолошките промени што настануваат во текот на оваа
сложена транзиција што го означува крајот на детството.
Невроендокринолошките механизми се опишуват од почеток на формирање на концептот
за хипоталамусната регулација па се до поновите студии за точниот механизам на
регулирање на пубертетот.
Комплексноста на механизмите имплицирани на почетокот на пубертетот од регулацијата
на невропептиди до генетските фактори, метаболните и факторите на надворешна средина
се опишани во посебни поглавја.
Се објаснува како последната деценија бележи значителен напредок во
идентификувањето на гените кои влијаат на пубертетниот тајминг, со откривање на
стотици вообичаени генетски локуси како и на можните причини на еден предвремен или
одложен пубертет.
Гените KISS1, KISS1R, TAC3 и TACR3 кодираат сигнални молекули и рецептори кои
промовираат секреција на GnRH но исто така можат да функционираат како наводен
пубертетски „прекинувач“.
Со нов осврт и на важноста на мутациите на МKRN3 генот кои се докажани дека се
одговорни и за фамилијарна форма на централен предвремен пубертет.
Во понатамошниот текст докторантката објаснува дека иако генетските фактори
остануваат доминантна одредница на времето на почетокот на пубертетот, сепак се мисли
дека надворешните фактори на средината се потенцијалните придонесувачи на промената
кон поран почеток на пубертет во споредба со претходните генерации. Промените се
препишуваат на подобрената здравствената заштита , исхраната, и на зголемената
преваленца на обезитетот во детската возраст. Исто така, се потенцира дека таканаречени
ендокрини дизруптори (ЕД) се потенцијални придонесувачи во промените на возраста на
почеток на пубертетот. Голем број на различни класи на егзогени соединенија со
ендокрини активни својства интерферираат во дејството на ендогени хормони. Овие
соединенијa таканаречени ендокрини дисруптори (ЕД) се во состојба да се врзат за
рецепторите на хормоните и да влијаат во нивната синтеза, транспорт, метаболизам и
елиминација.
Во поглавјето на возраста на физиолошкиот пубертет се објаснува како почетокот
на пубертетот варира во голема мера помеѓу поединци, различни раси, различни етнички
популации, различни демографски населенија и истото може да се разликува и до 4
години.
Понатаму во текстот
се опишуваат нарушувањата на пубертетот како
предвремениот и одложениот пубертет. Се почнува со дефиниција на предвремениот и
одложениот пубертет , нивната класификација па се до влијанието на генетските,
метаболните и факторите на надворешната средина.
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Според литературата на што се реферира докторантката девојчињата во просек влегуваат
во пубертет на помлада возраст во споредба со момчињата и имаат поголема веројатност
да имаат идиопатски централен предвремен пубертет, додека момчињата се повеќе
предиспонирани за идиопатска одложен пубертет.
Во посебни поглавја со детален опис се објаснуваат физичките промени за време на
пубертетот кои
ги одразуваат длабоките ендокрини функции на хипоталамусот,
хипофизата, гонадите и надбубрежните жлезди.
Кај женските деца како прв значајен фенотипски знак на секундарни сексуални
карактеристики за време на пубертетот се опишува развојот на градите кои и до ден
денеска се проценуваат со познатиот метод на Маршал и Таннер кој датира од 60-тите и е
широко познат како „фази на Tанер“. Исто така се опишуваат и другите секундарни
сексуални карактеристики како појавата на срамни влакна (аксиларха и пубарха) нивна
класификација па се до хормоналните промени за време на пубертетот кои обезбедуваат
соодветен развој на утерусот и доведуваат до појава на првото менструално крварење кај
здравите девојчиња (менарха).
Понатаму се опишуваат и физичките промени за време на пубертетот кај машките
деца од првиот физички забележлив знак на пубертет со зголемување на обемот на
тестисите кој се мери со орхидометар на Прадер се до проценка на срамните влакна од
типот на пубарха, аксиларха, лицева влакнатост и регистрација на промени на гласот.
Докторантката ја опишува и комплексноста на растот како еден динамичен процес
кој покажува карактеристична шема со три главни пресвртници на раст : постнатален раст
проследена со брзо забавување на растот за време на детството и раното детство; благиот
излив на среден раст на возраст од 6-7 години, кој сепак останува невидлив во повеќето
графикони на раст, и пубертетскиот раст .
Висината кај децата е различна кај двата пола, пуберталниот раст е поизразен кај
момчињата отколку кај девојчињата што доведува до поголема висина на возрасни кај
мажите во споредба со жените. Кај децата во предпубертална возраст лачењето на
хормонот за раст е слично и кај двата пола, додека за време на пуберталната транзиција
секрецијата на хормонот за раст се зголемува првин кај девојчињата, а потоа кај
момчињата. Според тоа, брзината на висината кај момчињата започнува 1-2 години
подоцна отколку кај девојчињата.
Се опишува исто дека пуберталниот раст
е придружен со зголемена
минерализација на коските но и со значително зголемување на телесната тежина. За време
на препубертална фаза, момчињата и девојчињата имаат идентична процентуална
застапеност на масната маса во вкупната телесна тежина. Како и да е, во првиот дел од
пубертетот, телесната маса се зголемува поради зголемување на мускулната маса, а потоа
во вториот дел од пубертетот, девојчињата покажуваат поизразено зголемување на
масната маса. Затоа, на крајот на пубертетот, момчињата имаат поголема мускулна маса
од девојчињата, и, обратно, девојчињата имаат поголема масна маса.
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Докторантката ја потенцира важноста на широките варијации во темпото на
пубертетското созревање не само поради психосоцијалните и бихејвијоралните аспекти на
сексуланото однесување на адолесцентите , но и поради веќе предвидените и докажани
долгорочни ризици по здравјето. Од бројнии наведени студии е докажано дека рана
возраст на менарха е ризик фактор за појава на карцином на дојка, на кардиоваскуларни
болести, дијабетес, депресија, нарушувања во однесувањето. Додека раниот пубертет кај
момчињата е докажан ризик фактор за појава на карцином на тестисите, задоцнетиот
пубертет е причина на лоша самодоверба и психосоцијално страдање .
Се опишуваат бројни американски и европски студии кои го потврдуваат трендот
на намалување на возраста на пубертетот кај американското, европското население.
Како мотив за реализација на истражувањето докторантката го наведува фактот
дека во текот на последниве декади увидено e повисок раст и достигнување на
пубертетска зрелост многу порано кај децата за разлика од претходните генерации во
многу европски земји и во светот пошироко. Се наведува дека овој секуларен тренд на
порано постигнување на пубертетска зрелост кај децата се област на истражувачки
интерес во развиените земји со дебата дали секуларните трендови продолжуваат или ја
достигнале својата граница.
Потребата да се добијат нови знаења и податоци кои ќе ја отсликат состојбата во
северозападниот дел на Република Северна Македонија ,дали се следат секуларните
трендови на пораст на висина, на порано пубертетско созревање, и зголемената
преваленца на
прекумерната тежина кај децата како и недостаток на слични
репрезентаттивни истрежувања се главниот
мотив за изработка на докторската
дисертација.
Докторантката јасно и концизно ги дефинира целите на научноистражувачката
работа. Како главна цел на студија се зацртува истражувањето на возраста и прогресијата
на пубертетот кај здравите децата и дали се следат можните секуларни трендови на
порано пубертетско созревање.
Специфичните цели се поделени:
 Истражување на варијациите на пубертетскиот тајминг во различни етникуми,
различни средини од рурална и урбани средина.
 Истражување на преваленцата на прекумерната тежина и обезитетот кај децата и
дали истото влијае на возраста на почетокот на пуберететот.
 Споредувањето на висината и тежината на родителите со можниот секуларен тренд
на промени кон повисок раст кај децата.
 Да се спореди возраста на првата менарха кај девојчињата и нивните мајки.
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Хипотези:
Х1.Децата во северозападниот дел на Република Северна Македонија ги следат
промените кон повискок раст, порано пубертетско созревање и зголемена преваленца кон
прекумерна тежина и обезитет.
Х2.Децата од урбана средина се склони на прекумерна тежина и порано пубертетско
созревање во споредба со децата од рурална средина.
Во поглавјето на материјал и методи докторантката го дефинира дизајнот на
студијата од типот на епидемиолошка проспективна студија на пресек. Го дефинира
бројот на испитаниците планирани да се вклучат во студијата (кохорта на околу 900
здрави деца од женски и машки пол од северозападен дел на Република Северна
Македонија).
Студијата ќе биде спроведена во согласност со Хелсиншката декларација и одобрена од
страна на Етичкиот комитет при комисијата за истражувања кои се спроведуваат на
човечки субјекти на Медицинскиот факултет при Универзитетот „Св. Кирил и Методиј” –
Скопје, Република Северна Македонија.
Испитаниците нема да бидат вклучувани во студијата без претходна информирана
согласност од страна на нивните родителите . Од децата ќе биде побарано претходно усно
согласување
за земање на учество во студијата и процедурите за целите на
истражувањето.
Како критериуми на вклучување и исклучување од студијата се дадени
Критериуми на вклучување во студијата:
 здрави деца од женски и машки пол
 возраст од 6-14 години,
 од различни етникуми (Македонска, Албанска, Турскa)
 средина урбана и рурална

Критериуми на исклучување во студијата:
 децата со хронични заболувања од типот на хронични инфламаторни заболувања,
како и децата кои подолг временски период се на глукокортикоида терапија.
Адекватно се опишани методите на примена на студиајата. Преку мерење на
тежината, висината, пресметување на индекс на телесна маса БМИ и одредување на
пуберететските фази децата ќе бидат евалуирани во тек на систематcки школски преглед ,
во амбулантата на Училишна Детска Превентива ЈЗУ –Здравствен Дом Тетово.
Тежинта на испитаниците ќе биде измерена согласно со препораките на светската
здравствена организација .Истата ќе се мери со помош на дигитална вага со најблиска
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утврдена прецизност од 0,1 кг. Децата во тек на мерењто на тежината ќе бидат боси и
единствено во долен веш.
Висината на испитаниците ќе биде измерена согласно со препораките на светската
здравствена организација . Истата ќе се мери со помош на Harpenden stadiometer и
изразена на висина на SDS. (standard deviation score). Децата во тек на мерењето на
висината ќе бидат боси со грб свртен кон стадиометарот и со потпирање на скалпот на
стадиометарот под соодветен агол.
Индекс на телесна маса БМИ (body mass index) се смета како најдобар антрополошки
параметар за проценка на обезноста за јавно здравствени цели. Истражувањата
покажуваат задоволителна корелација помеѓу BMI и вкупнте телесни масти, со што е
широка нејзината употребата за проценка на обезноста кај децата. Според тоа, децата на
возраст ≥ 2 години се класифицираат според соодветно конструирани и ревидирани шеми
според Body Mass Index (BMI) согласно полот и возраста.
БМИ се пресметува според формулата - тежина изразена во килограми и поделена со
квадратот на висината изразена во метри (kg/m2).
Проценка на пубертетските фази пубертетските фази кај двата пола ќе бидат оценети
според методите на Маршал и Таннер. Преку клинички преглед со опсервација и
палпација кај женските деца ќе бидат проценети фазите на развој на градите. Истите од
стадиум 1-5 ќе бидат евидентирани каде Б1 фазата одговара на предпубертетска фаза се
до Б5 фазата која е случај на зрели гради како кај возрасните жени.
Проценка на пубертетски фази кај машките деца како почетен секундарни сексуални
карактеристики се наведува развојот на гонадите. Фазите на Tанер и кај машките деца се
исто широко прифатени како метод за визуелна проценка и оценување на фазите на
пубертет. Зголемувањето на обемот на тестисите е првиот физички забележлив знак на
пубертет кај момчињата и може да се мери со орхидометар на Прадер. Волуменот на
тестикуларни вредности измирени со орхидометар покажал високи коефициенти на
корелација со ултрасонографски мерења. Волуменот на тестисите ќе биде одредено со
помош на орхидoметар. Волуменот на тестисите поголем или еднаков на 4 ml ќе се зема
како дефинитивен знак на почетокот на пубертетот. Истите од стадиум 1-5 ќе бидат
евидентирани каде стадиум Г1 одговара на предпубертетска фаза се до Г5 фазата која
одговара до појава на возрасен изглед на машки генитали.
Понатаму се проценуваат и срамните влакана кај двата пола пубархата, аксилархата . Кај
девојчињата се прави регистрација на возраста на првата менарха, додека кај машките
деца возраста на појава на лицева влакнатост и промени на гласот.
Дополнително во истражувањето ке биде вклучен и стандардизиран прашалник кој ќе
биде пополнето од страна на родителите или старателите на детето . Од прашалникот ќе се
добиваат информации за родилната тежина, родилната висина, гестациска недела на
детето. Начинот на исхрана во првите 12 месеци од животот. Висината , тежината на
родителите, нивото на образование, социоекономскиот статус и податок на првата
менарха на мајката.
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Oд очекуваните разултати на
оваа пресечна проспективна студија
докторантката наведува дека децата во северозападниот дел на Република Северна
Македонија не се исклучок и ги следат секуларните трендови на промени кон повисок
раст и порано пубертетско созревање за разлика од претходните генерации.
Исто така се очекува во различни етникуми да се разликува пубертетскиот тајминг.
Резултатите кај децата со прекумерна тежина се очекува да се во позитивна
корелација со порано пубертетско созревање.
Важен осврт во варијации на пубертетска возраст се очекува да постои и кај децата
со разлини социоеконимски статус и од различни средини од рурална и урбана.

Како главни научни придонеси кои се очекуваат од докторската дисертација
се добивањето на податоци и следење на прогресијата на пубертетот кај педијатриската
популација, неговото витално значење од самиот факт што е дел од нивниот
репродуктивен развој, но исто така и заради многубројните физички и психолошки
промени со кои се соочуваат децата во овој период на развој.
Докажувањето на постоење на варијации на висина, тежина , БМИ, и фази на
пубертет кај децата од различни етникуми , и различни средини(рурална и урбана).
Добивање на податоци за преваленцата на прекумерна телесна тежина/згоеност кај
школските деца на северозападниот дел на Република Северна Македонија.

ЗАКЛУЧОК И ПРЕДЛОГ
Врз основа на анализата на пријавената тема за изработка на докторската
дисертација од кандидатката д-р Арјета Рауфи со наслов “Трендови на раст и пубертет:
етнички и демографски варијации кај кохорта на машки и женски деца во северозападниот
дел од Република Северна Македонија”, комисијата смета тека тематае е актуелна, ги
исполнува сите критериуми за релевантен научно-истражувачки труд, со оригинален
придонес за проценка на возраста на физиолошкиот пубертет и следењето на секуларните
трендови во детската возраст.
Врз основа на претходно изнесенето, Рецензентската комисија има чест да му
предложи на Наставно-Научниот совет на Медицинскиот факултет при УКИМ, Скопје, да
го прифати Извештајот за оценка на пријавената тема за докторска дисертација на
кандидатката д-р Арјета Рауфи и да овозможи продолжување на процедурата за изработка
на дисертацијата.

Рецензентска комисија:
1. Проф. д-р Марина Крстевска Константинова -ментор
2. Проф. д-р Констандина Кузевска Манева -член
3. Проф. д-р Лидија Карева- член
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До
Советот за студиска програма по медицина
Трет циклус докторски студии по медицина
Универзитет “Св. Кирил и Методиј” – Скопје

РЕЦЕНЗИЈА
Наставно-научниот совет на Медицинскиот факултет при универзитетот „ Св. Кирил и Методиј“Скопје, на својата XXIV редовна седница одржана на ден 25.02.2020, по предлог на Советот на
трет циклус студии- докторски студии, а врз основа на член 63 од Законот за високо образование
и член 53 од правилникот за внатрешни односи и работењето на Медицинскиот факултет, во
состав на Универзитетот “Св. Кирил и Методиј”, во Скопје, донесе Одлука за формирање на
Комисија за оцена на тема за изработка на докторска дисертација од м-р д-р Ана Коцевска,
вработена во ЈЗУ Специјална болница по гинекологија и акушерство “Мајка Тереза” – Скопје, со
наслов:
”Ризик фактори за патолошки промени на ендометриумот и нивна асоцијација со
ендокрините нарушувања, метаболичен синдром и остеопороза“,
” Risk factors for pathological changes of the endometrium and their association with
endocrine disorders, metabolic syndrome and osteoporosis “,
во следниот состав:
Проф. д-р Димче Зафиров (ментор)
Проф. д-р Гордана Петрушевска (член)
Проф. д-р Марјан Стојовски (член)
Рецензионата комисија, по разгледување на доставениот материјал за оцена на подобноста на
темата за изработка на докторска дисертација, го поднесува следниот

ИЗВЕШТАЈ
Доставениот поднесок за изработка на докторска дисертација ги содржи сите потребни елементи
на една научно-истражувачка студија: вовед, мотив, цели на студијата, материјал и методи,
статистичка обработка, очекувани резултати и литература. Во воведниот дел кандидатката дава
краток осврт на анатомијата и физиологијата на ендометриумот, како и физиологијата на
периодот на перименопауза и постменопауза. Менопауза е оној период од животот на жената
кога менструалните циклуси престануваат и завршува репродуктивниот период. Се дефинира
како отсуство на менструално крварење повеќе од една година. Типично настанува на возраст од
49 до 52 години. Неколку години пред менопаузата, менструалните циклуси типично стануваат
ирегуларни т.е. траат подолго или пократко од нормално, или пак менструалното крварење е
намалено или зголемено.
Детално се опишани патолошките промени на ендометриумот, како и ризик факторите за нивна
појава. Кандидатката гради солидна основа за поставување на проблемот.
Дисфункционалното крварење од утерус е често во периодот на менопаузална транзиција како
резултат на хормонските промени во овој период. Абнормалното крварење може да биде и
поради органски причини (вагинална или ендометријална атрофија, ендометријални или
цервикални полипи, ендометријална хиперплазија, миоми, карцином). Интернационалната

федерација за гинекологија и обстетриција (FIGO) дефинирал класификационен систем за
абнормални крварeња од утерус, наречен PALM-COEIN (полип, аденомиоза, леиомиом,
малигнитет и хиперплазија, коагулопатија, овулаторна дисфункција, ендометријална
дисфункција, јатрогени причини и некласифицирани причини). Кај околу 10 % од
постменопаузалните крварења се детектира малигна болест, а кај 80% од нив се работи за
ендометријален карцином. Ризик факторите како обезитет, хронична ановулација, нулипаритет,
доцна менопауза, неопонирано дејство на естроген (без прогестерон), хипертензија и дијабет
водат до зголемување на ризикот од ендометријална хиперплазија и ендометријален канцер.
После хипофизата, тироидната жлезда е најважната ендокрина жлезда, чија што функција има
широка рамка на ефекти врз развојот, растот, метаболизмот и функцијата на секој органски
систем во човековото тело. Тироидните нарушувања се почести кај жените отколку кај мажите и
можат да предизвикаат: абнормален сексуален развој, менструални нарушувања, инфертилитет
и предвремена менопауза. Тиреостимулирачкиот хормон (TSH) е најсензитивниот индикатор за
тироидна дисфункција. Кандидатката посочува неколку студии каде што се детектирани
сигнификантно повисоки вредности на ТЅН кај пациентките со ендометријален карцином, во
однос на контролната група. Покачените нивоа на ТЅН влијаат врз појават на метаболичен
синдром, кој се смета за ризик фактор за појава на ендометријален карцином.
Метаболичен синдром (МС) се опишува како кластер од болести или состојби, вклучуваќи ги:
oбезноста, дијабетот, глукозна интолеранција, дислипидемија и хипертензија. Обезитетот,
дијабетот, метаболичниот синдром, нулипаритетот, касната менопауза и неопонираната
естрогенска стимулација, се етаблирани ризик фактори за ендометријален карцином.
Гликолизираниот хемоглобин (HbA1c) е форма на хемоглобин која е ковалентно врзана за
глукозата. Тој се формира преку не-ензимска гликолизација на хемоглобинот при контакт со
плазматската глукоза. Се мери заради идентификација на три месечниот просек на
концентрацијата на глукоза во плазмата и може да се користи како дијагностички тест за
дијабетес, или за евалуација на гликемиската контрола кај пациентите со дијабет. Овој тест е
многу едноставен и практичен затоа што не мора да се зема крв на гладно, детектира
хипергликемија која траела во последните 2-3 месеци и е докажан тест за предвидување на
компликации поврзани со дијабетот. Интернационалниот експертски комитет препорачал дијабет
да биде дијагностициран ако HbA1c е над 6,5% и ако анализата е направена во стандардизирана
лабораторија. Вредностите на HbA1c од 5,7 до 6,4% се сметаат како идентификација на состојба
на предијабетес (зголемен ризик за дијабет). Варијабилноста “ден за ден” кај една иста особа за
HbA1c е помалку од 2%, во споредба со 12-15% за гликемија на гладно. Повеќе епидемиолошки
студии ја истражувале поврзаноста на дијабетот тип 2 и појавата на карцином, и бил детектиран
зголемен ризик за одредени видови карцином, меѓу кои и за карциномот на ендометриум.
Хипергликемијата и хиперинсулинемијата се веројатната врска помеѓу дијабетот и карциномот,
бидејќи гликозата преку своето дејство да стимулира продукција на инсулин и IGF-I, го стимулира
туморскиот развој преку стимулација на клеточната пролиферација и инхибиција на апоптозата.
Витаминот Д е липосолубилен стероиден хормонски прекурзор кој што главно се создава во
кожата по експозиција на сонце. Витаминот Д е биолошки инертен и мора да подлежи на две
сукцесивни хидроксилации во црниот дроб и бубрезите за да се формира биолошки активниот
1,25-dihydroxyvitamin D. Двете најважни форми на Витамин Д се Витамин Д3 (холекалциферол) и
Витамин Д2 (ергокалциферол). Докажано е дека Витаминот Д влијае врз експресијата на над 200
различни гени. Неговиот дефицит е поврзан со зголемен ризик за појава на дијабет, различни
видови на карцином, кардиоваскуларни болести, автоимуни болести и намален имунитет.
Витамин Д рецепторот (VDR) има експресија во овариумите, ендометриумот и миометриумот. Во
ендометриумот постои експресија и на ензими кои учествуваат во метаболизмот на Витамин Д.
Потенцијалниот анти-пролиферативен и анти-инфламаторен ефект на Витаминот Д во третманот
на ендометриозата истражуван е во последните неколку години. Алтерации во метаболизмот на
Витаминот Д (зголемена активност на 24- hydroxylase mRNA и протеинска експресија) се
докажани кај карциномот на ендометриум. Кај повеќе линии на ендометријален карцином,
докажанo е неговото анти-пролиферативно, про-апоптоично, анти-инфламаторно дејство, како и
делувањето како агенс кој индуцира диференцијација.
Остеопорозата (ОП) е метаболна коскена болест која се карактеризира со мала коскена маса и со
нарушување на микроархитектурата на коскеното ткиво што доведува до зголемена коскена

слабост и на тој начин до зголемена осетливост за фрактури. Менопаузата и естрогенскиот
дефицит со кој таа е проследена, е најчестата причина за појава на постменопаузална ОП.
SWAN студијата (The Study of Women’s Health Across the Nation) е голема проспективна кохортна
студија, во која кај 2000 партиципанти се испитувани промените во коскената минерална густина
на лумбалниот ‘рбет и колкот во текот на 6 годишен период на менопаузална транзиција. Во текот
на раниот перименопаузален период имало мали промени во коскената густина, но коскената
густина драматично опаѓала во доцната перименопауза и раната постменопауза. Годишната
загуба на коска во доцната перименопауза била 1,8-2,3% на лумбалниот ‘рбет и 1-1,4% на колкот.
Ризик фактори за ОП: генетски фактори, припадност кон бела или жолта раса, позитивна
фамилијарна анамнеза за остеопоротична фрактура, низок БМИ, грацилна конституција со
светол тен. Важен е и начинот на живот: пушење, слаба физичка активност, нулипаритет, рана
менопауза, касна менарха, нутритивни фактори (нетолерантност кон млеко, долготрајна диета
без калциум, вегетаријанска исхрана, ексцесивен внес на алкохол).
Во зрела коска се одвива постојано создавање и апсорпција на коска т.н. коскено ремоделирање.
На тој начин наизменично се зголемува и се намалува коскената маса. Коската ја создаваат
остеобластите. Тие се наоѓаат на површината на коската и во коскените шуплини. Мала
активност на остеобластите постои постојано, во сите живи коски (на приближно 4% кај возрасна
особа) и постојано се создава малку ново коскено ткиво. Апсорпцијата на коската е функција на
остеокластите. Остеокалцинот е најважниот не-колагенски протеин во коскениот матрикс. За
време на коскената изградба, тој се продуцира од остеобластите. Неговата продукција е зависна
од Витамин К и е стимулирана од Витамин Д3. Колагенот тип I е важна компонента на коскениот
матрикс и неговите деградациони продукти најчесто се користат како маркери за коскена
ресорпција
Мотивот за оваа студија е да се истражат ризик факторите за појава на промени на
ендометриумот во перименопаузалниот и постменопаузалниот период, а со тоа да се даде
придонес во нивната превенција, навремена дијагностика и терапија, со цел подобрување на
квалитетот на живот и животниот век на жената.
Кај жените во перименопауза и постменопауза, освен промени на гениталните органи и
абнормални крварења се јавуваат бројни интернистички нарушувања (обезитет, метаболичен
синдром, дијабет, тироидни нарушувања, кардиоваскуларни болести, остеопороза), кои исто така
треба навремено да се превенираат, дијагностицираат и третираат.
Целите на оваа студија се јасно дефинирани, прецизни и таксативно наброени:
-Да се утврди какви хистопатолошки промени на ендометриумот се јавуваат во периодот на
перименопауза и постменопауза
-Да се утврди застапеноста на метаболичен синдром, дијабет и тироидни нарушувања кај
испитуваните пациентки
-Да се утврди дали е присуството на метаболичен синдром, дијабет или тироидни нарушувања
асоцирано со појава на патолошки промени на ендометриумот
-Да се утврди дали серумското ниво на Витамин Д има асоцијација со појава на патолошки
промени на ендометриумот
-Да се утврди динамика на биохемиските маркери за остеопороза и нивната асоцијација со
возраста, менструалниот статус и телесната тежина на испитаничките
Во делот Материјал и методи, кандидатката наведува дека студијата ќе биде проспективна
обсервациска кохортна и ќе се изведува во ЈЗУ Специјална болница за гинекологија и
акушерство ,,Мајка Тереза“ - Скопје, во соработка со Институтот за патолошка анатомија при
Медицински факултет – Скопје и ЈЗУ Универзитетски институт за клиничка биохемија.
Во студијата ќе учествуваат вкупно 160 испитанички. Тие ќе се регрутираат во Диспанзер и
Ургентен оддел при ЈЗУ Специјална болница за гинекологија и акушерство ,,Мајка Тереза“ –
Скопје.
Испитаничките ќе бидат поделени во 2 групи:
1. Испитувана група – 120 испитанички кај кои ќе се изведе фракционирана експлоративна
киретажа поради медицинска индикација (абнормално крварење од утерус или поради
ултразвучно дијагностицирани абнормални наоди на ендометриум). Овие пациентки ќе се
поделат во две подгрупи: перименопаузална и постменопаузална.

2. Контролна група – 40 здрави жени, кај кои нема да се изведува фракционирана експлоративна
киретажа.
Кандидатката јасно ги дефинира инклузионите и ексклузионите критериуми за учество во
студијата.
Инклузиони критериуми: женски пол, возраст над 40 години, присуство на абнормално крварење
од утерус, асимптоматски пациентки со ултразвучно поставена индикација за изведување на
фракционирана експлоративна киретажа, можност за комуникација и соработка, потишана
информирана согласност.
Ексклузиони критериуми: примање на хормонална терапија (хормон заместителна терапија или
тамоксифен), присуство на хематолошки заболувања, присуство на нарушувања на хемостаза,
присуство на тумор или циста на овариум, доколку крварењето е заради присутна промена на
вагина или цервикс, примање на антиресорптивна терапија.
Кандидатката ќе ги изведува следните испитувања:
1. Пополнување на прашалник со анамнестички податоци
Ќе се собираат анамнестички податоци преку стандарден прашалник за:
- возраст,
- националност,
- степен на образование,
- место на живеење,
- возраст на прва и последна менструација,
- фреквенција и времетраење на менструалните циклуси,
- анамнеза за бремености, породувања, абортуси, претходни дијагностички киретажи,
- анамнеза за лекуван стерилитет, полицистичен оваријален синдром, користена хормонална
терапија,
- пушење,
- алергии,
-минати заболувања (хипертензија, дијабет, карцином, скршеници, проблеми со хемостаза,
хематолошки заболувања, болести на дојка, тироидни нарушувања, срцеви заболувања,
операции),
- користење на витаминско суплементна терапија (калциум, витамин Д),
- фамилијарна анамнеза (гинеколошки заболувања, карциноми, дијабет, хипертензија, скршеници
на коски),
- сегашна болест (дали е присутно крварење, негова јачина и времетраење).
2. Ултразвучно испитување
Ултразвучно мерење на дебелина на ендометриум со апарат TOSHIBA Xario 200, со користење
на ендовагинална сонда 11C3, со фреквенција од 7,0 MHz.
3. Мерење на крвен притисок
Ќе се прават три мерења, со присутно растојание од 1 час помеѓу мерењата, во седечка положба.
4. Антропометриски испитувања
- Мерење на телесна тежина и висина (со дигитална вага, без облека и обувки, само по долен
веш).
Пресметка на Body Mass Index (BMI) со формулата: BMI = телесна тежина(kg) / телесна висина
(m²)
- Мерење обем на струк (со помош на метро, на ниво на папок, пред крај на експириум)
- Мерење обем на колкови (на ниво на трохантери од бутната коска)
5. Фракционирана експлоративна киретажа
Фракционирана експлоративна киретажа ќе се изведува во краткотрајна интравенска анестезија.
Добиениот материјал (од ендоцервикс и ендометриум) во 2 флакони со 10% формалин ќе се
испрати за хистопатолошка анализа на Институтот за патолошка анатомија при Медицински
факултет – Скопје.
6. Хистопатолошки параметри
Хистопатолошки дијагнози кои ќе се обработуваат се: Hyperplasio simplex endometrii simplex non
atypica, Hyperplasio simplex et complexa endometrii without atypia, Hyperplasio endometrii atypica,
Polypus endometrii, Adenocarcinoma endometrii, Atrophio endometrii, продолжено и неадекватно
естрогенско делување, дефициентна секреторна фаза

7. Земање на примероци од крв
По добивањето на хистопатолошкиот резултат, при следна посета, после гладување од 10-12
часа, кај пациентите со венепункција на кубитална вена ќе се земе 8ml крв за биохемиски
анализи. 6ml крв ќе се земат во епрувета без антикоагуланс и по центрифугирање, од серумот ќе
се изведуваат сите биохемиски анализи освен HbA1c.
2ml крв ќе се земат во епрувета со антикоагуланс К2Е и од неа ќе се испитува HbA1c. Крвта
веднаш ќе се носи на Универзитетската клиника за клиничка биохемија, каде ќе се изведуваат
лабораториските анализи.
8. Лабораториски параметри кои ќе се испитуваат се: гликоза во серум, FSH, LH, estradiol, TSH,
слободен тироксин, инсулин, паратхормон, витамин Д, N-MID Osteocalcin, β- Cross Laps / serum,
јонизиран калциум (Ca++) во серум, серумско железо, вкупен холестерол, LDL холестерол, HDL
холестерол, триглицериди
Во однос на статистичката обработка на податоците, тие ќе бидат внесени во специјално
изработена база на податоци, а статистичката обработка ќе се направи со користење на
соодветни статистички програми (Statistica for Windows 7,0 и SPSS 17,0). Добиените податоци ќе
бидат прикажани табеларно и графички. За утврдување на статистичка значајност ќе се користи
ниво на сигнификантност од p<0.05.
Кандидатката ги очекува следните резултати:
1.Во перименопаузалниот период почести хистопатолошки наоди да се промени на
ендометриумот заради нарушувања на пролиферативната и секреторната фаза од
менструалниот циклус, додека во постменопауза почести ќе се органските промени на
ендометриумот.
2.Дебелината на ендометриумот ќе биде поголема кај хиперплазија, полип и ендометријален
карцином
3.Кај пациентките со присутна ендометријална патологија, обезитетот, дијабетот, хипертензијата,
метаболичниот синдром, хипотиреозатa, ќе се сигнификантно почести во однос на контролната
група.
4.Нивоата на Витамин Д ќе се пониски кај испитаничките со присутна ендометријална патологија.
5.Биохемиските коскени маркери ќе бидат сигнификантно повисоки кај пациентките во
постменопауза, правопропорционално со возраста и годините во постменопауза, а
обратнопропорционално со Body Mass Index на испитаничките
Литературата која кандидатката ја користела во подготовката на поднесокот се состои од 127
соодветно избрани и правилно цитирани референци, меѓу кои доминираат податоци од
современи автори кои дале значителен придонес во обработка на проблематиката која е
изнесена во темата.

ЗАКЛУЧОК
Комисијата врз основа на приложениот материјал оценува дека пријавениот поднесок за
докторска дисертација под наслов ”Ризик фактори за патолошки промени на ендометриумот
и нивна асоцијација со ендокрините нарушувања, метаболичен синдром и остеопороза“,
од м-р д-р Ана Коцевска, според својата актуелност, поставени цели, изборот на материјалот и
методологијата на истражување, како и очекуваните резултати, во целост ги исполнува
критериумите за изработка на современа и квалитетна докторска дисертација.
Комисијата позитивно ја оценува предложената тема за изработка на докторска дисертација и
има чест да му предложи на Наставно-научниот совет на Mедицинскиот факултет во Скопје да ја
прифати и предлогот да го проследи во понатамошна постапка.
Рецензиона комисија:
1. Проф. д-р Димче Зафиров ____________________________________________
2. Проф. д-р Гордана Петрушевска _______________________________________
3. Проф. д-р Марјан Стојовски ___________________________________________

До
Наставно-научниот совет на
Медицинскиот факултет при
Универзитетот “Св. Кирил и Методиј
Скопје

РЕЦЕНЗИЈА
Наставно-научниот совет на Медицинскиот факултет во Скопје на својата XXIV
редовна седница одржана на ден 25.02.2020 година по предлог на Советот на III циклусдокторски студии, а врз основа на член 112 од Законот за високо образование и член 55
став 1 од Правилникот за условите, критериумите и правилата за запишување и
студирање на трет циклус студии – докторски студии на Медицинскиот факултет, во
состав на Универзитетот “Св.Кирил и Методиј” во Скопје, донесе Одлука за формирање
на Комисија за оцена на пријавена тема за изработка на докторска дисертација од Д-р
Тони Крстев, под наслов “Подобрување на предикцијата на карциномот на
простатата преку воведување на нов комбиниран модел со користење на
простатичниот здравствен индекс (PHI) и магнетна резонанца„ на англиски
јазик “Improving prediction of prostate cancer by introducing a new combined
model using prostate health index (PHI) and magnetic resonance (MRI)” во
следниот состав:
1. Проф. д-р Оливера Стојчева-Танева, ментор
2. Проф. д-р Оливер Станков, член
3. Доц. Д-р Сотир Ставридис, член
Комисијата ја разгледа темата за изработка на докторска дисертација под наслов
“Подобрување на предикцијата на карциномот на простатата преку воведување на нов
комбиниран модел со користење на простатичниот здравствен индекс (PHI) и магнетна
резонанца „ и има чест на Наставно-научниот совет да му го поднесе следниот
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ИЗВЕШТАЈ
Мислење за предложената тема за изработка на докторска дисертација
Доставениот поднесок за изработка на докторска дисертација ги содржи сите потребни
елементи на една научно-истражувачка студија: вовед, цели на студијата, материјал и
методи, протокол на студијата, очекувани резултати и литература.
Во воведот кандидатот дава осврт на литературата на досега користени дијагностички
методи за карциномот на простатата (КП). Тој укажува на тоа дека ПСА, кој досега
рутински се користи во дијагностиката на простатичната патологија, како биомаркер е
орган специфичен и има свои ограничувања, вклучувајки ја ниската специфичност во
детерминирање на присуството на карциномот на простатата. Дериватите на ПСА, како
што се слободниот ПСА (free PSA), процентот на слободен и тотален ПСА однос
(percentage of free-to-total PSA ratio (%FPSA)), густината на ПСА (PSA density) се исто така
користени како биомаркери во детекција на КП. Простата специфичен антиген (ПСА) во
нормални услови се продуцира како проензим (проПСА), кој со протеолиза се генерира
во неактивна неврзана форма на ПСА, фПСА, која навлегува во крвотокот. При
карцином на простатата, една специфична форма на проПСА е [-2]proPSA, која е
неврзана и со повиска концентрација кај мажи со КП. Покачените вредности на proPSA
и fPSA, како и односот proPSA со fPSA исто така се асоцирани и со агресивноста на
карциномот на простатата. На крајот од воведот, кандидатот истакнува дека во
клиничката пракса постојат многу контроверзи околу ефикасноста и точноста на ПСА во
раното откривање и намалување на морталитетот од КП. Златен стандард за откривање
на КП и тумор-стратификација е простатичната биопсија и Глисоновиот скор, но од
клучна важност е урологот да има точна алатка со која ќе може да одреди кои пациенти
ќе бидат подложени на биопсија на простата. Во последните години во светот е воведен
нов биомаркер, простатичниот здравствен индекс (prostate health index – PHI), кој е
добиен со математичка формула која ги вклучува во себе вкупниот ПСА (tPSA),
слободниот, неврзнаиот ПСА (fPSA) и [-2]proPSA, најпревалентна варијанта на дел од
аминокиселините кои се составен дел на ПСА, во простатичниот канцер. PHI имал
поголема специфичност и сензитивност од ПСА и другите про-ПСА маркери.
Од големо значење за оваа студија на кандидатот е што во Р.Македонија до сега не
е користен PHI како скрининг алатка за рана детекција на простатичниот карцином.
2

Целите на студијата се јасни и прецизни:
1. Да се одреди сензитивноста и специфичноста на PHI посебно,
2. Да се одреди сензитивноста и специфичноста на PHI во комбиниран модел со
МРИ користејќи ја простатичната биопсија и Глисоновиот скор како златен
стандард
3. Да се споредат ПХИ и комбинираниот модел со досега користените методи на
ПСА и %fPSA.
Истражувањето е дизајнирано како проспективна, обсервациска и
нерандомизирана студија во која ќе бидат вклучени 100 пациенти мажи кои се јавиле во
болницата ГОБ 8-ми Септември поради уролошка консултација во врска со тегоби
поврзани со простатата.
Во делот материјал и методи опишани се инклузионите критериуми (мажи, на
возраст над 50 години, со ПСА >4ng/ml и со неспецифичен дигито-ректален преглед, кај
кои ќе се одредува вредноста на ПХИ, ќе се прави МРИ и биопсија на простатата), како
и ексклузионите критериуми (нема да се опфатени мажи кои се на терапија со 5 алфа
редуктаза инхибитори, кои претходно имаат направено биопсија на простата,
простатектомија или ТУРП, пациенти со уринарни тракт инфекции или акутни
воспалителни промени на простата). Пациентите кандидатот ќе ги подели во две групи
според Gleason score под и над 6.
ПСА параметрите, односно ПХИ скорот ќе го одредува врз основа на
математичката формула PHI=([-2proPSA]/fPSA) x

. Резултатаите ќе ги внесува во

табела и ќе ги споредува со останатите простатични маркери.
Веројатноста за карцином на простатата базирана на ПХИ вредностите за ПСА
меѓу 4 и 10 нг/мл ќе се одредува според Beckman Coulter. Така, за cutoff вредност меѓу 27
и 55, веројатноста за карцином е во граници од 16,8% до 50,1%. Ако пациентот е со
вредност на ПХИ под 27, тогаш тој има 90% веројатност да неговата биопсија на
простата биде негативна за карцином на простата.
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Магнетна резонанца на простата (МРИ) ќе се прави на апарат Siemens и ќе се
користи методата на магнетна спектроскопија. Резултатите ќе бидат интерпретирани од
радиолози.
Трансректална ултразвучно (УЗ) водена простата биопсија (TRUS) ќе се прави кај сите
пациенти со најмалку 12 кор биопсии, 6 од секој лобус (апекс, средина на лобус и база),
од латерална и медијална страна на простатата. Користена ќе биде игла за биопсија (G
18 × 20 cm (Kimal, UK) и УЗ апарат (Esaote Technos MP with a C10-5 transducer.
Биопсираниот материјал ќе се стави во специјални контејнери и ќе се испрати во
хистопатолошката лабораторија. Биопсите ќе бидат прегледани од искусни
хистопатолози. КП е градиран согласно 2005 годишна конференција на Меѓународното
здружение на уропатолози (2005 Consensus Conference of the International Society of
Urological Pathology definitions). Биопсиите ќе бидат третирани како еднодневен
болнички третман и кај секој пациент ќе се земе информирана согласност за биопсија.
Статистичка обработка:
Околу 100 пациенти ќе бидат поделени во две испитувани групи, според Глисоновиот
скор. Ќе се користи Mann-Whitney U тест за споредба на две групи со непараметриска
дистрибуција, Spearmen rho rank тест за корелација на вредностите на PSA со PHI, како и
одредување на сензитивност и специфичност на PHI посебно и комбинираниот модел
PHI со MRI со помош на ROC кривата (area under the curve). За статистички значајна
вредност ќе се земе вредноста на p<0,05.
Од студијата кандидaтот очекува дека ќе се добие значително поголема
сензитивност и специфичност за PHI како ран биомаркер во предикција на КП, а за
комбинираниот модел на PHI со MRI уште поголема сензитивност и специфичност од
досега користениот PSA.
ЗАКЛУЧОК
Врз основа на анализата на поднесената документација и пријавениот поднесок за
изработка на докторски труд, актуелноста на темата, како и познавање на способноста на
кандидатот за стручна и научна работа, Комисијата е на мислење дека поднесената
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пријава на кандидатот д-р Тони Крстев за изработка на докторски труд 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„ според својата актуелност, поставени цели, изборот на материјалот и
методологијата на истражување, како и очекуваните резултати, во целост ги исполнува
критериумите за изработка на квалитетна докторска дисертација.
Комисијата позитивно ја оценува предложената тема за изработка на докторска
дисертација и има чест да му предложи на Наставно-научниот совет на Медицинскиот
факултет во Скопје да ја прифати и предлогот да го проследи во понатамошна постапка.
РЕЦЕНЗЕНЗЕНТСКА КОМИСИЈА:
1. Проф. д-р Оливера Стојчева-Танева
_______________________
2. Проф. д-р Оливер Станков
_______________________
3. Доц. д-р Сотир Ставридис
_______________________
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УНИВЕРЗИТЕТ “СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЈ”
МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ
КАТЕДРА ЗА МЕДИЦИНА НА ТРУДОТ
СКОПЈЕ

РЕЦЕНЗИЈА
ЗА ОЦЕНА НА ПОДНЕСОКОТ ЗА ДОКТОРСКА ДИСЕРТАЦИЈА
„Кардиометаболен ризик профил и физичка активност кај работничка
популација“, на англиски „Cardiometabolic risk profile and physical activity in
workers’ population“, од д-р Драгана Бислимовска, м-р сци, пријавена на
Медицински факултет во Скопје.
Наставно-научен совет на Медицинскиот факултет во Скопје на својата
XXVI редовна седница одржана нa ден 10.06.2020 година формираше Комисија за
оцена на поднесокот за докторска дисертација на кандидатот д-р Драгана
Бислимовска, м-р сци, со наслов: „ Кардиометаболен ризик и насочена превентивна
физичка активност кај дефинирани групи работници “ во состав:
Проф. д-р Јордан Минов (ментор)
Проф. д-р Јадранка Мустајбеговиќ (член)
Проф. д-р Елисавета Стикова (член)
По внимателното проучување на текстот на пријавената тема за изработка
на докторската дисертација, Комисијата му го поднесува на Наставно-научниот
совет следниов
ИЗВЕШТАЈ
Поднесокот за изработка на докторска дисертација на д-р Драгана Бислимовска,
м-р сци, е изработен според упатствата кои се применуваат на Третиот циклус на
докторски студии на Медицинскиот факултет во Скопје.
Во тек на рецензирањето на Поднесокот, Комисијата предложи одредени
корекции и скратување на текстот заради негово поголемо фокусирање кон целите
на докторската дисертација. Исто така, Комисијата предложи промена на насловот
на дисертацијата од „Кардиометаболен ризик профил и физичка активност кај
работничка популација“ (англ. „Cardiometabolic risk profile and physical activity in
workers’ population“) во „Кардиометаболен ризик и насочена превентивна физичка
активност кај дефинирани групи работници“ (англ. „Cardiometabolic risk and

targeted preventive physical activity in defined groups of workers“). Кандидатката ги
прифати и изврши предложените корекции на текстот и насловот на Поднесокот.
Во Воведот кандидатката ја прикажува сериозноста и големината на
проблемот на кардиометаболните болести, односоно кардиоваскуларните и
цереброваскуларните болести и дијабетес мелитус тип 2, наведувајќи дека
превенцијата на овие болести е приоритет на јавното, како и на професионалното
здравје, на национално и глобално ниво. Исто така, во ова поглавје кандидатката ги
дефинира основните елементи на истражувањето, односно кардиометаболниот
ризик, метаболниот синдром и физичката активност, и нивните најважни
карактеристики, а подетално се задржува на овие елементи кај работничката
популација.
Кардиометаболниот ризик (КМР) е дефиниран како “веројатност за појава
на кардиоваскуларна и цереброваскуларна болест и дијабетес мелитус тип 2” или
“широк список на фактори кои што придонесуваат за појава на кардиоваскуларна
болест и/или дијабетес мелитус тип 2”. Метаболниот синдром (МетС), пак,
претставува кластер од меѓусебно поврзани фактори присутни кај едно лице кој го
зголемува релативниот ризик за појава на дијабетес мелитус тип 2
и
кардиоваскуларна болест за пет, односно два пати, во наредните пет до 10 години.
Иако во научните кругови постои дебата за бројот и значењето на одделните
фактори на овој кластер, според Експертскиот панел за детекција и третман на
високи вредности на холестерол во крвта (Executive Summary of The Third Report of
The National Cholesterol Education Program [NCEP] Expert Panel on Detection E, And
Treatment of High Blood Cholesterol In Adults [Adult Treatment Panel III]) од 2001
год., МетС се утврдува со присуство на барем три од следниве пет фактори:
вредност на гликемија на гладно повисока од 5.6 ммол/Л или примена на терапија
за зголемено ниво на шеќер во крвта; вредност на ХДЛ холестерол во крвта
понизок од 1.0 ммол/Л за мажи, односно понизок од 1.3 ммол/Л за жени или
примена на терапија за низок ХДЛ холестерол; вредност на триглицериди во крвта
повисока од 1.7 ммол/Л или примена на терапија за зголемени вредности на
триглицеридите; вредност на обем на половината поголема од 102 цм за мажи,
односно 88 цм за жени и вредност на артерискиот крвен притисок повисока од
130/85 ммHg или примена на антихипертензивна терапија. Секој од овие пет
фактори претставува независен фактор на ризик за појава на наведените
кардиометаболни болести, но нивното синергетично дејство сигнификантно го
зголемува КМР и укажува на потреба од интервенција за негова редукција.
Факторите на ризик за појавата на МетС се немодифицирачки (пол, возраст,
генетска предиспозиција и др.) и модифицирачки (обезност, нездрави навики во
исхраната, физичка неактивност, пушење и др.). Резултатите од повеќе
истражувања укажуваат дека активностите насочени против модифицирачките
фактори на ризик можат значајно да го редуцираат морбидитетот и морталитетот
од наведените кардиометаболни болести.
И покрај наведената долгогодишна дебата за МетС, тој се смета за
предиктор за настанување на кардиометаболните болести. Од друга страна,
јавноздравственото значењето на овие болести укажува на потребата од
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попрецизно одредување на ризикот за нивното настанување. КМР може да се
пресмета како апсолутен ризик со примена на неколку скор-системи (Framingham
Risk Score, Reynolds Risk Score, Аtherosclerotic Cardiovascular Disease Score и др.),
односно со негово пресметување со софтверска апликација според вредностите на
некои фактори на МетС дополнети со вредности на други параметри, какви што се:
пол, возраст, вредност на гликолизираниот хемоглобин, вредност на индексот на
телесна маса, позитивна фамилијарна историја за кардиометаболни болести и др.
Фрамингам ризик скорот претставува мултиваријаблен алгоритам за
проценка на ризикот од кардиоваскуларните болести (коронарна артериска болест,
цереброваскуларна болест, периферна артериска болест и срцева слабост) во
наредните 10 години. Факторите според кои ризикот за настанување на овие
болести се категоризира како нисок, среден и висок, се: пол, возраст, вредност на
вкупниот холестерол, вредност на систолниот крвен притисок, пушачкиот статус и
пушачкиот стаж. Кај лицата кај кои е пресметан висок ризик за појава на
кардиоваскуларни болести потребна е поагресивен пристап во модификацијата на
факторите на ризик. Примената на Фрамингам скор системот за проценка на
ризикот од кардиоваскуларни болести е валидизирана во САД, а истиот се
применува и во земјите од Европа, Медитеранот и Азија.
Физичката активност се дефинира како “движење на телото предизвикано
од скелетните мускули кое што бара трошење енергија и вклучува активности кои
се одвиваат додека човекот работи, патува, ги извршува домашните обврски и
учествува во активностите во слободното време”. Во дефиницијата се наведени
домените на физичката активност, односно физичката активност во тек на работата
(мануелни активности, одење, долго стоење, кревање или носење товар и др.),
физичката активност при обавување на домашните обврски (пазарување, грижа за
домот и семејството, работа во градина и др.), физичката активност при
транспортот (одење до или од одредено место, качување/симнување по скали,
стоење во автобус и др.) и физичката активност во слободното време (пешачење,
спортување, волонтерска работа и др.).
Основни карактеристики на физичката активност се нејзиниот вид,
зачестеност, времетраење и интензитет. Физичката активност доведува до
зголемување на енергетската потрошувачка на организмот, а степенот на
енергетска потрошувачка, пак, е директно поврзан со интензитетот на физичка
активност. Затоа, физичката активност најчесто се кавантифицира преку одедување
на енергетската потрошувачка, изразена во килокалории или метаболчки
еквивалент (МЕТ единици) на активноста. Една МЕТ единица е еднаква на
потрошувачка на енергија која што се троши при мирно седење, а еднаква е на
кислородната потрошувачка која се користи при таа активноста (3,5 мл/кг/мин)
земена како просечна вредност. Кислородната потрошувачка се зголемува со
зголемување на интензитетот на активноста, па на тој начин степенот на физичката
активност може да се пресмета преку мерење на интензитетот, времетраењето и
зачестеноста на различните активности во текот на денот. Степенот на физичката
активност се проценува со субјективни и објективни методи, односно со примена
на прашалници или методи и направи со кои се регистрираат одредени параметри
(забрзување на телото, срцева фреквенција, потрошувачка на кислород и др.). При
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проценката на степенот на физичка активност треба да се земат предвид сите
нејзини домени бидејќи зголемувањето на физичката активност во еден од
домените (на пр. на работното место), може да биде компензиран со намалување на
активноста во некој од другите домени (на пр. при обавување на домашните
обврски или во слободното време).
Резултатите од бројни истражувања укажуваат дека недоволната физичка
активност е еден од факторите на ризик за настанувањето на хроничните незаразни
болести кои што се најважната причина за морбидитет и морталитет во
современиот свет. Недоволната физичка активност, исто така, претставува и еден
од најважните фактори на ризик за појавата на МетС и кардиометаболните болести.
Според актуелните препораки на Светската здравствена организација (СЗО),
препорачаната физичка активност кај работоспособното населние треба да
изнесува најмалку 150 минути неделно и да биде со среден интензитет или
најмалку 75 минути неделно активност со висок интензитет или соодветна
комбинација од двете опции. За дополнителни здравствени придобивки, потребно е
постепено да се зголеми активноста со среден интензитет до 300 минути неделно, а
барем два дена во неделата да се прават вежби за сила активирајќи ги големите
мускулни групи.
Според Законот за работните односи од 2015 год., работникот се дефинира
како “физичко лице кое е во работен однос врз основа на склучен договор за
вработување”. Занимањето, пак, според Меѓународната стандардна класификација
на занимања (International Standard Classification of Occupations – ISCO-08) на
Меѓународната организација на трудот (International Labor Organization - ILO) од
2012 год., се дефинира како “збир на работи и работни задачи кои според својата
содржина и вид се организационо и технолошки толку сродни и меѓусебно
поврзани што може да ги врши еден извршител кој има соодветни способности,
знаења и вештини за вршење на работните задачи”.
Занимањата можат да се класифицираат според повеќе критриуми, а нивната
најчесто користена калсификација е Меѓународната стандардна класификација на
занимања (International Standard Classification of Occupations: ISCO-08) на
Меѓународната организација за трудот (МОТ) (International Labour OrganizationILO). Според оваа класификација, која се темели врз вештините, работните задачи
и оптоварувања на кои е изложен работникот на работното место, занимањата се
класифицираат на четири групи. Во првата група припаѓаат работните места каде
се изведуваат едноставни и рутински физички или мануелни задачи кои бараат
одреден степен на физичка сила и издржливост. Втората група вклучува работни
места во кои се користат апарати, машини или електронски уреди, возење возила,
одржување и поправка на механички или електрични уреди и опрема и слично, во
кои се бара прецизна мануелна работа, познавање на едноставни аритметички
пресметки и добри комуникациски способности. Третата група вклучува изведба на
комплексни технички и практични работни задачи кои бараат големо техничко и
процедурално познавање во специјализираната област, односно повисок степен на
образование и добри комуникациски вештини и способност за навремено
координирање, надгледување, контролирање и планирање на работните задачи. Во
четвртата група спаѓаат работни места кај кои изведувањето на работните задачи
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бара ментална способност за решавање на комплексни проблеми, донесување
одлуки и креативност, висок степен на образование и одлични комуникациски
способности.
Резултатите од повеќе истражувања изведени во светот и кај нас укажуваат
на висока зачестеност на кардиометаболните болести, односно на висока
зачестеност на метаболниот синдром и неговите одделни фактори, кај
работничката популација. Од тука, активностите насочени против факторите на
ризик на овие болести имаат исклучително значење за јавното здравство на
глобално ниво.
Резултатите од бројни истражувања, исто така, укажуваат дека физичката
активност има позитивни ефекти во поглед на превенцијата на кардиометаболните
и другите болести, но во најголем дел овие податоци се однесуваат на физичата
активност во слободно време. Од друга страна, резултатите од повеќе истражувања
укажуваат дека високиот степен на физичката активност на работното место нема
такви ефекти врз здравјето на работниците. Ваквиот спротивставен здравствен
ефект на физичката активност на работното место во однос на таа во слободното
време се нарекува феномен на здравствен парадокс на физичката активност. Се
смета дека спротивставените ефекти на физичката активност на работното место и
во слободното време произлегуваат од физиолошките механизми кои тие ги
предизвикуваат. Физичката активност во слободно време вклучува активности чии
вид, времетраење и интензитет можат индивидуално да се изберат. Најчесто се
работи за динамички аеробни активности кои што траат кратко, со соодветен одмор
помеѓу нив. Од друга страна, физичкото оптоварување на работното место главно
се состои од статички активности кои што траат долго, често се монотони, со
ограничено време за опоравување и со помала контрола од страна на изведувачот.
Воспоставувањето соодветна рамнотежа помеѓу физичката активност во нејзините
четири домени е неопходно за да се потенцираат нејзините позитивни ефекти врз
здравјето на работниците.
Мотивот за истражувањето произлегува од постојниот мал број на
одржливи, научно втемелени истражувања и активности за справување со
проблемот на кардиометаболните болести кај работничката популација и покрај
нивното значење во професионалната патологија и придонесот во вкупниот
мрбидитет и морталитет на глобално ниво. Високиот морбидитет, онеспособеноста
за работа и раниот морталитет од овие болести ја наметнуваат потребата од
истражувања во домен на факторите кои што го зголемуваат КМР со цел за
превенција на дијабетот и/или кардиоваскуларните болести кај најактивниот и
најпродуктивниот сегмент од популацијата на секоја земја.
Резултатите од истражувањата во светот даваат посебен акцент на улогата
на физичката активност како еден од модифицирачките фактори на ризик кој влијае
на појавата на кардиометаболните заболувања. Потврдените ефекти од различните
видови физичка активност врз зголемениот ризик за појава на кардиометаболните
болести укажуваат на потреба за дефинирање постапки и мерки за подобрување на
превенцијата на овие болести кај работничката популација.
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Главна цел на истражувањето е да се одреди поврзаноста на КМР со
физичката активност на испитуваните работници. Специфични цели на
истражувањето се: да се одреди зачестеноста на МетС кај испитаниците од групите
дефинирани според занимањето и нивните подгрупи класифицирани според полот
и возраста и да се спореди неговата зачестеност меѓу испитаниците од одделните
групи, подгрупите во рамките на иста група и подгрупите од одделните групи; да
се процени кардиоваскуларниот ризик на испитаниците од дефинираните групи со
Фрамингам ризик скорот и да се спореди зачестеноста на одделните категории на
ризик меѓу испитаниците од одделните групи, подгрупите во рамките на иста група
и подгрупите од одделните групи; да се споредат податоците за КМР одреден со
присуството на МетС и со Фрамингам ризик скорот; да се одреди зачестеноста на
испитаниците со различен степен на физичка активност во нејзините четири
домени кај испитуваните работници и да се спореди нивната зачестеност меѓу
испитаниците од одделните групи, подгрупите во рамките на иста група и
подгрупите од одделните групи; да се направи корелација помеѓу зачестеноста на
испитаниците со МетС и одредена категорија на кардиоваскуларен ризик со
зачестеноста на испитаници со одделните степени на физичка активност; да се
процени присуството на феноменот на здравствениот парадокс кај испитаниците со
висок степен на физичка активност на работното место; да се според податоците за
времетраењето на физичката активност во нејзините одделни домени добиени со
субјективната и објективната метода, како и врз база на добиените резултати од
истражувањето да се креираат модели за насочена превентивна физичка активност
кај дефинираните групи работници.
Во поглавјето Материјал и методи кандидатката го дефинира
истражувањето како дескриптивно-аналитичка студија на пресек во која ќе бидат
вклучени работници со различни занимања места при спроведувањето на нивните
редовни превентивни медицински прегледи во Институтот за медицина на трудот
на РС Македонија, Скопје, во периодот сптември 2020-септември 2021 год.
Учеството на испитаниците во истражувањето ќе биде анонимно и на доброволна
основа. Тие ќе бидат инфромирани за целите на истражувањето и од секој
испитаник ќе се побара согласност за учество во него.
Во истражувањето ќе бидат вклучени околу 500 испитаници на возраст од
20 до 67 год. поделени во четири групи од околу 120 испитаници комплементарни
по пол и возраст, работници од различни занимања кои ги спроведуваат редовните
превентивни здравствени прегледи во Институтот за медицина на трудот на РС
Македонија во Скопје.
Критериуми за вклучување во истражувањето се: работници на возраст 2067 год. кои што немаат дијагностициран дијабет и/или кардиоваскуларна болест и
прифаќаат да учествуваат во истражувањето.
Критериуми за исклучување од истражувањето се: работници помалди од 20
год. или постари од 67 год., работници со дијагностициран дијабет и/или
кардиоваскуларна болест, работници кои што не сакаат да учествуваат во
истражувањето.
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Класификацијата на испитаниците на четири групи ќе се изведе според
Класификацијата на занимања на МОТ од 2012 год. Испитаниците од секоја група
според полот и возраста ќе бидат поделени во четири подгрупи (мажи на возраст
20-44 год, мажи на возраст 45-67 год, жени на возраст 20-44 год и жени на возраст
45-67 год).
Во тек на истражувањето испитаниците ќе ги пополнат Прашалникот за
демографските карактеристики, работното место и работните активности и
Прашалникот за физичка активност, кај сите нив ќе се направат испитувањата
потребни за проценка на МетС и категоризацијата на ризикот за појава на
кардиоваскуларни болести според ФРС системот, а кај дел од нив зачестеноста и
времетраењето на физичката активност ќе се процени со акцелерометрија.
Прашалникот за демографските карактеристики и работата на испитаниците
се состои од два дела. Првиот дел ги испитува демографските карактеристики на
испитаниците, односно полот, возраста, брачната состојба, степенот на образование
и нивната професија, актуелните и минатите здравствени тегоби, терапијата која ја
прима испитаникот во моментот и фамилијарната анамнеза за дијабет и
кардиоваскуларни болести кај роднините од прво колено. Пушачкиот статус на
испитаниците ќе се проценува според препораките на Водичот на СЗО за контрола
и мониторинг на пушачката епидемија од 2019 год. (WHO Guidelines for Controlling
and Monitoring the Tobacco Epidemic) со прашања кои се однесуваат на пушењето
цигари, бројот на испушени цигари во текот на денот, должината на моменталниот
и/или минатиот пушачки стаж и изложеноста на пасивно пушење. Испитаниците
кои во текот на истражувањето пушат барем една цигара дневно се дефинирани
како активни пушачи. Поранешен пушач е лицето кое што порано било активен
пушач, а повеќе не пуши
Вториот дел од Прашалникот се однесува на податоците за нивното работно
место, работен стаж и карактеристиките на нивната работа. Овој дел содржи
прашања за работниот стаж (на актуелното и на претходните работни места, ако
постојат), работните активности, работното време (колку часа работи во текот на
еден работен ден/недела), работата во смени, за време на викенди и ноќната работа,
но и на дополнителната работа (дали работи некоја дополнителна работа во текот
на неделата, која е тоаа работа, колку часа неделно се занимава со таа
дополнителна работа), употребата на личните заштитни средства и обавувањето на
редовните превентивни медицински прегледи. Во делот на прашалникот кој се
однесува на организацијата на работата ќе се испитува постоењето на
прекувремена работа, предвидливоста на работниот ден и дали постои фиксен
распоред на работните активности.
Физичката активност на испитаниците ќе се проценува со Долгата верзија на
меѓународниот прашалник за физичка активност (International Physical Activity
Questionnaire [IPAQ] – Long Form) преведена на македонски јазик. Прашалникот се
состои од прашања за фреквенцијата, времетраењето и интензитетот на физичката
активност на испитаникот во нејзините четири домени (работа, транспорт,
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домашни обврски и слободно време). Со компјутерска обработка на одговорите на
прашањата физичката активност во секој домен се категоризира на физичка
активност од низок (low physical activity), среден (moderate physical activity) и висок
степен (high physical activity). Физичката активност од низок степен е дефинирана
со отсуство на критеиумите за физичка активност од среден и висок степен.
Физичката активност од среден степен е дефинирана со присуство на еден од
следниве три критериуми: три или повеќе денови неделно со тешка физичка работа
во траење од најмалку 20 минути дневно, пет или повеќе денови неделно од средно
тешка физичка работа или пешачење во траење од најмалку 30 минути дневно и пет
или повеќе денови неделно од која било комбинација на пешачење, средно тешка
или тешка физичка работа што достигнува најмалку 600 МЕТ-минута неделно.
Физичката активност од висок степен е дефинирана со присуството на еден од
следниве два критериуми: тешка физичка работа во тек на три денови што
достигнува најмалку 1.500 МЕТ-минута неделно и седум или повеќе денови од која
било комбинација на пешачење, средно тешка или тешка физичка работа што
достигнува најмалку 3.000 МЕТ-минута неделно.
Акцелерометрија со пополнување на Дневник за дневни активности ќе се
изведе кај околу 60 испитаници избрани по случаен избор, односно 10 до 15
испитаници од секоја група, како објективна и дополнителна метода за проценка на
физичка активност, односно за валидација на податоците добиени од Прашалникот
за физичка активност. Испитувањето ќе се изведе со акцелерометри ActiGraph
GT3X+ (ActiGraph, Pensacola, FL, USA), кои го мерат забрзувањето на телото во
три оски- X, Y и Z (насоки) со фреквенција од 30Hz. Акцелерометрите се
иницијализираат за снимање и симнување на податоците преку софтверот на
произведувачот (ActiLife version 5.5). Тие се фиксираат со двојно леплива трака
(3M, Hair-Set, double sided adhesive tape, Fixomull, BSN medical). Првиот се
поставува на фронто-медијалниот дел од десната натколеница, на средина на
линијата која ги поврзува колкот и коленото на тој начин што Х-оската е
ориентирана надолу, У-оската хоризонтално кон лево, и Z-оската хоризонатално
кон напред. Вториот акцелерометар се поставува на грбот на ниво на Т1-Т2, со Хоската ориентирана надолу, У-оската хоризонтално кон десно, а Z-оската
хоризонатално кон напред. Наведнувањето (инклинацијата) на телото е аголот што
го регистрира Х-оската и гравитационата насока G од 0˚до 180˚, ротацијата напредназад е преку У-оската (-90˚ до +90˚), а страничните агли, т.е страничаната ротација
преку Z-оската (-90˚ до +90˚). За добивање валидни податоци акцелерометрите
треба да се носат пет последователни дена, односно најмалку два работни и два
неработни дена во неделата, во текот на 24 часа. При поставување на
акцелерометрите секој испитаник ќе добие Дневник на активности во кој се
наведува времето на станување, работното време, времето кога легнува да спие,
како и сите активности во тек на денот (при работа, транспорт, домашни обврски и
во слободното време). Последниот ден од испитувањето испитаниците ќе ги вратат
акцелерометрите со пополнетите дневници.
Со процесирањето на акцелерометриските сигнали ќе се добијат информаци
за статичките и динамичките активности (стоење, седење, лежење и др., односно
бавно и брзо одење, качување по скали, трчање, возење велосипед и др.) и нивното

8

времетраење. Ќе биде пресметано и графички прикажано вкупното време во
часови/ден поминато во секоја од одделните активности, како и процентот на време
поминат во изведување на физичка активност во нејзините четири домени.
Процентот на време поминато во домените на физичка активност ќе биде прикажан
и како перцентили на ниска, средна и висока изложеност.
КМР ќе се одреди според присуството на МетС и проценката на
кардиоваскуларниот ризик со примена на Фрамингам скор системот, а добиените
податоци ќе се корелираат со податоците за физичката активност на испитаниците.
Присуството на МетС, што укажува на зголемен КМР, ќе се потврди со
присуство на барем три од неговите пет фактори: вредност на гликемија на гладно
повисока од 5.6 ммол/Л или примена на терапија за зголемено ниво на шеќер во
крвта; вредност на ХДЛ холестерол во крвта понизок од 1.0 ммол/Л за мажи,
односно понизок од 1.3 ммол/Л за жени или примена на терапија за низок ХДЛ
холестерол; вредност на триглицериди во крвта повисока од 1.7 ммол/Л или
примена на терапија за зголемени вредности на триглицеридите; вредност на обем
на половината поголема од 102 цм за мажи, односно 88 цм за жени и вредност на
артерискиот крвен притисок повисока од 130/85 ммHg или примена на
антихипертензивна терапија. Обемот на половината и вредноста на артерискиот
крвен притисок ќе се измерат според препораките од актуелните водичи, а
лабораториските испитувања ќе се изведат на апаратот Cobas c 111 (Rosche
Diagnostics Ltd, Basel, Switzerland).
Категоризацијата на кардиоваскуларниот ризик ќе се изведе со примена на
Фрамингам ризик скор системот на софтверска апликација според податоците за
полот, возраста, вредноста на вкупниот холестерол, вредноста на систолниот крвен
притисок и пушачкиот статус на испитаниците. Ризикот ќе се категоризира како
низок (понизок од 10% ризик за настанување на кардиоваскуларна болест), среден
(10-20%) и висок (ризик повисок од 20% за настанување на кардиоваскуларна
болест).
Во статистичката анализа на добиените податоци ќе се применуваат методи
со кои ќе можат да се добијат одговори на зададените цели на истражувањето.
Добиените податоци ќе бидат статистички обработени со програмот SPSS 19.0 for
Windows. Континуираните варијабли ќе бидат изразени како минимални,
максимални и средни вредности со стандардна девијација, а номиналните
варијабли како апсолутни броеви и проценти. Статистичката обработка на
податоците ќе се изведува со дескриптивно-статистички и инференцијалностатистички методи. Дескриптивно-статистичката обработка ќе се врши преку
табеларно и графичко прикажување на статистичките серии во однос на
дефинираните варијабли, додека со инферецијално-статистичка анализа ќе се врши
анализа на структурата со мерките на централна тенденција и мерките на
статистичка дисперзија и ќе се одредуваат коефициентите на соодноси, пропорции
и стапки, како и односите помеѓу одредени статистички серии со Pearson-овиот χ2
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тест, Mann-Whitney U- тестот и линеарната регресија за атрибутивните, односно tтестот за независни примероци и анализата на варијанти (Analysis of VariancesANOVA) за нумеричките серии, како и со други методи по потреба. Статистичката
обработка на податоците ќе опфати и прилагодување (adjustment) според пол,
возраст, пушачки статус и други збунувачки (confounding) варијабли. Вредностите
p<0,05 ќе се сметаат за статистички значајни.
Очекуваните резултати од истражувањето треба да дадат податоци за
специфичните карактеристики на поврзаноста на физичката активности и КМР кај
испитуваните работници што ќе овозможи креирање модели на постапки/мерки
(bundle) во кои ќе се предложи модификација на физичката активност според
нејзините карактеристики во одделните домени кај работниците од дефинираните
групи во функција на намалување на нејзиното влијание врз КМР.
Со ова, спроведеното истражување треба да даде теоретски и практичен
придонес за зголемување на актуелните познавања на оваа област, како и да
претставува база за идни истражувања од овој домен.
Литературата се состои од 70 коректно цитирани трудови од овој домен
публицирани во последниве години.
Заклучок
Врз основа на анализата на пријавениот поднесок за изработка на докторски
труд на д-р Драгана Бислимовска, м-р сци, Комисијата смета дека предлогот
претставува современа и актуелна тема за истражување, поставена на соодветни
принципи на научно-истражувачката работа, при што очекуваните резултати имаат
реална основа да дадат научен и практичен придонес во областа на медицината на
трудот.
Комисијата позитивно ја оцени предложената тема за изработка на
докторска дисертација под наслов „Кардиометаболен ризик и насочена
превентивна физичка активност кај дефинирани групи работници“, на англиски
„Cardiometabolic risk and targeted preventive physical activity in defined groups of
workers“, на кандидатката д-р Драгана Бислимовска, м-р сци, и му предлага на
Наставно-научниот совет на Медицинскиот Факултет, да ја прифати и проследи во
понатамошна постапка.

Рецензентска комисија:
1. Проф. д-р Јордан Минов, ментор
____________________________________
2. Проф. д-р Јадранка Мустајбеговиќ, член
____________________________________
3. Проф. д-р Елисавета Стикова, член
___________________________________
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До
Наставно-научен совет на Медицинскиот факултет
при Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“- Скопје

Врз основа на член 112 од Законот за високо образование („Службен весник на
Република Македонија“ број 82/2018), 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 55 од став 1 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. 245/13), на предлог од Советот на трет
циклус - докторски студии по медицина од 01.06.2020, Наставно-научниот совет на
својата XXVI редовна седница одржана на ден 10.06.2020 година донесе одлука за
формирање на Комисија за оцена на пријавената тема за изработка на докторска
дисертација од кандидатот д-р Анѓела Дебрешлиоска под наслов: „ГЕНЕТСКИ И
ИНФЛАМАТОРНИ
БЕЛОДРОБНА

БОЛЕСТ
на

ФЕНОТИПОВИ”,
PARAMETERS

ПАРАМЕТРИ

OF

ВО

англиски

CHRONIC

НА

ХРОНИЧНА

АСОЦИЈАЦИЈА
јазик:

“GENETIC

OBSTRUCTIVE

ОПСТРУКТИВНА

СО
AND

КЛИНИЧКИТЕ
INFLAMMATORY

PULMONARY

DISEASE

IN

ASSOCIATION WITH CLINICAL PHENOTYPES” во состав:
1. Проф. д-р Марија Крстевска (ментор)
2. Проф. д-р Бисерка Ќаева (член)
3. Проф. д-р Александар Петличковски (член)
По внимателното проучување на текстот на пријавената тема за изработка на
докторската дисертација, Комисијата му го поднесува на Наставно-научниот совет
следниов:
ИЗВЕШТАЈ
1. Извештај за доставениот поднесок за докторска дисертација
Предлог-темата за изработка на докторската дисертација под наслов: „ГЕНЕТСКИ
И

ИНФЛАМАТОРНИ

БЕЛОДРОБНА
ФЕНОТИПОВИ”,

ПАРАМЕТРИ

БОЛЕСТ
на

ВО

англиски

НА

ХРОНИЧНА

АСОЦИЈАЦИЈА
јазик:
1

“GENETIC

СО
AND

ОПСТРУКТИВНА
КЛИНИЧКИТЕ
INFLAMMATORY

PARAMETERS

OF

CHRONIC

OBSTRUCTIVE

PULMONARY

DISEASE

IN

ASSOCIATION WITH CLINICAL PHENOTYPES” изработена од кандидатот д-р Анѓела
Дебрешлиоска претставува самостоен научен труд изнесен на 30 страници компјутерски
обработен текст во фонт Times New Roman со македонска поддршка, проред од 1,0 линии
и големина на буквите 12, кој ги содржи сите поглавја на еден предлог за научноистражувачки труд и тоа: вовед, мотив, цели, материјал и методи, дизајн на студијата,
методи на статистичка обработка, очекувани резултати и користена литература. Начинот
на изнесување на проблемите и научната мисла на кандидатот се концизни, јасни и лесно
разбирливи, така што може едноставно да се следи приложениот материјал.
2. Извештај за поодделните делови на поднесокот за изработка на докторската
дисертација
Во воведниот дел, кандидатот ги изнесува основните податоци за хроничната
опструктивна белодробна болест (ХОББ) и актуелната дефиниција на болеста според
Глобалната иницијатива за хронична опструктивна белодробна болест (ГОЛД), која е
стратешки документ во светски рамки за упатства за дијагноза и третман на ова
заболување. Во текстот дава краток осврт на епидемиолошите податоци за преваленцата,
морбидитетот и морталитетот на ХОББ во светски рамки и нејзината важност не само
како медицински туку и како социјално-економски проблем. Понатаму се осврнува на
ризик факторите за појава и прогресија на болеста посочувајќи дека ХОББ потекнува од
повеќе динамични и кумулативни интеракции меѓу гените и средината, кои влијаат врз
развојот и функцијата на белите дробови преку комплексни биолошки механизми. Од
генетските фактори како најдобро испитан го издвојува дефицитотот на алфа1
антитрипсин (ААТД), додека од

факторите од околината како најзначаен пушењето

цигари, но се споменуваат и останатите видови консумирање тутун, марихуана,
професионална изложеност на органска и неорганска прашина, како и хемиски агенси и
пареи, загадување во затворени простории поради изложеност на биолошки горива во
домаќинствата, високото ниво на загадување на воздухот во урбаните средини.
Ги објаснува можните механизми на настанување на хроничното воспаление кај
ХОББ како оксидативниот стрес, нарушената протеаза-антипротеаза рамнотежа и појавата
на бројни инфламаторни клетки и цитокини и карактеристичните патолошки
воспалителни промени со зголемен број на специфични воспалителни клетки и
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структурни промени како последица на повторувачки повреди и репарација во дишните
патишта, паренхимот и пулмоналните крвни садови.
Детално го анализира воспалителниот процес со вклучените воспалителни клетки и
медијатори, истакнувајќи го учеството и на вродениот и на стекнатиот имунитет, меѓусебе
се поврзани преку дендритичните клетки. Зголемениот број воспалителни клетки:
макрофаги, активирани неутрофили и лимфоцити ( Tc1, Th1, Th17 и ILC3), еозинофили,
Th2 или ILC2, заедно со епителните клетки и другите структурни клетки се истакнуваат
како извор на повеќе воспалителни медијатори: липидни медијатори (простагландини,
леукотриени), цитокини (TNF-a, проинфламаторните IL-1b и IL-6, IL-17 и другите Th17
цитокини),

хемокини (CXCL1, CXCL5 и CXCL8, како и CCL2 и 5 и др.), слободни

радикали, и фактори на раст (TGF-a, TGF-b, VEGF), тие меѓу себе комуницираат на
сложен начин, привлекуваат воспалителни клетки од циркулацијата, го засилуваат
воспалителниот процес и предизвикуваат структурни промени.
Исто така дава објаснување за патогенезата на болеста, односно како овие
патолошки промени доведуваат до манифестациите на болеста, укажувајки дека обемот
на воспаление, фиброза и ексудат во малите дишни патишта е во корелација со
ограничувањето на протокот на воздух во периферните дишни патишта, а паренхимското
уништување како резултат на емфизем, придонесува за ограничување на протокот на
воздух и доведува до нарушена размена на гасовите.
Во продолжение ги наведува клиничките манифестациии на болеста, со
доминантните симптоми: диспнеа, кашлица и искашлок, во кои случаи треба да се земе
во предвид дијагноза на ХОББ и детално го обработува дијагностичкиот пристап со осврт
на медицинската историја и прегледот, спирометријата како една од главните методи за
потврда на дијагнозата и одредување на опструкцијата на воздушниот проток кај ХОББ,
употребата на прашалници за проценка на симптомите на болеста и ризикот од идни
егзацербации, комбинираната проценка на ХОББ со помош на АБЦД алатката и
дополнителните методи во дијагноза и проценка како што се скрининг за недостаток на
алфа-1 антитрипсин, методи за визуелизација и функционални тестови. Исто така дава
опис на системските манифестации на болеста и акутните егзацербации, нивното
настанување и пристап во дијагнозата и третманот. Многу јасно и сеопфатно ги наведува
превентивните и терапевтските мерки во пристапот кон пациентите со ХОББ,
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фармаколошки и нефармаколошки, како во стабилна фаза на болеста така и во акутна
егзацербација.
Кандидатот во понатамошниот текст со анализа и компарација на трудови од
светската современа литература го прикажува значењето од персонализиран пристап кон
пациентите со ХОББ. Анализира повеќе значајни мултицентрични студии кои покажале
дека под дијагнозата ХОББ постојат подгрупи кои имаат свои карактеристики, може да
имаат различни патофизиолошки механизми, различен одговор кон терапија и прогресија
на болеста и го утврдува значењето на фенотипизирањето кај ХОББ со цел да се
идентификуваат различните подгрупи на пациенти со уникатни прогностички или
терапевтски карактеристики. Со оглед на тоа дека потенцијалните фенотипови се
дефинираат според клинички, физиолошки, радиографски параметри, присуство на
системска инфламација и коморбидитети, како и генетско профилирање, кандидатот ја
анализира можноста за утврдување на биомаркери на истите. На крај, со анализа на
постоечката литература ја идентификува потребата од пронаоѓање нови биомаркери на
ХОББ, кои би имале улога во патогенезата, би имале јасна поврзаност со болеста и со
клиничките исходи како морталитет и егзацербации а нивните промени би биле одраз на
промени на некој клинички исход (пр. морталитет, егзацербации, пад на функцијата,
здравствен статус).
Мотивот за изработка на студијата произлегува од фактот што ХОББ е
комплексен синдром со повеќе клинички фенотипови кои претставуваат кластери на
пациенти со заеднички карактеристики кои имаат клинички значајни исходи (симптоми,
третман, прогресија). Во рамките на еден фенотип индивидуите би имале слични
патофизиолошки механизми. Откривањето на механизмите и доминантните медијатори на
инфламација може да ни помогне да идентификуваме биомаркери на болеста, кои ќе ни
помогнат во рана дијагноза, фенотипизирање и персонализиран пристап во терапијата.
Ова би била прва студија во земјава во која ќе се изврши фенотипизирање на пациентите
со ХОББ и во која ќе се одредат инфламаторните медијатори кај различни фенотипови на
ХОББ, со цел да се одреди кај кој фенотип кој инфламаторен профил е најзастапен, за
воедно да се направи и идентификација на биомаркерите на болеста со што ќе се
овозможи соодветен третман.
Целите на докторската дисертација се јасно дефинирани. Кандидатот поставува 6
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цели, кои се во согласност со поставениот мотив: одредување на фенотипови на ХОББ и
нивната преваленца; одредување на инфламаторните параметри: вкупни леукоцити,
неутрофили, еозинофили, CRP, фибриноген, интерлеукини (IL-5, IL-6, IL-8, IL-17, IL-18)
во крв кај пооделните клинички фенотипови на ХОББ; одредување на динамиката на
инфламаторните параметри во стабилна фаза на болеста и при егзацербација; одредување
на корелација меѓу инфламаторните параметри и клиничките параметри; одредување на
сигнификантноста за одредени инфламаторни параметри да се користат како биомаркери
за фенотипот и тежината на болеста; потенцирање на значењето на фенотипите на ХОББ
со цел индивидуален тераписки пристап кон пациентите.
Во делот на материјал и методи кандидатот ја дефинира студијата како
проспективна компаративна контролирана студија во која ќе бидат вклучени вкупно 100
испитаници. Испитуваната група ќе ја сочинуваат околу 70 пациенти со хронична
опструктивна белодробна болест кои ќе се лекуваат на Универзитетска Клиника за
пулмологија и алергологија, Медицински факултет во Скопје, во период од околу 2
години колку ќе трае оваа студија. Пациентите ќе бидат дијагностицирани според
актуелната верзија на Глобалната инцијатива за хронична обструктивна белодробна
болест 19 (GOLD) од 2020 година, ќе бидат над 18 годишна возраст, без ограничување во
однос на пол, раса, етничка припадност, место на живеење и социо-економски статус.
Дијагноза на ХОББ ќе биде потврдена со постбронходилататорен FEV1/FVC < 0.7 (70%),
во стабилна фаза на болеста (> 4 недели без егзацербација на болеста или на некој
коморбидитет). Пациентите ќе добијат третман според препораките на GOLD од 2020
година. Истите пациенти ќе се следат и при акутна егзацербација на болеста или на крајот
на периодот на следење, по 12 месеци. Акутните егзацербации ќе бидат дефинирани
според критериумите на GOLD, како влошување на симптомите при кои има потреба од
дополнителен третман со системски стероиди и/или антибиотици и ќе бидат поделени на
тешки егзацербации со

хоспитализација и

лесни/умерени без

хоспитализација.

Пациентите доброволно ќе учествуваат во студијата со претходно потпишана
информирана согласност. Студијата ќе биде спроведена согласно Хелсиншката
декларација и со одобрение на етичкиот комитет при комисијата за истражувања кои се
спроведуваат на човечки субјекти на Медицинскиот факултет при универзитетот „Свети
Кирил и Методиј“, Скопје. Како контролна група ќе бидат вклучени 30 испитаници,
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пушачи, без респираторни заболувања, со уредна белодоробна функција, кои ќе се јават за
функционални белодробни испитувања од друга причина.
Сите пациенти врз основа на критериумите за фенотипизација ќе бидат поделени во
4 подгрупи според клиничкиот фенотип, и тоа на: Алфа 1 антитрипсин дефицит (ААТД),
не-егзацербатор, чест егзацербатор, ХОББ со карактеристики на астма. Студијата ќе
започне со скрининг на пациентите за вклучување во студијата и ќе продолжи со нивно
следење во тек на 12 месеци од вклучувањето, а во текот на студијата ќе се направат и две
главни посети на клиниката. Кај сите пациенти при првата посета ќе се направат следните
испитувања: анамнеза, физикален преглед, пополнување прашалници (CAT, mMRC и
CCI), BODE индекс, телесна плетизмографија, гасни анализи, земање крв за одредување
на ААТ и генетска мутација на SERPINA1, цитокини, CRP, фибриноген, вкупни
леукоцити, неутрофили и еозинофили. Пациентите ќе бидат проценети согласно GOLD
критериумите и ќе им биде препишана терапија според GOLD препораките. пациентите ќе
се следат во период од 12 месеци од првата посета. Во тој период ќе бидат контактирани
со повремени телефонски контроли, за проверка на нивната состојба, за користењето на
терапијата, ќе бидат регистрирани акутните егзацербации, хоспитализации или
евентуална смрт. При втората посета ќе се одредат следните параметри: анамнеза и
физикален преглед, прашалници за проценка на ХОББ (CAT и mMRC), BODE индекс,
телесна плетизмографија, гасни анализи, земање крв за одредување на цитокини, CRP,
фибриноген, вкупни леукоцити, неутрофили и еозинофили.
Кандидатот ја објаснува комплетно и прецизно целата методологија и техника на
изведување на соодветните методи, протоколите за работа и нивна интерпретација.
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. За сите анализи вредноста на p<0.05 ќе се
смета за статистички значајна. Сите податоци од интерес за изработка на трудот ќе бидат
табеларно и графички прикажани. Категориските варијабли ќе бидат прикажани со
апсолутни и релативни броеви. Квантитативни варијабли со симетрична дистибуција ќе
бидат прикажани со просек, минимални и максимални вредности, квантитативни
варијабли со асиметрична дистибуција со медијана и интерквартилен ранг. За
компарирање на анализираните варијабли ќе се користат непараметарски (Pearson Chi
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square test, Fisher exact test, Mann-Whitney test, Wilcoxon Pairs Matched test) и параметарски
тестови (Student t-test for independent and dependent samples). Поврзаноста меѓу одредени
варијабли ќе се анализира со Pearson-oв коефициент на корелација и Spearman-овиот
коефициент на ранк корелација.
Во делот очекувани резултати, кандидатот врз основа на претходно анализираната
литература очекува да ги одреди клинички значајните фенотипови на ХОББ, при што
очекува да биде највисока застапеноста на неегзацербаторите, помалку да бидат застапени
честите егзацербатори и ХОББ со карактеристики на астма, а најмала да биде
преваленцата на ААТД. Инфламаторните параметри кои се предмет на испитување би
имале покачени вредности во крвта кај сите испитаници со ХОББ, но во различен сооднос
зависно од клиничкиот фенотип, и при акутна егзацербација. Очекувана е позитивна
корелација меѓу вредностите на инфламаторните параметри и тежината на опструкција,
емфиземот, присуството на симптоми, ризикот од смртност и хипоксемијата, и некои од
испитуваните инфламаторни параметри да бидат сигнификантно покачени за да се извојат
како биомаркери за фенотипот, тежината и активноста на болеста.
Во делот литература, кандидатот цитира 68 библиографски единици поврзани со
темата која детално ја обработува и истите се уредно цитирани.

3. Заклучок
Врз основа на сето претходно истакнато, Комисијата има посебно задоволство да
констатира дека д-р Анѓела Дебрешлиоска изработила труд од научна и практична
вредност, кој ги задоволува научно-методолошките и апликативни стандарди за изработка
на докторска дисертација. Темата е мошне актуелна, практична и научна и до сега овој
проблем не е истражуван кај нас. Се надеваме дека истражувањето ќе даде соодветен
допринос во одгатнувањето на патофизиологијата на хроничната опструктивна
белодробна болест, можноста за рано откривање и пронаоѓање на нови тераписки
модалитети со персонализиран пристап кон пациените.
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:

„ГЕНЕТСКИ
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ИНФЛАМАТОРНИ

ПАРАМЕТРИ НА ХРОНИЧНА ОПСТРУКТИВНА БЕЛОДРОБНА БОЛЕСТ ВО
АСОЦИЈАЦИЈА СО КЛИНИЧКИТЕ ФЕНОТИПОВИ”, поднесена од кандидатот д-р
Анѓела Дебрешлиоска и предлогот да го проследи во понатамошна постапка.

Членови на комисијата:
1. Проф. д-р Марија Крстевска (ментор) __________________________________________

2. Проф. д-р Бисерка Ќаева (член) _______________________________________________

3. Проф. д-р Александар Петличковски (член) ____________________________________
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РЕЦЕНЗИЈА
ЗА ОЦЕНА НА ПРИЈАВЕНАТА ТЕМА ЗА ИЗРАБОТКА НА ДОКТОРСКАТА
ДИСЕРТАЦИЈА “ЕКСПРЕСИЈА НА ЕСТРОГЕНСКИТЕ РЕЦЕПТОРИ, Ki67, ЕКАДЕРИН И BRAF(V600E) МУТАЦИЈА КАКО ПРОГНОСТИЧКИ ФАКТОРИ КАЈ
ПАПИЛАРЕН ТИРОИДЕН КАРЦИНОМ” ОД Д-Р ИЛИР ВЕЛА

Наставно-научниот совет на својата XXVI седница, одржана на ден 10.06.2020 година,
донесе Одлука за формирање на Комисија за оцена на пријавената тема за изработка на
докторската дисертација на д-р Илир Вела со наслов “Експресија на естрогенските
рецептори, Ki67, е-кадерин и BRAF(V600E) мутација како прогностички фактори кај
папиларен тироиден карцином” на англиски јазик: “ Evaluation of expression in
estrogen receptors, Ki67, e-cadherin and BRAF(V600E) mutation as prognostic factors in
papillary thyroid carcinoma”, во состав: проф.д-р Сашко Јовев (ментор), проф.д-р Горан
Кондов (член) и проф.д-р Гордана Петрушевска (член).

ИЗВЕШТАЈ

Пријавената тема за докторска дисертација на кандидатот д-р Илир Вела, со наслов
“Експресија на естрогенските рецептори, Ki67, е-кадерин и BRAF(V600E) мутација како
прогностички фактори кај папиларен тироиден карцином” содржи 26 страници
компјутерски обработен текст во фонт Times New Roman, со проред 1.5, и големина на
букви 12, како и 72 библиографски единици, меѓу нив научни трудови, книги и интернет
ресурси.
Трудот ги содржи сите поглавја на еден научноистражувачки проект, составен од 8 глави
кои содржат: вовед, мотив, цели, материјал и методи, статистичка обработка, очекувани
резултати како и листата на библиографски податоци. Деловите се систематизирани во
точки, потточки со наслови и потнаслови, со што се обезбедува соодветно следење на
материјата која е обработена во темата за изработка на докторкска дисертација.
Во апстрактот на пријавената тема за докторска дисертација изложени се теоретска рамка,
предметот, целите, применетите методи и очекуваните резултати.

Кандидатот потенцира дека папиларниот карцином на тироидната жлезда е најчеста
малигна болест на тироидната жлезда, а цел на студијата е да се детектира експресијата на
естрогенските рецептори, К i67, е-кадерин и BRAF кај папиларниот карцином на
тироидната жлезда, да се дефинира корелацијата помеѓу експресијата на маркерите со
главните патолошки карактеристики на папилраниот тироиден карциниом вклучувајќи ја
и големината на туморот, да испита разликата помеѓу нормалното ткиво на тироидната
жлезда и папиларниот карцином во однос ма експресијата на естрогенските рецептори,
Кi67 и е-кадерин. Како најчест етиолошки фактор е зрачењето, генетска подложност и
други фактори исто така придонесуваат за развој на папиларниот карцином на тироиндата
жлезда.
Во воведниот дел, кој е и првата глава на темата за докториска дисертација, кандидатот ги
изнесува најновите и најзначајните податоци од литературата за предметот на
истражувањето – папиларниот карцином на тироидната жлезда. Јасно и концизно се
изнесени најновите сознанија за папиларниот карцином на тироидната жлезда,
дефиницијата, дифернцијацијата од другите малигни заболување на тиоридната жлезда,
најновата класификација на карциномите на тироидната жлезда. Кандидатот од
епидемиолошки аспект укажува на високата преваленција на ова патологија во светски
рамки како и тоа да до четри пати е почест кај жените во однос со мажите. Потоа детално
ги наведува ризик факторите поврзани со папиларниот карцином на тироидната жлезда.
Кандидатот дава детален опис на ембриогенезата на тироидната жлезда како и на
етиолошките фактори на папиларниот карцином на тироидната жлезда. Тироидниот
карциноми се најчести тумори на ендокриниот систем и сочинуват околу 95% од сите
тумори со ендокрино потекло. Се смета дека за развој на тироидни карциноми слично на
други карциноми, првично треба да се појави неконтролирана поделба на клетките. Ризик
факторите за папиларниот тироиден карцниом не се јасно дефинирани. Во развојот на
папиларниот карцином на тироидната жлезда неопходна е интеракција на факторите на
животната средина, генските и хормонските фактори, кои што заедно влијаат на
клеточната пролиферација. Од факторите на животната средина јодот е главниот
причинител на промените
како и јонизирачкото зрачење. Точната и прецизна
идентификација на факторите на ризик ќе има сигнификантна импликација за редукција
на морбидитетот од ова болест, подобар тераписки менаџмент и стимуирање на креирање
на соодветни мерки за превенција, особено кај пацијенти со најголем ризик.
Дадени се податоци за епидемиологијата на папиларниот карцином на тироидната жлезда
во светот, каде учествува со 70% до 80% од сите карциноми на тироидната жлезда и е
почест кај жени, односот жени – мажи е 2-4:1.
Во воведниот дел детално се опишани протеиснките маркери што ќе се анализираат во тек
на студијата како и генетската мутација BRAF. Сите овие протеински мааркери како и
BRAF-от кандидатот ги набројува и ги објаснува поединечно.

Кандидатот согледува, компарира и цитира повеќе трудови од автори кои ја истражувале
врската помеѓу експресијата на протеинските маркери и папиларниот карцином на
тироидната жлезда како и присутвото на генетеска мутација на BRAF. Од хормонаален
аспект почнувајќи од тоа дека најчесто папиларниот карцином на тироидната жлезда е
јавува кај жени во репродуктивниот период и инциденцата паѓа после менопаузата, многу
студии се базират на хромонсаката врска како причинители на папиларниот карцниом.
Естрогенот не само што влијае во туморогенезата и прогресијата на папиларниот
карцином на тироидната жлезда исто така се наведува и врката помеѓу естрогенот и
ангиогенезата. Ангиогенезата е главен фактор во растот и развојот на туорот, додека
естрогнеот и другите фактори на раст ја стимулират ангиогенезата во ендотелиалните
клетки.
Во трудот се претставени естрогенските рецептори, Ки67 кои се со елевирана експресија
во туморските ткива како и е-кадеринот како протеински маркер кои е отсутен во
инвазивните форми на папиларниот карцином на тироидната жезда. На крајот од
воведниот дел , кандидатот го опишува и влијанието на генската мутација на БРАФ, кој е
одговорен за растот и поделбата на клетката. Кандидатот во повеќе трудови го согледува
поврзаноста на БРАФ мутација кај папиларниот карцином на тироидната жлезда како и
клиникопатолошката агресивност, екстратироидното проширување и метастази во
лимфиите жлезди со присуството на ова генетска промена.
Кандидатот се повикува на бројни студии и со користење на современи литературни
достигнувања ја истакнува вредноста на детектирање на протеинските маркери како што
се естрогенските рецептори, Ки 67 и е-кадерин како и генеската мутација БРАФ како
прогностички фактори кај папиларен тироиден карцином. Точната и прецизната
идентификација на овие протеински маркери ќе има сигнификантна имплкација за
редукција на морбидитетот од ова болест, подобар тераписки менаџмент на полето на
развој на тироидната хирургија и онколошки третман на папиларниот тироиден карцином.
Втората глава претставува мотив на истражувањето. Во него се опишани идеите поради
кои е започнато ова истражување. Водечки мотив претставува непостоењето на никакви
податоци за ова проблематика во нашата популација. Инциденцата на светско ниво
изнесува до 2% на сите ново дијагностицирани карциноми а сепак , и покрај тоа како
проблем не е доволно третиран. Кандидатот како примарен мотив ја наведува можноста за
детекција на протеиснките маркери во туморозното ткиво и нивната ескпресија. Се смета
дека нивната експресија можно е да игра големо улога врз прогнозата на болеста. Истото
може да има придонес и на полето на развој на тироидната хирургија.
Кандидатот јасно и концизно ги дефинира целите на научноистражувачката работа :


Цел на студијата е да се анализира експресијата на естрогенските рецептори, Ki67,
е-кадеринот и BRAF кај папиларниот карцином на тироидната жлезда;



Да се дефинира корелацијата помеѓу експресијата на маркерите со главните
патолошки карактериситки на папиларниот тироиден карцином (инфилтрација на

капсула, васкуларна инвазија, мултифокалност, лимфни метастази ако ги има,
атипична митоза) вклучувајќи ја и големината на туморот;


Да се одреди корелацијата помеѓу Е-кадерин & Ki67;



Да се одреди корелацијата помеѓу Ki67 како зависна варијабла и големина на
тумор, зголемени лимфни јазли, васкуларна инвазија, градус на туморот, Т статус
на локален раст на тумор како независни варијабли;



Да се испита разликата помеѓу нормалното ткиво на тироидната жлезда и
папиларниот карцином во однос на експресијата на естрогенските рецептори, Ki67
и е-кадерин.

Во третата глава во темата за докторска дисертација се прикажува материјалот и методите
каде е даден детален опис кои се користени во истражувањето, како и поделба на
пацијентите во групи. Опишан е дизајнот на студијата ретро-проспективна, кохортна
студиј. Прецизирано е местото и времето на изведување на студијата , како и која
испитуваната популација. Кандидатот ги дефинира инклузионите и екслузионите
критериуми. Во студијата, се вклучени пацијентите со клиничка дијагноза на папиларен
тироиден карцином, како и за контролната група пацијенти со бенигни промени на
тироидната жлезда. Исклучени биле пацијенти на возраст под 18 години, пацијенти
оперирани како итен случај, пацијенти претходно оперирани или третирани со
радиотерапија во предел на зоната каде би се планирал хируршки рез, пацијенти кои
истовремено имаат наруување на паратироидната жлезда и на крај пацијенти кои одбиват
да потпишат инофрмирана согласност.
При обработка на податоците, пацијентите по завршување на студијата и периодот на
следење ќе бидат поделени во две групи: првата група 80 пацијенти со потврдена
дијагноза на папиларен тироиден карцином; втора група 35 пацијенти со бенигни промени
на тироидната жлезда. Потребните податоци за сите регрутирани пацијенти се добиени
преку преглед и интервју и од медицинска документација на пацијентот. Структурирана
тест листа е користена за да се внесат и подоцна анализираат сите податоци.
Опишана е методологија на изведување која вклучува клинички преглед на пацијентот со
детална анамнеза на пацијентот, текот на болеста, минати болести, минати хируршки
интервенции и тип на интервенции на предел на вратот. Во лабораториско биохемиското
проследување се нотират важните параметри. Од имиџинг методи на секој пацијент е
направено ехо на врат, додека пацијентите со папиларен карцином на тироидната жлезда е
направено компјутерска томографија со интравенозен контраст. Од инвазивните
дијагностички методи како што е тенкоиглена биопсија како и скенот на жлездата ќе се
иследуваат во Институтот за нуклеарна медицина и патолошка анатомија. Хируршката
интервенција – тотална тироидектомија се извршува по стандартна процедура во општа
анестезија, додека во присуство на зголемени лимфни жлезди хируршката процедура
вклучува и вратна лимфна дисекција. Примероците од хируршката интервенција –

лобектомии, тиреидектомии, тироидектомии со лимфни жлезди како и аденоми на
тироидната жлезда ќе се анализират имунохистохемиски , додека ткивото со присуство на
малигна болест ќе биде испитана и за генска експресија.
Статистичката обработка на податоците добиени во тек на истражувањето, е со
статистички програм Statistics 8 for Windows и SPSS Statistics 23.0. За тестирање на
нормалноста на податоците се Kolmogorov-Smirnov тест и мерките на Skewness и Kurtosis.
Квалитативните белези се прикажани со апсолутни и релативни броеви, квантитативни
белези со симетрична дистрибуција со просек и стандардна девијација, а за оние со
асиметрична дистрибуција со медијана и интерквартилни ранкови.
За споредување на групите пацијенти со и без папиларен карцином на тироидната жлезда
користени се Fisher exact-тест, Pearson Chi-square-тест, Mann-Whitney-тест, Spearman Rank
Order R и Multiple linear regression.
Сигнификантноста е одредувана за р˂0,05. Податоците се табеларно и графички
прикажани.
Во шестата глава се претставени очекуваните резултати и тоа групирани во три групи :
1. Со оваа студија се очекува ескпресија на протеинските маркери (е-кадерин, Ki67 и
естрогенски рецептори) и присуство на генетска мутацаија на BRAF генот (BRAF
V600E) да влијаат пропорционално во агресивноста на папиларниот тироиден
карцином.
2. Се очекува јака значајна поврзаност во релацијата Е-кадерин & Ki67 како зависни
варијабли и големина на тумор, зголемени лимфни јазли, васкуларна инвазија,
градус на туморот, Т статус на локален раст на тумор како независни варијабли.
3. Покрај тоа се очекува да се утврди разликата во агресивноста на туморот со
анализираните параметри, како и да се утврдат корелацијата помеѓу експреијата на
протеинските маркери и генската мутација како показатели на агресивноста на
папиларниот тироиден карцином.
Добиените резултати може да придонесат во подобро разбирање на патофизиологијата и
карциногенезата на папиларниот тироиден карцином. Овие резултати може да се
искористат во унапредување на дијагностичката вредност на тироидните биопсии со
инкорпорирање на маркерите при толкување на биопсиите и на тој начин поточно
одредување на агресивноста на неоплазмата. Од тука произлегува и нивното прогностичко
значење. Добиените резултати може да служат како добра појдовна основа за развивање
на таргет тераписки модалитети.
Оцена на темата за трудот
Комисијата оценува дека темата за докторска дисертација со наслов “Експресија на
естрогенските рецептори, Ki67, е-кадерин и BRAF(V600E) мутација како прогностички
фактори кај папиларен тироиден карцином”, изработена од д-р Илир Вела, произлегува од
самостојна научна работа.

Се работи за исклучително значајна и актуелна тема од областа на онколошкиот третман
на тироидниот карцином, прва од ваков вид во Р. Македонија. Точната и прецизна
идентификација на ескпресијата на протеинските маркери и генската експресија ќе има
сигнификантна импликација за прогнозата на папиларниот тироиден карцином, подобар
тераписки менаџмент и ќе стимулира креиранње на соодветни мерки за рана дијагностика.
Пријавената тема за изработка на докторска дисертација ги содржи сите елементи на
научен труд со јасно дефинирани цели во согласнст со мотивот на студијата, кои во целост
треба да се реализира, прецизно се изложени материјалот и методите, како и детално се
прикажени како статистички ќе бидат обработени резултати. Сумирајќи ги очекуваните
резултати од оваа студија и заклучоците кои произлегуваат од нив се очекува
имплементација на наодите и препораките од темата во секојдневната клиничка работа и
практика.
Врз основа на анализата, Рецезентската комисија оценува дека темата за докторска
дисертација со наслов “Експресија на естрогенските рецептори, Ki67, е-кадерин и
BRAF(V600E) мутација како прогностички фактори кај папиларен тироиден карцином” од
кандидатот д-р Илир Вела, ги исполнува бараните критериуми и ги содржи сите елементи
на научен труд со јасно дефинирани цели, материјал и методи, детално прикажани и
статистички обработени резултати и очекувани резултати кои даваатпрецизни одговори на
поставените цели.
Рецезентската комисија позитивно ја оценува темата за докторска дисертација со наслов
“Експресија на естрогенските рецептори, Ki67, е-кадерин и BRAF(V600E) мутација како
прогностички фактори кај папиларен тироиден карцином” од д-р Илир Вела и му предлага
на Наставно-научниот совет на Медицинскиот факултет во Скопје да ја усвои рецензијата
со што се исполнети сите услови и стандарди за подготовка на докторски труд.

КОМИСИЈА
1. Проф. Д-р Сашко Јовев, ментор
2. Проф. Д-р Горан Кондов, член

_______________________________ с.р.

_______________________________ с.р

3. Проф. Д-р Гордана Петрушевска, член ______________________________ с.р.

До
Наставно-научен совет на Медицинскиот
факултет при Универзитетот „Св. Кирил и
Методиј“- Скопје

Врз основа на член 63 од Законот за високо образование („Службен весник на
Република Македонија“ број 35/08, 103/08, 26/09, 83/09,99/09, 115/10, 17/11, 51/11,
123/12, 15/13, 24/13, 14/14, 116/14, 130/14, 10/15 и 20/15), член 53 од Правилникот за
внатрешните односи и работењето на Медицинскиот факултет во Скопје, во состав
на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје (Универзитетски гласник
бр.121/09 и 188/2011) и член 55 од став 1 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. 245/13), Наставно-научниот совет на својата XXVII работна седница
одржана на ден 29.05.2020 година, а по предлог на Советот на

III циклус на

докторски студии донесе одлука за формирање на Комисија за оцена на тема за
изработка на докторска дисертација од Др. Ирфан Исмаили под наслов „Детекција
на ALK мутации со флуоресценција ин ситу хибридизација (FISH) метода кај
неситноклеточен белодробен карцином (НСКБК) во корелација со клиничко
патолошките карактеристики “, во состав:
1. Проф.д-р Гордана Петрушевска
2. Проф.д-р Горица Брешковска
3. Доц.д-р Симонида Црвенкова

По анализата на горе наведената тема за изработка на докторска дисертација,
рецензентската комисија има чест на Наставно-научниот совет да му го го достави
следниот
ИЗВЕШТАЈ
1. Извештај за доставениот поднесок за докторска дисертација
Во доставениот поднесок за изработка на докторска дисертација од Др. Ирфан
Исмаили под наслов „Детекција на ALK мутации со флуоресценција ин ситу
хибридизација (FISH) метода кај неситноклеточен белодробен карцином (НСКБК) во
корелација со клиничко патолошките карактеристики”, јасно и прецизно се
образложени воведот, мотивот, целите, материјал и методи, статистичка обработка,
очекувани резултати и библиографија на користена литература.

2. Извештај за поодделни делови на трудот
Во воведот на трудот, кандидатот, на концизен и прегледен начин, поткрепен со
многубројни литературни извори, ги изнесува основните податоци за белодробниот
карцином ( БК), ризик факторите со посебен акцент на молекуларната основа,
дијагностиката на БК, дефинирањето на стадиумите на болеста, како и третманот. На
почетокот кандидатот јасно го дефинира БК, кој претставува најчестиот причинител за
смрт поврзана со малигните болести во светот, кој со околу 2 милиони нови случаи
годишно во 2018 година, е најчесто дијагностициран карцином во светот. Околу 8085% од сите белодробни карциноми се од типот на неситноклеточен белодробен
карцином (НСКБК), додека околу 15% отпаѓаат на ситноклеточните карциноми на
белите дробови. Долгорочното преживување од белодробен карцином е сеуште многу
ниско - во просек вкупната стапка на пет годишното преживување е околу 15% (5-20%)
за сите стадиуми на болеста, но во последната деценија, високо развиените земји, како
на пример Јапонија, реферираат драстично зголемување на стапките на 5-годишно
глобално преживување кај НСКБК, над 28%, кое веројатно се должи на раната
дијагностика, мултидисциплинарниот и холистички пристап на третманот на овие
болни, како и на новите сознанија за генетската основа на патогенезата на
белодробниот карциноми и консекутивно, напредокот на специфичниот третман на
болните, особено таргетираната генскаи имунолошка терапија. Во ризик факторите
посебен акцент е ставен на молекуларната основа на карциномот на белите дробови
кој е комплексен и хетероген. Врз основа на сознанијата за сигнификатнен ефект на
целната терапија врз преживувањето и квалитетот на живот на болните со белодробен
карцином( БК), Колеџот на американските патолози, Интернационалната асоцијација
за студија на белодробен карцином, Асоцијацијата за молекуларна патологија и
Концензусот на Македонското респираторно здружение и здружението на патолози на
Македонија ги имаат ажурирани своите препораки во однос на идикациите и
постапката за молекуларно тестирање на болните со БК. Мутацијата на АЛК се среќава
кај околу 5% од НСКБК. Скрининг за овој фузионен ген кај НСКБК е од особено
значење бидејќи „ALK–позитивни“ тумори се високо сензитивни на таргетирана
терапија со ALK инхибитори. Пациенти со НСКБК - треба да бидат проследени за
прераспределба на ALK ген, независно од историја на пушење цигари. Молекуларни
испитувања се препорачуваат и кај непушачи со напредната белодробна малигна
болест како и кај сите хистолошки поттипови на НСКБК. Опишани се и техниките за
детекција на ALK мутацијата, со посебен осврт на FISH методата која поради
високата сензитивност и специфичност, подобрените протоколи на хибридизација како
и брзината со која може да се изведе анализата, обезбеди значителен напредок во
истражувањето, идентификација на нови онкогени или генетски аберации што се
вклучени во карциногенезата и може да бидат таргет за специфични терапии.
Накратко се опишании симптомите и знаците на болеста, методите за визуелизација
како неинвазивните така и инвазивните методи особено бронхоскопијата и
трансторакална биопсија со кои методи ќе се земаат и примероците за анализа.
Понатаму, во текстот од воведниот дел, кандидатот дава осврт на дефинирањето на

стадиумот на болеста (staging), третманот и следењето на наболните со БК. За
одредување на стадиумот на болеста се користи ТНМ-класификацијата (8-то издание)
издадена
од
Американскиот
комитет
за
карцином
–
AJCC.
Воведниот дел завршува со анализа за прогнозата на БК, дека глобално, болните со
напреднат белодробен карцином имаат лоша прогноза и средно преживување до 1
година. Сепак, оние болни кај кои карциномот е носител на одредени специфични
онкогени аберации со зголемена тирозин киназна активност (како на пример
мутациите на EGFR, ALK и ROS1 гените), особено кај белодробните аденокарциноми,
целните инхибитори на тирозин киназата (TKI) овoзможуваат значително подобрување
на преживувањето и квалитетот на живот. Кандидатот на крај анализира студии за
третманот на БК и дека во литературата и современите водичи веќе се етаблирани
ефектите на кризотиниб (првогенерациски ALK инхибитор), алектиниб и церитиниб
(лекови од втората генерациија).
Мотивот за изработка на ова истражување потекнува од фактот дека во Р.Македонија
досега недостасуваат студии со кои би се испитала преваленцата и возрасната
дистрибуција за најчестите генски мутации (ALK) кај НСКБК за кои веќе постои целна
(таргет) терапија. Новите истражувања укажуваат на тоа дека одредени генeтски
мутации се важни фактори во туморогенезата и туморската прогресија на НСКБК.
Одредувањето на генетски мутации во туморското ткиво би биле корисни маркери за
одредување на агресивноста на туморот и за преживувањето на пациентите.
Одредувањето на генските мутации (ALK) кои докажано учествуваат во
карциногенезата ќе овозможат селекција на пациентите кои би можеле да одговорат на
соодветна молекуларна таргетирана терапија или други терапевтски можности кои ќе
доведат до продолжување на периодот на преживување или ублажување на
симптомите кај пациентите со НСКБК
Целите на истражувањето се јасни и прецизно дефинирани и тоа: да се одреди
фрекфенцијата на ALK мутаци со FISH (флоуросценција ин ситу хибридизација)
метода кај пациенти со докажан НСКБК; да се корелираат резултатите од АLK
мутацијата добиени со FISH метода со имунохистохемиска анализа и да се утврди
усогласеноста помеѓу двете методи; да се утврди корелацијата на ALK мутацијата со
хистолошкиот поттип на туморот, големината на туморот, присуството или
отсусуството на зголемени хиларни и /или медијастинални лимфни жлезди, полот и
возраста и пушечкиот статус; да се утврди корелацијата на ALK мутацијата со
стадиумот на болеста одреден со радиолошка ТНМ класификација
Во делот за матeријал и методи авторот објаснува дека студијата ќе претставува
проспективна студија и ќе се одвива во период од 1 година. ќе биде реализирана на ЈЗУ
Универзитетска клиника за пулмологија и алергологија и Институтот за патологија,
Медицински факултет – Скопје. Во студијата ќе бидат вклучени ткивни примероци од
најмалку 60 хистолошки дијагностицирани примероци на НСКБК, односно додека не
се добие број на ALK-позитивни примероци кој би бил доволен за релевантна
статистичка обработка. Кај сите пациенти вклучени во студијата, ќе бидат анализирани
ткивните примероци добиени од биопсија на бел дроб (бронхобиопсија или

трансторакална биопсија). За одредување на мутација на ALK генот, ткивните
примероци ке бидат обработени со FISH за кои се користи идентична ДНК проба.
Комерцијалните „break apart probes“ (Abbott Molecular Probes, Abbott Park, IL) се
состојат од две различно обоени проби (сонди): портокалова и зелена. Kaj
неаранжирани клетки црвената и зелена проба резултираат со жолт (фузионен) сигнал.
Во прераспределбата на ALK, овие проби се одвоени и одвојувањето на црвениот и
зелен сигнал е евидентно. Резултатите од АLK мутацијата добиени со FISH метода ќе
бидат обработени и со имунохистохемиска анализа.
Обработката на добиените резултати ќе биде направена со употреба на дескриптивни
аналитички статистички методи, фрекфенции, пропорции, проценти, медијана,
стандардна девијација и грешка.Од аналитички аспект за утврдување на постоење или
непостоење на статистичка разлика меѓу испитуваните параметри ќе бидат користени
повеќе методи на параметарска и непараметарска аналитичка статистика: MannWhitney U test на инверзија за утврдување на статистички значајна разлика на белезите
на набљудување меѓу две групи; Spearman Rank Order Correlationsи Perason’s ProductMoment Correlation, за утврдување на корелација помеѓу испитуваните параметри;
Мултипна регресиона анализа, за утврдување на поврзаноста на поедини параметри и
нивното влијание врз исходот
Добиените резултати, од анализираниот материјал, ќе бидат статистички обработени,
меѓусебно корелирани и табеларно и графички прикажани.
Резултатите од истражувањето ќе бидат обработени на персонален компјутер и
статистички софтвер SPSS. За статистички сигнификантна ќе се смета вредноста на
p<0,05, а за високо сигнификантни ќе се сметаат вредностите на p<0,01.
Од студијата се очекува издвојување на болни кај кои карциномот е носител на
одредени специфични онкогени абераци со зголемена тирозин киназна активност (како
на пример ALK), за кои постои можност за целна терапија која дава одлични тераписки
одговори (тирозин киназните инхибитори-TKI) и се овoзможуваат значително
подобрување на преживувањето и квалитетот на живот. Се очекува и да се добие
корелација помегу болни кај кои карциномот е носител на ALK мутација со
клиничките и патолошките карактеристики и преваленцата на генската мутација во
корелација со полот, возраста и пушечкиот статус на болниот. Мутацијата на ALK исто
така се очекува да е присутна во туморското ткиво и позитивно да корелира со
стадиумот на туморот, односно локалната инвазија и присуство на зголемени хиларни
и медијастинални лимфни жлезди и на крај етаблирање на методот FISH како високо
сензитивен и специфичен тест за детекција на мутации на ALK генот, како можност за
контрола на квалитет на имунохистохемиската метода.
ЗАКЛУЧОК
По деталната анализа на поднесокот за изработка на докторска дисертација, земајќи ја
во предвид досегашната стручна и научна работа на кандидатот, Комисијата смета дека
поднесената пријава за изработка на докторска дисертација со наслов: „ Детекција на
ALK мутации со флуоресценција ин ситу хибридизација (FISH) метода кај
неситноклеточен белодробен карцином (НСКБК) во корелација со клиничко
патолошките карактеристики “ според актуелноста, зацртаните цели, прикажаниот
материјал и методологија, предложената статистичка обработка и очекуваните

резултати целосно ги задоволува принципите на научна работа, ги содржи сите
потребни елементи на пишан труд и има голема апликативна вредност како и
предуслови да биде реализирана. Според тоа комисијата позитивно ја оценува
предложената тема за изработка на докторска дисертација и има чест да му предложи
на Наставно-научниот совет на Медицинскиот факултет во Скопје да ја прифати и
предлогот да го проследи во понатамошна постапка.
Рецензенска комисија во состав:
1. Проф.д-р Гордана Петрушевска
2. Проф.д-р Горица Брешковска
3. Доц.д-р Симонида Црвенкова

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

1

РЕЦЕНЗИЈА
ЗА ОЦЕНA НА ДОКТОРСКАTA ДИСЕРТАЦИЈА „ПРИМАРНА ДИСМЕНОРЕА –
ЕПИДЕМИОЛОШКИ И ДОПЛЕР УЛТРАЗВУЧНИ КАРАКТЕРИСТИКИ КАЈ
СТУДЕНТСКА ПОПУЛАЦИЈА ВО РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА” ОД
Д-Р ДАНИЕЛА ИВАНОВА ПАНОВА, ПРИЈАВЕНА НА МЕДИЦИНСКИОТ
ФАКУЛТЕТ ВО СКОПЈЕ
Наставно-научниот совет на Медицинскиот факултет, на својата XXVI редовна
седница одржана на 10.6.2020 година, а по предлог на Советот на студиската програма на
III циклус студии – докторски студии по медицина, донесе Одлука за формирање на
Комисија за оцена на докторската дисертација на д-р Даниела Иванова Панова со наслов:
Примарна дисменореа – епидемиолошки и доплер ултразвучни карактеристики кај
студентска популација во Република Северна Македонија, во состав: проф. д-р
Славјанка Поповска (претседател), проф. д-р Бети Зафирова-Ивановска (ментор), проф. др Глигор Димитров (член), доц. д-р Ана Данева Маркова (член) и доц. д-р Викторија
Јовановска (член).
Согласно со член 64 од Правилникот за условите, критериумите и правилата за
запишување и студирање на трет циклус – докторски студии на Универзитетот „Св. Кирил и
Методиј“ во Скопје, Комисијата со внимание ја прегледа и ја оцени докторската дисертација и на
Наставно-научниот совет на Мeдицинскиот факултет му го поднесува следниов

ИЗВЕШТАЈ
Докторската дисертација на кандидатката д-р Даниела Иванова Панова, со наслов:
Примарна дисменореа – епидемиолошки и доплер ултразвучни карактеристики кај
студентска популација во Република Северна Македонија, содржи 108 страници
компјутерски обработен текст во фонт Times New Roman, со проред 1,5, и големина на
букви 12, како и 128 библиографски единици, меѓу нив научни трудови, книги и интернетресурси. Има 54 табели и 34 слики, од кои 2 се дијаграми, а 32 се графикони.
Трудот ги содржи сите поглавја на еден научноистражувачки проект, составен од 8
глави кои содржат: вовед, мотив, цели, материјал и методи, статистичка обработка,
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резултати на истражувањето, дискусија на добиените резултати, по што следат
заклучоците, како и листата на библиографски податоци. Деловите се систематизирани во
точки и потточки со наслови и поднаслови, со што се обезбедува соодветно следење на
материјата која е обработена во докторската теза. Во воведниот дел, кој е и првата глава
на докторскиот труд, кандидатката ги изнесува најновите податоци за преваленцата и
влијанието врз здравјето и ефектите кои дисменореата ги предизвикува на генералната
популација. Кандидатката од епидемиолошки аспект укажува на високата преваленца на
оваа состојба во светски рамки кај жените во репродуктивниот период. Потоа, детално ги
наведува ризик-факторите поврзани со дисменореата кои досега се анализирани во
достапната литература. Поделбата на примарна и секундарна дисменореа е според
отсуството или постоењето на клинички супстрат. Кандидатката дава детален опис на
патофизиологијата на примарната дисменореа, како и најчестите состојби при кои се
јавува секундарна дисменореа. Во патофизиологијата на примарната дисменореа,
најголема улога игра претераната утерусна контрактилност и ексцесивна синтеза на
простагландини. Во еден циклус во кој не настапила бременост, настапува деградација на
жолтото тело и пад на нивото на прогестерон. Вазоконстрикцијата, исхемијата и
последичното ткивно оштетување го иницирааат и истовремено го засилуваат создавањето
на нови количини простагландини, кои ја зголемуваат утерусната контрактилност, и така
сѐ одново. Освен простагландините, во последните години се анализирани и други ткивни
медијатори кои учествуваат во вазоконстрикцијата, како ендотелин-1 и малоналдехид,
маркери на оксидативен стрес како хемоксигеназа, потоа улогата на окситоцинот и
вазопресинот во контрактилноста на миометриумот. Во експериментална фаза се
испитувања на улогата на мелатонинот во подобрување на крвната перфузија. Во
најновите публикации се наметнува имунолошката основа на дисменореата. Се
споменуваат Toll-like-рецептори на површината на макрофагите, глија-клетките и
астроцитите кои се наоѓаат во ЦНС и ’рбетниот мозок и се одговорни за прекумерно
испуштање интерлеукин 1 бета, кој од своја страна е силен медијатор на инфламација.
Овие рецептори се најдени во значајно зголемени концентрации кај жени со силна
дисменореа.
Кандидатката дава потоа краток опис на патофизиолошките механизми кај
најчестите облици на секундарна дисменореа која се јавува како последица на
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ендометриоза, аденомиоза и аномалии на репродуктивниот тракт. Во евалуацијата се
дадени разликите помеѓу примарна и секундарна дисменореа.
Болката доминира во симптоматологијата на дисменореата. Даден е опис на
невролошката основа на болката, чие постоење е покажано во последните години со развој
на невроимиџинг-тениките со магнетна резонанца. Најдени се промени на кортексот во
одредени подрачја, како и намалување на волуменот на супкортикалните структури
одговорни за процесирање на болката. Покажана била зависноста на процесите на
инхибиција и модулација на болката со нивоата на половите хормони. Исто така, најдени
се промени и во белата маса во микроструктурата на конектомот за болка кои се
одговорни за зголемена перцепција на болка. На крај, рецидивирачкиот стрес го менува
балансот

со

зголемување

на

влијанието

на

симпатикусот,

а

намалување

на

парасимпатикусот, и отвoра пат за појава на хронични болни состојби како
фибромијалгија, хронична болка во крстот, хронични главоболки, синдром на иритабилен
колон – IBS (irritable bowell syndrome), синдром на болна бешика итн.
Квантификација на тежината на дисменореата е аспект на кој кандидатката дава
посебен осврт и опишува скали за оцена на тежината на болката, како и систем кој прв го
опишал Charles Sultan и соработниците за подетална проценка со анализа на поединечни
симптоми кои ја следат болката во стомакот како: главоболка, болка во крстот, гадење,
повраќање, дијареа, општа слабост, иритабилност, болки во мускулите, несвестица,
вртоглавица итн. Во системот е вклучен и елементот апсентизам, т.е. колку јачината на
оваа симптоматологија влијае дебилитирачки и предизвикува неможност за извршување
на секојдневните активности.
Од дијагностичките модалитети кај примарната дисменореа, најважна е анамнезата
и отсуството на каков било наод во време на клиничкиот или ултразвучниот преглед.
Доплер ултразвукот, од своја страна, може да даде и податоци за протоците во
крвните садови на утерусот и со тоа да придонесе во осознавање на механизмите на
појавата на дисменореа.
На крајот на првата глава, кандидатката дава осврт на третманските опции, кои ги
дели

на

традиционални

и

нетрадиционални

(алтернативни,

комплементарни).
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Традиционалните третмански опции ги опфаќаат во најголем дел медикаментозните
третмани. Најчесто употребувани се нестероидните антиинфламаторни лекови – НСАИЛ
и се дадени препорачаните протоколи за нивна примена. Втор избор се оралните
хормонски контрацептиви ОХК. Опишани се и други хормонски опции, како
интраутерина влошка со левоноргестрел, гестагенски имплант и депо-прогестеронски
препарат. Во последно време се прават обиди со употреба на калциум антагонисти,
антагонисти на вазопресин и окситоцин, донори на нитричен оксид, бета2 адренорецептор
агонисти.
Хируршкиот пристап се употребува исклучително ретко за третман на примарна
дисменореа и тука се опишани пресакрална неуректомија и лапароскопска аблација на
утерини нерви.
Нетрадиционалните третмански опции се индицирани кај приближно 10 – 20 % од
пациентите кај кои стандардната терапија нема ефект или, пак, постојат контраиндикации
за неа. Наброено и накратко е опишано влијанието на диететските суплементи, хербалните
продукти, канабисот, физичката активност, транскутаната електрична стимулација на
нерв-ТЕНС, акупунктурата, моксибустијата, топичната апликација на топлина и
спиналната манипулација.
Втората глава претставува МОТИВ на истражувањето. Во него се опишани идеите
поради кои е започнато ова истражување. Водечки мотив претставува непостоењето на
никакви податоци за оваа проблематика во нашата популација. Инциденцата на светско
ниво изнесува од 50 до 90 % од женската популација, а, сепак, и покрај тоа како проблем
не е доволно адресиран. Дополнително проблем претставува фактот што девојките во
многу мал број пристапуваат на консултација со гинеколог, а почесто своите ставови ги
градат врз база на сознанија од интернет или во разговор со другарки. Полесно
пристапуваат на стихијно самолекување со ОТЦ-препарати и затоа и ефектот од тоа
лекување е многу мал. Истражувањата во светската литература покажаа дека постојат
контрадикторни наоди за постоење на извесни ризик-фактори од околината, но и од
анамнезата кои во голема мера влијаат на појавата на дисменореа. Досега не постојат
податоци за состојбата во нашата популација.
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Во ЦЕЛИТЕ на истражувањето, кандидатката ги наведува следниве цели: 1. за прв
пат да се одреди преваленцата на примарната дисменореа кај студентска популација во
Република Северна

Македонија; 2. да се изврши категоризација на примарната

дисменореа спрема јачината на симптомите – на лесна, умерена и тешка; 3. да се
детерминираат ризик-факторите за примарна дисменореа; 4. да се утврдат доплер
индексите во крвните садови на утерусот во различни фази од менструалниот циклус и во
време на болката кај испитанички со примарна дисменореа; 5. во групата со примарна
дисменореа да се утврди асоцијација помеѓу крвниот проток и јачината на дисменореата;
6. да се извлечат препораки за справување со дисменореата и тие да се адресираат кај
соодветните чинители.
Во делот МАТЕРИЈАЛ И МЕТОДИ, докторската дисертација се состои од два
дела. Првиот дел е пресечна (Cross sectional) студија која се базира на анкетен прашалник,
на кој одговори дале 847 студентки од прва и втора година од 4 факултети во 3 државни
универзитети. Во овој дел се добиени епидемиолошките и демографските податоци,
преваленцата, ризик-факторите, карактеристиките, симптоматологијата и начините за
справување со проблемот. Вториот дел претставува клиничка Case-control студија со 96
испитанички од истата возраст, од кои: 70 со примарна дисменореа и 26 без дисменореа,
како контролна група. Во втората студија се извршени ултразвучни прегледи и доплерски
мерења на крвните протоци на крвните садови на утерусот, и тоа во две точки од
менструалниот циклус: во лутеална фаза и во време на менструација-дисменореа..
Наведени се етичките стандарди на студијата, критериумите за вклучување и исклучување
во секој од деловите на студијата.
Краток опис на користените методи
Во истражувањето се користени следниве методи:
Во првиот дел на студијата:
- анкетен прашалник, дизајниран за целите на оваа студија. Тој е составен од
неколку блокови прашања. Во него, освен прашањата поврзани со анамнезата и
ризик-факторите, а кои се со понудени повеќе можни одговори, користени се и
визуелно-аналогната скала за субјективна оценка на болката, како и систем со
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поединечни симптоми и нивната јачина. На крај се прашањата за влијанието на
состојбата на секојдневниот живот, како и начинот на справување со проблемот.
Во вториот дел:
- анамнеза, проценка на ризик-фактори и коморбидитети;
- физикален преглед;
- ултразвучен гинеколошки преглед на апарат VOLUSON E-8 Expert, со употреба на
трансабдоминална сонда 5MHZ;
- доплер ултразвучно мерење на протокот во утерините артерии лево и десно и во
аркуатните артерии со точка на мерење на фундусот на утерусот.
Во делот СТАТИСТИКА, резултатите од добиените податоци биле анализирани во
статистичкиот програм SPSS for Windows 23.0., а биле тестирани дистрибуција,
квантитативни и квалитативни белези, употребувани биле споредбени, корелациони,
униваријантни и мултиваријантни регресиони анализи за детерминирање на придонесот
на одредени ризик-фактори за појава на дисменореа, како и доплер индексите на крвните
садови и јачината на дисменореата.
Краток опис на резултатите од истражувањето
Во делот РЕЗУЛТАТИ, резултатите од презентираната студија се поделени во
повеќе делови. На почетокот од прикажувањето на резултатите, опишани се општите
епидемиолошки и демографски податоци, како и ризик-факторите, во ист редослед како
што се застапени во прашалникот. Потоа следат анамнестичките податоци и податоците за
циклусите, како и квантификацијата на болката со визуелно-аналогна скала и системот со
поединечни симптоми. На крајот од првиот дел се резултатите за влијанието на состојбата
во секојдневниот живот и начините за справување со неа. Во продолжение се вклучени и
резултатите од ултразвучните и доплерските мерења од вториот дел на студијата.
Резултатите се прикажани табеларно и со графикони, кои го олеснуваат нивното следење.
Прецизно се опишани и даден е јасен приказ на разликите помеѓу испитуваната (со
дисменореа) и контролната група (без дисменореа).
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Поглавјето

ДИСКУСИЈА зборува за

текот на истражувањето и добиените

резултати. Во дискусијата се претставени позитивните сознанија кои го оправдуваат
мотивот на ова истражување. Од вкупно 847 студентки кои исполниле критериуми за
учество во првиот дел на студијата, 613 пријавиле дека имаат болни месечни циклуси, со
што преваленцата во нашата популација изнесува 72,4 %. Оваа бројка е слична со досега
опишаните европски вредности. Возраста на испитаничките се покажала како
сигнификантна со p=0.002, при што највисока преваленца е во возрасната група од 19
години, 78 %, а потоа процентот постепено опаѓа, што е логично и кореспондира со
податоците од литературата кои говорат за протективното дејство на возраста.
Религиската припадност и потеклото, во смисла на урбана или рурална средина, немаат
влијание на зачестеноста на дисменореата.
Анализата на општите ризик-фактори од личната анамнеза покажуваат донекаде
совпаѓање со други студии, но некаде отстапуваат од опишаните досега. Така, ухранетоста
пресметана преку индексот на телесна маса се покажа дека нема сигнификантно влијание
на појавата на дисменореа (p=0.12). Нашата популација покажала вредности на индексот
на телесна маса во групата со дисменореа од 21.59 ± 2.98, а во групата без 21.23 ± 2.5., што
ги класира нашите студентки во нормален ранг и ги исклучува потхранетоста и
прекумерната тежина како ризик-фактори во нашата популација. Анализата на исхраната
разгледувана по групи на намирници, како и консумацијата на брза храна, газирани и
алкохолни пијалаци не покажала статистичка сигнификантност (p>0.05) помеѓу групите со
и без дисменореа. Иста несигнификантност покажала анализата на навиките за
консумација на кафе, а во просек нашите студентки пиеле по 2,2 до 2,3 кафиња на ден.
Физичката активност анализирана според тоа колку пати неделно вежбале покажала
разлики, но и покрај тоа што поголема разлика во зачестеноста на оваа состојба била
регистрирана во зависност од интензитетот на физичката активност, студентките кои
еднаш неделно биле физички активни имале почесто дисменореа од студентките кои биле
физички активни два пати неделно, три и повеќе пати, или кои професионално спортувале
– 76,2 %, 67,4 %, 65,1 %, 65 % консеквентно. Сепак, овие разлики не се потврдиле како
статистички сигнификантни, односно значајни (p=0.06).
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Единствено пушењето како ризик-фактор покажало сигнификантност помеѓу
групите. Во нашата популација, според одговорите на испитаничките, како пушачи се
декларирале 24,2% (205) студентки, од кои 80,49% (165) со дисменореа. За вредност на
p=0.003, се потврди статистичка сигнификантна разлика во зачестеноста на дисменореа
меѓу студентките пушачи и непушачи, односно оваа состојба значајно почесто била
регистрирана кај студентките кои пушат цигари – 84,5 % vs 69,7 %.
При анализата на гинеколошката анамнеза во студијата, возраста на менархата со
(p=0.07) се покажала како фактор без сигнификантна разлика помеѓу групите со и без
дисменореа. Студентките со дисменореа го добиле првото менструално крвавење во
просек на 12,8 години, а студентките без дисменореа на просечна возраст од 13 години.
Од друга страна, а во хармонија со светските трендови на генетската основа на
дисменореата, се и резултатите во студијата. Во оваа студија, фамилијарната анамнеза се
покажала како статистички значајна за појавата на дисменореа. Резултатите покажале дека
дисменореа почесто имаат испитаничките кои дале податок дека во фамилијата имаат
членови со болни менструални крвавења, споредено со испитаничките со негативна
фамилијарна анамнеза за дисменореа – 84,5 % (300) vs 57,7 % (168). За p<0.001 се
потврдила статистички сигнификантна разлика во зачестеноста на дисменореа меѓу
студентки со позитивна и негативна фамилијарна анамнеза за болни менструални
циклуси. Истовремено статистички сигнификантна разлика постоела помеѓу групите со и
без дисменореа по однос на ирегуларноста на циклусите (p=0.02) и обилноста на
крвавењето (p=0.0038), додека времетраењето на крвавење со (p=0.07) не покажало
разлика помеѓу групите.
Половината од испитаничките биле сексуално активни, а загрижувачки податоци се
добиени по однос на познавањата за контрацепција.
Квантификацијата на болката е изведена со помош на две алатки, од кои првата е
визуелно-аналогна скала, при што средна добиена вредност е 6.35±2.2, што спаѓа во
групата со умерена тежина на болката. Втората алатка е системот со скорирање на
поединечните симптоми и при тоа е добиен сличен резултат, а направената корелација
помеѓу ВАС-скорот и скоринг-системот покажува статистичка значајност. Со тоа се
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потврдува визуелно-аналогната скала како едноставен, солиден и евтин метод за
квантификација на болката.
Вториот дел од докторската дисертација се занимава со ултразвучни мерења на
утерусот во 2Д и доплер велосиметрија на утерините и аркуатните артерии кај група
испитанички со дисменореа и контролна група без дисменореа, а прегледите биле
изведувани во лутеална и во фаза на менструација (1-2 ден).
Дебелината на ендометриумот во лутеалната фаза не се разликувала помеѓу
групите со и без дисменореа. Разлика се покажала во 1. ден од менструалниот циклус. Во
менструална фаза, ендометриумот имал поголема дебелина кај испитаничките со
примарна дисменореа. Просечната дебелина била 6.45 ± 1.2 во групата со примарна
дисменореа, 5.92 ± 0.9 во контролната група. Разликата меѓу двете групи во просечната
дебелина на ендометриумот од 0,53 мм се потврди како статистички сигнификантна за
p=0.049.
Анализата на резултатите покажала дека резултатите од мерењата на индексот на
отпор (RI), и во лутеална и во менструална фаза, кај испитаничките со примарна
дисменореа имале сигнификантно поголеми вредности на овој индекс и на десната и на
левата утерина артерија (p=0.0012, p=0.000011, консеквентно;

p=0.000004, p<0.0001,

консеквентно), спoредено со контролната група без дисменореа. Слична закономерност се
покажала и при мерење на аркуатните артерии. Овие зголемени вредности водат до
заклучок за континуиран зголемен отпор кој води до континуирана инсуфициентна
перфузија кај испитаничките со примарна дисменореа. Овој податок во литературата е
претпоставен како причина за инсуфициентна рецептивност на ендометриумот и
понатамошна можна причина за репетирачки спонтани абортуси кај пациентки со
инфертилитет.
Индексот на пулсатилност (PI) покажал повисоки вредности само во време на
менструација и истата разлика се покажала статистички значајна со (p<0.0001) во полза на
испитаничките со примарна дисменореа.
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Двата индекса мерени на ниво на фундус на утерусот – точка за прикажување на
аркуатните артерии, исто така покажувале статистички значајни разлики во смисла на
нивна повисока вредност во групата со примарна дисменореа.
Направена била и корелација помеѓу јачината на дисменореата (оценета со
Визуално-аналогна скала) и вредностите на индексите на отпор и пусатилност на сите
референтни места. Во менструална фаза, јачината на болка сигнификантно корелирала со
индексот на отпор и индексот на пулсатилност на двете утерини артерии (p=0.015,
p=0.0024, p=0.0068, p=0.00047, консеквентно). Според вредноста на Spearman-овиот
коефициент, овие корелации се позитивни, односно директни, и сугерираат на заклучок
дека со интензитетот на болка се зголемува и индексот на отпор и индексот на
пулсатилност

на

двете

утерини

артерии

(R=0.288,

R=0.357,

R=0.32,

R=0.407,

консеквентно).
Во делот ЗАКЛУЧОЦИ, анализирани се согледувањата, врз основа на добиените
резултати од истражувањето и извршената статистичка обработка, и се наведуваат повеќе
сознанија, но и препораки за иднина.
Дисменореата е чест проблем во младата женска популација, но сепак е недоволно
адресиран и третиран како од пациентките, така и од странана професионалците. Овој
труд за прв пат го адресира проблемот во нашата земја.
Причините за тоа лежат делумно кај пациентките, кои следејќи го „фамилијарниот
пример” стоички се носат со проблемот. Друг дел од нив се консултира со несоодветен
советодавач и полесно посегнува по лек на своја рака, што последично има несоодветен
лек, несоодветно дозирање и на крај, несоодветен исход на лекувањето.
Од друга страна, пак, професионалците не треба да го тривијализираат проблемот
на дисменореата, туку треба да посветат повеќе внимание на оваа популација, која е инаку
здрава, но може да влече последици понатаму во репродуктивниот живот.
При одредување на третман треба да се имаат предвид разликите помеѓу жените,
конкурентните тегоби, преференците за третман, претходното искуство итн.
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Од јавноздравствен аспект, потребно е креирање на политики за промоција на
здрави животни стилови и здравствено информирање на оваа популација.
Кандидатката укажува на можноста за дијагностичко доцнење и зад сликата на
дисменореа да стои ендометриоза, па препорачува во услови кога стандардните третмани
со нестероидни антиинфламаторни лекови и оралните контрацептиви немаат успех, да се
направи дијагностичка лапароскопија.
Постојат разлики во крвниот проток на утерусот помеѓу контролната група и
групата со примарна дисменореа, и тоа не само на 1. ден, туку и во лутеалната фаза.
Нарушените протоци предизвикуваат нерецептивност на ендометриумот и основа за
инфертилитет. Затоа, препорака е да се посвети поголемо внимание на пациентките со
силна дисменореа како кандидати за понатамошни репродуктивни проблеми.
Претпоставка е дека оние со умерена дисменореа имаат понизок праг – threshold за
болка. Оваа состојба ги отвора вратите за појава на различни болни синдроми понатаму во
животот, како фибромијалгија, синдром на иритабилен колон, интерстицијален цистит,
итн. Затоа е добро да се советуваат пациентките со дисменореа за хигиено-диетески
режим и активен пристап во третманот на проблемот.
Во делот за литературата се подредени користените референци. Тука се набројани
128 библиографски единици, меѓу нив научни трудови кои ја разработуваат сличната
проблематика.
Предмет на истражување
Во првиот дел од студијата, предмет на истражување биле 847 студентки од прва и
втора година од 4 различни факултети. Од оваа кохорта се добиени епидемиолошките
податоци и ризик-факторите за примарна дисменореа кај нашата популација. За вториот
дел од студијата, предмет на истражување се 96 девојки од истата возрасна група, од кои
дел биле учеснички во анкетирањето, а дел пациентки кои се јавиле за преглед на
Клиниката за гинекологија и акушерство поради друга причина, а ги исполнувале
инклузионите критериуми – да немаат патолошки супстрат и истовремено да имаат
дисменореа. Контролната група ја сочинувале 26 девојки без проблеми со менструалниот
циклус.
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Предмет на ова истражување претставува примарната дисменореа. За прв пат е
направено испитување на зачестеноста, ризик-факторите за нејзина појава, особините на
крвоснабдувањето на утерусот преку мерење на брзините на протоците во крвните садови.
Идејата потекнува од непостоењето на податоци за оваа состојба во нашата популација.
Податоци за состојбата на подрачјето во кое е работена дисертацијата
Ова е прва студија која има за цел евалуација на примарната дисмоенореа кај млада
студентска популација во нашата земја. Истражувањето е посветено на откривање на
преваленцата, идентифицирање на ризик-факторите кои постојат во околината,
анамнезата, а придонесуваат за дисменореа. Истовремено, испитувањето се занимава со
квантификација на болката како водечки симптом, споредба на придружните симптоми.
Вториот дел од испитувањето се однесува на ултразвучна евалуација на пациентки со
примарна дисменореа, оценка на крвниот проток во утерусот и, на крај, корелација на
интензитетот на симптоматологијата со промените на протокот во крвните садови на
утерусот.
Дисменореата е многу честа состојба, но, за жал, недоволно адресирана од
професионалците, самите девојки и, во целост, од општеството. Неадекватно евалуирана,
состојбата може да крие други дијагнози кои можат да влијаат на идниот репродуктивен
живот на младата индивидуа. Честата репетирачка, циклична болна состојба врши
дебилитирачко влијание на секојдневните активности што резултира со апсентизам и
голем број изгубени работни часови, а на долг период создава тло за хронични болни
состојби.
ОЦЕНА НА ТРУДОТ
Докторската дисертација на кандидатката д-р Даниела Иванова Панова, со наслов:
„Примарна дисменореа – епидемиолошки и доплер ултразвучни карактеристики кај
студентска популација во Република Северна Македонија“, претставува истражување во
областа гинекологија. Изработката на темата на оваа докторска дисертација преку
добиените резултати ги покажува честотата, ризик-факторите, како и влијанието на
состојбата и корелацијата со доплер ултразвучните параметри.
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Докторската дисертација на кандидатката д-р Даниела Иванова Панова, со наслов
„Примарна дисменореа – епидемиолошки и доплер ултразвучни карактеристики кај
студентска популација во Република Северна Македонија“, 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.

Daniela Ivanova Panova and Aleksandra Atanasova Boshku – Dysmenorrhea, risk factors

among university students in Republic of North Macedonia. Мак Мед Преглед 2019; 73(2): 7882.
2.

Daniela

Ivanova

Panova,

Beti

Zafirova

Ivanovska,

Aleksandra

Atanasova

Boshku,Viktorija Jovanovska- Dysmenorrhea symptoms, intensity of pain and coping strategies
among student population in Republic North Macedonia. Medicus 2020, Vol. 25 (1): 76-81
ЗАКЛУЧОК И ПРЕДЛОГ
Сметаме дека овој труд претставува самостојна и оригинална научна работа со
јасно поставени цели, оригинални резултати и клинички придонес.
Главни научни придонеси на кандидатката се: одредување на преваленцата и
ризик-факторите

за

дисменореа

кај

студентската

популација,

евалуација

на

симптоматологијата и доплер ултразвучните карактеристики кои се јавуваат кај
дисменореа, а со цел подобрување на индивидуалниот пристап кон секоја од пациентките
со дисменореа и адекватен третман со цел олеснување на симптоматологијата, а
истовремено превенција на репродуктивни проблеми и хронични болни состојби.
Подрачја на примена на овој труд се гинекологијата и акушерството,
репродуктивната медицина, адолесцентната/училишната медицина, јавното здравје, а
ограничувања се: недоволната информираност и пристапност до специјалистички услуги
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за младите девојки, недоволната адресираност на едукацијата за сексуалното и
репродуктивно здравје од страна на системот.
Можните понатамошни истражувања кои би произлегле од овој докторски труд се
во областа на репродуктивната медицина, кај пациентки со дисменореа, кај пациентки со
инфертилитет, кај пациентки со хронични болни синдроми. Интересно би било откривање
на лабораториски детектибилни маркери и во рана фаза да се започне со персонализиран
третман. Истовремено, новите истражувања во неуроимиџинг-технологите можат да дадат
идеја за сосема нов поглед кон проблемот на болните месечни циклуси.
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 Даниела Иванова Панова со наслов
„Примарна дисменореа – епидемиолошки и доплер ултразвучни карактеристики кај
студентска популација во Република Северна Македонија“.

КОМИСИЈА
Проф. д-р Славјанка Поповска, претседател, с.р.
Проф. д-р Бети Зафирова-Ивановска, ментор, с.р.
Проф. д-р Глигор Димитров, член, с.р.
Доц. д-р Ана Данева Маркова, член, с.р.
Доц. д-р Викторија Јовановска, член, с.р.
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РЕЦЕНЗИЈА
ЗА ОЦЕНА НА ДОКТОРСКАТА ДИСЕРТАЦИЈА „ФОНВИЛЕБРАНДОВ
ФАКТОР КАКО ПРОГНОСТИЧКИ ПОКАЗАТЕЛ КАЈ ПАЦИЕНТИТЕ СО
ЦРНОДРОБНА ЦИРОЗА“ ОД Д-Р ЕЛЕНА ЦУРАКОВА РИСТОВСКА,
ПРИЈАВЕНА НА МЕДИЦИНСКИОТ ФАКУЛТЕТ ВО СКОПЈЕ

Наставно-научниот совет на Медицинскиот факултет во Скопје, на својата XXVI
работна седница одржана на 10.6.2020 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 бр. 82/2018), член 275 од Статутот на
Медицинскиот факултет во Скопје (Универзитетски гласник бр. 245/13), 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
докторската дисертација на д-р Елена Цуракова Ристовска со наслов: „Фонвилебрандов
фактор како прогностички показател кај пациентите со црнодробна цироза", во состав:

1. проф. д-р Викторија Чалоска-Ивановска, претседател
2. проф. д-р Магдалена Генадиева Димитрова, ментор
3. проф. д-р Александар Стојановиќ, член
4. проф. д-р Ненад Јоксимовиќ, член
5. проф. д-р Билјана Кузмановска, член.

Комисијата во наведениот состав, со внимание ја разгледа и ја оцени
доставената докторска дисертација, и по извршените консултации, го поднесе следниов

ИЗВЕШТАЈ

1. Извештај за доставената докторска дисертација
Доставената докторска дисертација „Фонвилебрандов фактор како
прогностички показател кај пациентите со црнодробна цироза“ на д-р Елена ЦураковаРистовска претставува самостоен труд изнесен на 139 страници. Поделен е на: вовед,
цели, материјал и методи, резултати, дискусија, заклучоци и користена литература.

2. Извештај на одделни делови на трудот
На самиот почеток од воведот, посочена е клучната улога на соодветната
проценка и предикција на прогнозата и преживувањето кај пациентите во терминален
стадиум на црнодробна болест, особено од аспект на приоретизирање на листите на
чекање за црнодробна трансплантација како единствен куративен тераписки модалитет
кај оваа група пациенти. Во тој контекст, бројни истражувања кои се занимавале со овој
актуелен проблем посочуваат на одредена предиктивна вредност на некои биолошки
варијабли, меѓу кои се вбројува и Фонвилебрандoвиот фактор (ФВФ).
Во понатамошниот дел од воведот, потенцирана е клучната улога на
системската инфламација и ендотелната дисфункција како два засебни ентитета кои во
одредени околности се застапени кај пациентите со црнодробна цироза. Притоа,
присуството на системска инфламација и ендотелна дисфункција фаворизира
компликации и клинички настани кои ја влошуваат црнодробната функција и со тоа
дополнително придонесуваат за прогресија на болеста. Посочено е дека системската
инфламација отсликана преку синдромот на системски инфламаторен одговор (СИРС)
подобро се проценува со примена на општите прогностички скрови отколку со
специфичните скорови кои се применуваат кај пациентите со цироза, но поради
бројните хемодинамски абнормалности кои се сретнуваат кај овие пациенти,
калкулирањето на овие скорови е отежнато и нецелосно релевантно, поради што се
наментнува потребата за идентификување на параметри кои се сурогат-маркери на
инфламаторен стрес. Еден од нив е и серумскиот Ц-реактивен протеин, кој се смета за
индикатор на СИРС, а бројните студии кои ја анализирале неговата вредност утврдиле
дека освен што ЦРП е прецизен маркер на СИРС, тој има улога и во предикција на
шестмесечниот морталитет и дека е силно асоциран со органска инсуфициенција и
смртен исход, дури и кај пациенти кај кои не е утврдено присуство на бактериска
инфекција во основа на системската инфламација.
Во централниот дел од воведот, кандидатката ја елаборира ендотелната
дисфунција како ентитет и улогата на ФВФ како показател на ендотелната дисфункција
кај пациентите со црнодробна цироза. Притоа, објаснува дека присуството на различни
физички или хемиски агенси што се сретнува кај овие пациенти доведува до нарушена
хомеостаза во функцијата на ендотелната клетка, односно до појава на состојба која се
означува како ендотелна дисфункција. Ендотелната дисфунција кај пациентите со
цироза се сретнува на ниво на црнодробната микроциркулација и на ниво на
системската циркулација. Црнодробната инфламација во рана фаза е причина за оштета
на ретикулоендотелниот систем и за ендотелна дисфункција на ниво на црнодробната
микроциркулација, додека ендотоксемијата која се јавува во напредната фаза
предизвикува абнормална васкуларна реактивност на ниво на системската циркулација
и резултира со зголемена продукција на вазодилататорни медијатори кои се вклучени во
патогенезата на спланхичната вазодилатација и хипердинамската циркулација.
Во понатамошниот дел од воведот, кандидатката ја објаснува улогата на ФВФ
како показател на ендотелна дисфункција и неговата улога во патогенезата на портната

хипертензија. Најголем дел од циркулирачкиот ФВФ е во форма на мали мултимери кои
континиурано се секретираат од ендотелната клетка и мегакариоцитите, додека
најфункционалните ултрадолги мултимерни форми на ФВФ се складираат во
цитоплазматските гранули и активно се секретираат под дејство на некои физиолошки
агонисти. Ендотелната дисфункција која се сретнува кај овие пациенти доведува до
хиперсекреција на ФВФ, а со тоа и до хиперсекреција на ултрадолгите мултимери на
ФВФ, кои поради својството за спонтано врзување со тромбоцитите и субендотелните
структури се сметаат за протромботични. Сето тоа води кон појава на една
хиперкоагулабилна состојба во која се создаваат услови за појава на тромбози во
црнодробната микроциркулација и консекутивна тромботична васкуларна
облитерација. На тој начин се објаснува и улогата на ФВФ во патогенезата на портната
хипертензија, која е во основа на голем број од акутните настани и придонесува за
влошување на црнодробната функција. Заклучно се потенцира дека значителна
ендотелна дисфункција, проценета преку високи вредности на ФВФ, сама по себе има
силно негативно прогностичко влијание и дека кај пациентите со црнодробна цироза,
ФВФ може да се разгледува како потенцијален маркер и показател на портна
хипертензија, декомпензација и морталитет.
Во завршниот дел од воведот се разгледува значењето на некои дополнителни
фактори и состојби кои влијаат врз прогнозата и преживувањето кај пациентите со
црнодробна цироза, меѓу кои се спомнуваат акутната декомпензација, акутната врз
хронична црнодробна инсуфициенција (ACLF), како и улогата на серумскиот феритин
како маркер на црнодробна некроинфламација и предиктор на клинички настани и
морталитет независно од MELD (Model of End-Stage Liver Disease) скорот. Исто така,
објаснета е и асоцираноста на хронична црнодробна болест и дефицитот на витамин Д,
состојба која сама по себе придонесува за црнодробна дисфункција и негативно влијае
врз прогнозата и преживувањето кај овие пациенти.
Мотивот за изработка на докторската дисертација „Фонвилебрандов фактор
како прогностички показател кај пациентите со црнодробна цироза“ потекнува од
фактот дека предвидувањето на текот и прогнозата кај пациентите со црнодробна
цироза е комплексен и сложен процес кој е од суштинска важност, особено од аспект на
приоретизирање на листите на чекање за црнодробна трансплантација кај пациентите
со терминален стадиум на црнодробна болест. Прогностичките скорови кои актуелно се
применуваат не ја земаат предвид циркулаторната дисфункција и придружните акутни
настани, поради што се одликуваат со одредени слабости и недостатоци и не се сметаат
за идеални предиктори на преживувањето. Оттука, значењето на ова истражување е во
правец на идентификување на нови биолошки варијабли, евалуирање на нивната
вредност како прогностички показатели и нивна можна примена во инкорпорирањето
во веќе постојните или нови попрецизни прогностички скорови. Со тоа може да се
очекува придонес во подобрувањето на нивната предиктивна вредност во проценка на
прогнозата и морталитетот кај пациентите со црнодробна цироза.

Целите на докторската дисертација се наброени и поделени на главна цел и
специфични цели:

Главна цел на студијата:
-

кај пациентите со црнодробна цироза и портна хипертензија да се
одреди предиктивната вредноста на Фонвилебрандов фактор за
предикција на морталитет во однос на MELD, како и неговата
предиктивна вредност во однос на декомпензација и компликации
асоцирани со црнодробната болест.

Специфични цели на студијата:
-

да се утврди застапеноста на системска инфламација, вредноста на
ЦРП како маркер на SIRS и да се анализира применливоста на
стандардните скорови за SIRS кај оваа група пациенти;

-

да се утврди застапеноста и проностичката вредност на АХД и ACLF и
да се анализира вредноста на феритин како прогностички показател;

-

да се утврди застапеноста и прогностичката улога на дефицитот на
витамин Д;

-

да се утврди кои прогностички показатели се независни предиктори
на морталитет кај пациентите со црнодробна цироза.

Во делот Материјал и методи, објаснет е дизајнот на студијата (аналитичка
моноцентрична проспективна) која вклучува 71 пациент со црнодробна цироза и портна
хипертензија без присуство на значајни коморбидитети, што е прецизно елаборирано во
делот кој ги дефинира карактеристиките на примерокот. При влез во студијата, освен
спроведување на анализи неопходни за проценка на општата состојба на пациентот и
стадиумот на црнодробна болест, кај сите пациенти е мерена концентрацијата на
серумскиот ФВФ во нулта точка, а потоа во тек на една година проспективно е вршено
следење во редовни тромесечни интервали. Во текот на секоја контролна визита се
реализира клинички преглед, ултразвук на абдомен и палета на биохемиски анализи,
според прецизно наведен протокол. Притоа се регистрирани сите компликации и
акутни настани асоцирани со црнодробната болест, а при појава на некоја новонастаната
состојба во меѓувреме, кај тие пациенти се реализира вонредна визита, по што
пациентите повторно се вклучени во редовниот протокол на студијата.
Критериумите за вклучување и исклучување на испитаниците во
истражувањето се точно дефинирани. Детално е опишана постапката на обезбедување
примерок на крв, обработката и чувањето на примерокот, како и користениот апарат и
применуваниот метод. Наведена е постапката на дефинирање на стадиумот на
црнодробна болест, како и релевантните извори кои ги дефинираат и класифицираат
присутните асоцирани состојби и компликации.
Сите пациенти имаат добиено формулар со информации за целите и текот на
истражувањето и имаат пополнето формулар за информирана согласност. Во
понатамошниот дел е наведено дека протоколот на студијата е во согласност со етичките

принципи на Декларацијата од Хелсинки. Темата која е обработена за изработка на
докторската дисертација има одобрување од Етичката комисија за истражување на луѓе
при УКИМ – Медицински факултет во Скопје.
По овој дел, следува делот Статистичка обработка, каде што е наведено дека
податоците од истражувањето се внесени во специјално изработена база, а
статистичката обработка е изведена со примена на соодветни статистички програми.
Детално се наведени и повеќе статистички методи применети за обработка на
податоците, кои се прикажани табеларно и графички.
Во воведниот дел на поглавјето Резултати, примерокот е анализиран во однос
на главните демографски карактеристики, калкулираните скорови, лабораториските и
хемостатските параметри од интерес, главните манифестации и компликации на портна
хипертензија и асоцираноста помеѓу сите овие варијалби и присуствотто на АХД.
Анализата не утврдила присуство на статистички значајна асоцираност помeѓу
присуството на АХД и генералните карактеристики на примерокот (пол, возраст,
етиологија), но утврдила сигнификантно повисоки вредности на CTP, MELD, SOFА и
SAPS II-скорот кај пациентите со АХД. Во однос на релацијата помеѓу анализираните
лабораториски параметри од интерес (ЦРП, витамин Д, феритин, хемоглобин,
леукоцитна концентрација, билирубин, албумин, натриум, креатинин) и присуството на
АХД, анализата потврдила дека присуството на АХД е сигнификантно асоцирино со
повисоки вредности на ЦРП, феритин, леукоцитна концентрација и билирубин, и со
сигнификантно пониски вредности на витамин Д, албумин и натриум. Во однос на
анализираните хемостатски параметри од интерес, кај пациентите со АХД било
потврдено присуство на сигнификантно повисоки вредности на PT, INR, aPTT, Dдимери. Завршно, анализирана е и асоцираност на некои манифестации и компликации
на портна хипертенија, при што сигнификантна асоцираност со АХД е потврдена само за
присуството на асцит, енцефалопатија и хепаторенален синдром.
Во централниот дел се наведени резултатите добиени со анализа на
асоцираноста помеѓу VWF и прогностичките скорови, лабораториските и хемостатски
параметри и останатите прогностички показатели. Анализата на корелација утврдила
дека помеѓу VWF и повеќето параметри од интерес постои сигнификаната умерена
корелација (CTP, MELD, SOFA, CLIF C-ACLF, CRP, феритин, INR), како и силна
сигнификантна корелација помеѓу VWF и D-димерите. Во однос на калкулираните
прогностички скорови, анализата потврдила сигнификантна асоцираност помеѓу
вредностите на VWF и CTP-скорот и MELD-скорот, како и сигнификантно повисоки
вредности на VWF кај пациенти со АХД и со АЦЛФ. Во однос на некои дефинирани
пресечни вредности за анализираните лабораториски и хемостатски параметри,
анализата потврдила сигнификантно повисоки вредности на VWF кај пациентите со
феритин над 400 ng/ml, кај пациентите со D-димери над 500, TT над 24.1 и кај
пациентите со анемија. Во однос на присуството на одредени манифестации и
компликации на портната хипертензија, анализата не утврдила сигнификантна
асоцираност помеѓу нив и вредностите на VWF.
Најзначајните резултати од истражувањето во овој дел се однесуваат на
предиктивната вредност на VWF за предикција на тромесечниот, шестмесечниот и

едногодишниот морталитет. За анализа на асоцираноста помеѓу анализираните
прогностички показатели и преживувањето бил применет униваријантниот
пропорционален модел кој потврдил дека тромесечното преживување е сигнификантно
асоцирано со VWF, MELD скорот, CRP и со aPTT, шестмесечното преживување било
сигнификантно асоцирано со VWF, MELD скорот, CRP и витамин Д, а едногодишното
преживување било сигнификантно асоцирано со VWF, MELD скорот, CRP, витамин Д,
феритин и aPTT. Она што е од поголемо значење е дека при анализа на едногодишното
преживување, мултиваријантниот пропорционален модел потврдил дека единствено
MELD-скорот, CRP и витамин Д биле независно асоцирани со едногодишното
преживување, но и дека во услови на АХД, само CRP, феритин и витамин Д биле
независно асоцирани со едногодишното преживување. За анализа на предиктивната
вредност на параметрите од интерес била применета униваријантната логистичка
регресиона анализа, која потврдила дека VWF, MELD-скорот, CRP и D-димерите се
сигнификантни предиктори на тромесечен морталитет, дека VWF, MELD-скорот, CRP и
витамин Д се сигнификантни предиктори на шестмесечен морталитет и дека VWF,
MELD-скорот, CRP и феритинот се сигнификантни предиктори на едногодишен
морталитет. Мултиваријантната регресиона анализа потврдила дека само MELD-скорот
и CRP се независни предиктори на морталитет, но по спојувањето со АХД, анализата
потврдила дека ниту еден показател не е независен предиктор на едногодишен
морталитет. Заклучно, анализата потврдила дека VWF e сигнификантно асоциран со
тромесечното, шестмесечното и едногодишното преживување и претставува
сигнификантен предиктор на тромесечен, шестмесечен и едногодишен морталитет, дека
располага со предиктивна вредност приближна со онаа на MELD-скорот и дека
асоцираноста и предиктивната вредност на VWF за ендогодишен морталитет, за разлика
од онаа на MELD-скорот, не е независна.

Во делот Дискусија е потенцирана важноста и значењето на VWF како
индикатор на ендотелна дисфункција и како релевантен прогностички показател кај
пациентите со декомпензирана црнодробна цироза. Дополнително, компарирана е
предиктивната вредност на VWF со предиктивната вредност на останатите биолошки
варијабли за кои се смета дека располагаат со одреден прогностички потенцијал кај овие
пациенти. Најважните резултати кои произлегуваат од истражувањето се компарирани
со релевантни истражувања од истата област.
На почетокот од дискусијата анализирани се најзначајните податоци во однос
на преживувањето, причините за смрт и прогностичките показатели кај пациентите со
црнодробна цироза. Во однос на податоците од литературата, регистрирано е релативно
кратко преживување на пациентите со АХД и потенцирано е дека преживувањето кај
пациентите со АХД било сигнификантно пократко отколку преживувањето кај
пациентите без АХД, што упатува на значењето на АХД врз ризикот за смрт кај овие
пациенти. Потенциран е високиот процент на непознати причини за смрт во студијата,
како и вариксното крварење како најчеста причина за декомпензација и за смртен исход
кај овие пациенти, што не било случај во повеќето студии од оваа област. Во однос на
предикторите на морталитет кај пациентите со црнодробна цироза, потенцирано е дека

само VWF, MELD-скорот и ЦРП биле сигнификантни предиктори на морталитет во сите
три периоди на следење. Студијата потврдила дека независно асоцираните предиктори
со едногодишното преживување (MELD-скорот, CRP и витамин D) и независните
предиктори на едногодишен морталитет (MELD и ЦРП) се во тесна релација со
присуството на АХД, што упатува на нејзиниот значаен прогностички потенцијал.
Во понатамошниот дел, анализирани се податоците поврзани со предиктивна
вредност на MELD-скорот кај пациентите со цироза. Потенцирани се неговите
недостатоци и ограничувања, меѓу кои се издвојуваат ниската предиктивна моќ за
предикција на посттрансплантациските исходи, пониската предиктивна вредност во
стадиум на компензирана болест, како и фактот дека кај околу 15 – 20 % од пациентите,
MELD-скорот не може точно да го предвиди преживувањето. Резултатите од студијата
потврдиле дека MELD-скорот е сигнификантно асоциран со преживувањето и
сигнификантен предиктор на морталитет во сите три периоди на следење, дека е
независно асоциран со преживувањето и дека претставува независен предиктор на
едногодишен морталитет, а добиените вредности од статистичката анализа сугерирале
дека кај пациентите со цироза, MELD-скорот е посилно асоциран со преживувањето и
порелевантен предиктор на морталитет во однос на останатите показатели, што упатува
на тоа дека MELD-скорот е најрелевантниот предиктор на морталитет кај пациентите со
црнодробна цироза. Треба да се потенцира дека резултатите од студијата укажуваат на
фактот дека во услови на АХД, тој ја губи својата независна предиктивна вредност, со
што се потврдува тезата дека MELD-скорот би требало да се калкулира само по
соодветно санирање на акутниот реверзибилен процес и дека во услови на АХД, MELDскорот не е реален, а со тоа не е корисен предиктор на морталитет.
Централното место во дискусијата се осврнува на асоцираноста на VWF со
црнодробната цироза и неговата вредност како прогностички показател кај овие
пациенти. При анализиа на асоцираноста на VWF со стадиумот на црнодробна болест
била потврдена сигнификантна позитивна корелација на VWF со CTP и со MELD-скорот,
како и со повеќето останати прогностички показатели и сигнификантно повисоки
вредности на VWF во понапреднат стадиум на црнодробна болест. Во понатамошниот
дел е потенцирана улогата на ДИК и секундарната хиперфибринолиза кај пациентите со
црнодробна цироза, причините за нивниот развој, релацијата помеѓу VWF и Dдимерите, како и нивната предиктивна вредност кај пациентите со црнодробна цироза.
Студијата потврдила присуство на силна сигнификантна корелација помеѓу VWF и Dдимерите, сигнификантно повисоки вредности на VWF кај пациентите со D-димери над
500 µgr/ml, и кај пациентите со АХД и потврдила дека D-димерите се сигнификикантен
предиктор на тромесечниот морталитет, што претставува најзначајниот сегмент од оваа
анализа. Централно место во овој дел е посветено на резултатите кои се однесуваат на
предиктивната улога на WVF кај пациентите со црнодробна цироза и неговата вредност
во однос на предиктивната вредност на MELD-скорот, по што добиените резултати се
компарирани со резултатите добиени од релевантните студии. Студијата потврдила дека
VWF е сигнификантно асоциран со преживувањето и дека е сигнификантен предиктор
на морталитет за сите три периоди на следење, но за разлика од релевантните студии,
оваа студија не утврдила дека VWF располага со независен прогностички потенцијал.

Како и во повеќето студии, оваа студија не утврдила присуство на статистички значајна
разлика помеѓу предиктивната вредност на VWF и MELD-скорот, односно студијата
потврдила дека овие два показатела располагаат со слична предиктивна вредност за
морталитет.
Во понатамошниот дел, анализирана е предиктивната вредност на некои
прогностички показатели кои располагаат со одредена прогностичка вредност кај
пациентите со црнодробна цироза (серумски ЦРП, феритин и витамин Д), нивната
инволвираност во патогенезата и текот на болеста, како и нивната асоцираност со
прогностичката вредност на VWF.
На почетокот од ова поглавје е потенцирана важноста на системската
инфламација како важен ентитет инволвиран во патогенезата на црнодробната цироза,
нејзината асоцираност со лоши исходи, вредноста и применливоста на критериуми за
SIRS, како и предиктивната вредност на CRP како показател на системска инфламација.
Во контекст на релацијата помеѓу системската инфламација и ендотелната дисфункција,
била анализирана и асоцираноста помеѓу VWF, присуството на SIRS со вредностите на
серумскиот CRP, при што се утврдило дека присуството на релација помеѓу CRP и VWF, a
отсуство на релација помеѓу VWF и SIRS, сугерира дека применетите ACCP/SCCM
критериуми не го отсликуваат соодветно присуството на системска инфламација и дека
тие генерално не се погодни за примена кај пациентите со црнодробна цироза. Во однос
на предиктивната вредност на VWF за морталитет, студијата утврдила дека CRP е
сигнификантно асоциран и дека e сигнификантен предиктор на морталитет во сите три
периоди на анализа, дека CRP е независно асоциран со едногодишното преживување и
дека претставува независен предиктор на едногодишен морталитет. Во однос на
присуството на АХД, од една страна студијата не утврдила присуство на сигнификантна
асоцираност помеѓу присуството на SIRS и на АХД, а од друга страна утврдила дека
серумскиот CRP е сигнификантно повисок кај пациентите со АХД, што сугерира дека
критериумите за SIRS и серумскиот CRP различно го отсликуваат присуството на СИ,
односно упатува на супериорноста на CRP како показател на СИ. Фактот што во услови
на АХД, CRP ја губи независната предиктивна вредност, повторно укажува на силната
прогностична вредност со која располага АХД кај овие пациенти.
Во понатамошниот дел, анализирано е присуството на зголемена црнодробна
концентрација на железо кај пациентите со црнодробната болест, механизмите кои се
инволвирани во овој процес, како и вредноста на серумскиот феритин како
прогностички показател кај овие пациенти. Студијата регистрирала сигнификантна
корелација помеѓу вредностите на VWF и феритин и сигнификанатно повисоки
вредности на феритин кај пациентите со АХД. Студијата потврдила дека СФ е
сигнификантно асоциран со едногодишното преживување и дека тој е сигнификантен
предиктор на едногодишен морталитет, но, за разлика од претходно цитираните студии,
асоцираноста и предиктивната вредност на СФ во однос на едногодишниот морталитет
во студијата не се потврдиле дека се независни.
Во завршниот дел на ова поглавје, анализирани се податоците поврзани со
предиктивната вредност на дефицитот на витамин Д, неговата асоцираност со VWF и
неговата вредност како предиктор на морталитет кај пациентите со црнодробна цироза.

Студијата потврдила дека дефицитот на витамин Д е сигнификантно асоциран со
шестмесечно преживување, сигнификантен предиктор на шестмесечен морталитет,
сигнификантно и независно асоциран со едногодишно преживување и сигнификантно
асоцирант со присуството на АХД. Резултатите од студијата сугерираат дека VWF и
витамин Д на различен начин се вклучени во патогенезата на црнодробната болест, што
може да го објасни отсуството на директна асоцираност помеѓу нив.
Во завршното поглавје од дискусијата, сумирано и потенцирано е
прогностичкото значење на АХД кај пациентите со црнодробна цироза. Студијата
потврдила дека VWF e сигнификантно повисок кај пациентите со акутна
декомпензација и дека присуството на АХД е сигнификантно асоцирано со повеќето
показатели на системска инфламација и прогностички скорови. Тоа упатува кон
заклучокот дека порастот на VWF е асоциран со зголемена протромботична склоност
отсликана преку покачените D-димери, што е сигнификантно асоцирано со присуството
на АХД. Студијата овозможува да се согледа исклучителната прогностичка важност на
акутната декомпензација кај пациентите со цироза и значајниот предиктивен
потенцијал со кој таа располага. Иако ЦРП и MELD-скорот првично биле назависни
предиктори на едногодишен морталитет, се покажало дека во услови на акутна
декомпензација тие ја губат својата независна предиктивна вредност. Од особено
значење е и фактот дека во услови на акутна декомпензација, ниту еден од
анализираните показатели не се издвојува како независен предиктор на едногодишен
морталитет, што укажува на нејзината значајна предиктивна вредност.
Во делот на заклучоците, конзицно се извлечени и потенцирани клучните
заклучоци кои произлегуваат од студијата.
Во поглавјето Литература, кандидатката цитира 262 релевантни
библиографски единици од областа што ја истражува, од странски и од домашни автори.
3. Оценка на докторската дисертација
Комисијата е на мислење дека кандидатката д-р Елена Цуракова-Ристовска, врз
основа на досегашниот степен на образование, научноистражувачката и стручната
активност, располага со потребните квалитети за одбрана на докторската дисертација.
Врз основа на образложението на пријавената тема, целите, методологијата на
истражувањето, добиените резултати и нивната обработка, дискусијата, заклучоците и
цитираната литература, Комисијата оценува дека темата: „Фонвилебрандов фактор како
прогностички показател кај пациентите со црнодробна цироза“ е актуелна, со значајна
научна и практична важност, особено во насока на менаџирање и пристап кон болните
со црнодробна цироза во Р Македонија. Заклучоците се јасни и произлегуваат од
добиените резултати и од прецизната анализа на сите варијабли од интерес.

4. Исполнетост на законските услови за одбрана на трудот
Кандидатката д-р Елена Цуракова-Ристовска, пред одбраната на докторскиот
труд, ги објавила (како прв автор) следниве рецензирани истражувачки трудови:

1. Curakova Ristovska E, Genadieva-Dimitrova M, Caloska-Ivanova V,
Misevski J. Von-Willebrand factor as a predictor of three-month
mortality in patients with liver cirrhosis compared to MELD
score. Acta Gastroenterol Belg. 2019;82(4):487-493.
2. Elena Curakova Ristovska, Magdalena Genadieva-Dimitrova, Viktorija
Caloska-Ivanova, Emilija Nikolovska, Nenad Joksimovic, Beti
Todorovska, Urim Isahi and Ivana Milichevik. The SIRS score
relevance for assessment of systemic inflammation compared to Creactive protein in patients with liver cirrhosis. Mak Med Pregled
2019; 73(1): 24-30.

ЗАКЛУЧОК И ПРЕДЛОГ

Најзначајниот придонес од овој научноистражувачки труд претставува
сознанието за предиктивната вредност на VWF за тромесечниот, шестмесечниот и
едногодишниот морталитет, како и неговото предиктивно значење во однос на
декомпензацијата и компликациите асоцирани со црнодробната болест. Оттука,
значењето на ова истражување не се состои само во идентификување на нови биолошки
варијабли и евалуирање на нивната вредност како прогностички показатели, туку и
нивна потенцијална примена преку инкорпорирање во веќе постојни или нови
попрецизни прогностички скорови.
Врз основа на наведеното, Комисијата смета дека се работи за оригинален
научноистражувачки труд со научна и апликативна вредност во клиничкиот пристап
кон пациенти со црнодробна цироза. Комисијата позитивно ја оценува докторската
дисертација и има чест да му предложи на Наставно-научниот совет на Медицинскиот
факултет во Скопје да ја прифати позитивната рецензија и да закаже одбрана на
докторската дисертација на д-р Елена Цуракова Ристовска со наслов: „Фонвилебрандов
фактор како прогностички показател кај пациентите со црнодробна цироза“.

КОМИСИЈА
Проф. д-р Викторија Чалоска-Ивановска, с.р.
Проф. д-р Магдалена Генадиева-Димитрова, с.р.
Проф. д-р Александар Стојановиќ, с.р.
Проф. д-р Ненад Јоксимовиќ, с.р.
Проф. д-р Билјана Кузмановска, с.р.

РЕЦЕНЗИЈА

ЗА ОЦЕНА НА ДОКТОРСКАТА ДИСЕРТАЦИЈА „ЕВАЛУАЦИЈА НА
ЕФИКАСНОСТА
НА
ХИПЕРБАРНАТА
ОКСИГЕНОТЕРАПИЈА
ВРЗ
ЗАЗДРАВУВАЊЕ
НА
ХРОНИЧНИТЕ
РАНИ
И
ВРЗ
ХРОНИЧНАТА
ИНФЛАМАЦИЈА“
ОД
Д-Р
ХРИСТИНА
БРЕШКОВСКА,
ПРИЈАВЕНА НА МЕДИЦИНСКИОТ ФАКУЛТЕТ ВО СКОПЈЕ

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, 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), Наставно-научниот совет
на Медиџинскиот факултет во Скопје, на својата XXVI редовна седница одржана на
10.6.2020 година, а по предлог на Советот на студиската програма на трет циклус –
докторски студии по медицина, донесе
ОДЛУКА
за формирање на Комисија за оцена на докторската дисертација
1. Се формира Комисија за оцена на докторската дисертација со наслов:
Евалуација на ефикасноста на хипербарната оксигенотерапија врз
заздравување на хроничните рани и врз хроничната инфламација од докторанд
Христина Брешковска, во состав:
1. проф. д-р Сузана Николовска, претседател
2. проф. д-р Лидија Тодоровска, ментор
3. проф. д-р Ѓорѓе Џокиќ, член
4. проф. д-р Љубица Павлова, член
5. доц. д-р Катерина Дамевска, 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 ас. д-р Христина Брешковска, со наслов:
„Евалуација на ефикасноста на хипербарната оксигенотерапија врз заздравување на
хроничните рани и врз хроничната инфламација”, содржи 150 страници компјутерски
обработен текст во фонт Thimes New Roman, со 1,15 проред и големина на букви 12, со 62
табели, 30 слики со 301 библиографска единица, меѓу нив научни трудови, статии, книги,
национални прописи, меѓународни акти и интернет-ресурси.
Трудот е структуриран вo 7 глави, вовед и заклучни согледувања. Деловите се
систематизирани во точки и потточки со наслови и поднаслови, со што се обезбедува
соодветно следење на материјата која е обработена во истражувањето.
Првa глава - Вовед во докторската дисертација. Докторантката се осврнува на
дефинирањето на хроничните рани, нивната епидемиологија, поделбата и физиолошките
механизми на заздравување и влијанието на хипербарната оксигенотерапија како
адјувантен третман. Хроничните рани се дефинираат како рани кај кои редоследот и
времето на реапативните процеси е нарушен, поради што е оневозможено воспоставување
на анатомски и функционален интегритет, односно репаративните процеси не довеле до
задоволителен анатомски и функционален резултат на ткивото. Раните кои не успеале да
напредуваат преку нормална низа на репаративни процеси за 4 до 8 недели, се сметаат за
хронични. Во рамките на ова поглавје, кандидатката се осврнува и на епидемилогијата на
хроничните рани. Епидемиолошки, тие претставуваат тивка епидемија и во развиените
земји опфаќаат 1 – 2 % од вкупната популација. Претставуваат значаен финансиски товар
за пациентите, здравствениот систем и општеството, доведуваат до бројни компликации и
инвалидитет, го нарушуваат квалитетот на живот на пациентите и нивните семејства
поради што го привлекуваат вниманието на светската научна јавност. Понатаму,
докторантката ги разграничува акутните од хроничните рани и детално ги опишува сите 4
фази кои се дел од физиолошкото зараснување на раните: хемостаза, која се јавува како
одговор на повредата и која опфаќа вазоконстрикција на крвните садови, секреција на
вазоконстрикторни супстанции од тромбоцитите и формирање на стабилен тромб. Во
инфламаторната фаза, која трае повеќе од 4 дена од настанувањето на повредата, доаѓа до
регрутирање на неутрофили, макрофаги и лимфоцити. Со активацијата на фибринот,
тромбинот активиран преку коагулационата каскада ја олеснува миграцијата на
инфламаторни клетки на местото на повредата преку зголемување на васкуларната
пермеабилност. Инфлмацијата вклучува и приоинфламаторни цитокини, вазоактвни
амини, ROS, NO,eATP, dsRNA, AMP, хијалуронска и урична киселина и други медијатори
кои го креираат, стимулираат или зголемуваат инфламаторниот одговор. Два до три дена
од повредата следува пролиферативната фаза во која фибробластите мигрираат од
маргините на раната кон внатрешноста преку фибринскиот матрикс. Колагенот е главна

компонента на сврзното ткиво, а ендотелната експанзија придонесува за ангиогенезата. Со
забавување на миграцијата и пролиферацијата на фибробластите и со нивната
диференцијација започнува фазата на матурација. Оваа фаза трае до една година, при што
гранулационото ткиво се заменува со лузна и тип III колагенот се заменува со многу
поцврст колаген тип I. Последователно, кандидатката детално ги анализира типовите на
хронични рани и факторите кои влијаат на нивното одложеното зараснување. Во рамките
на ова поглавје посебно се осврнува на проинфламаторните цитокини, анализа на нивната
структура, потекло и функција. Акцентот е ставен на проинфламаторните цитокини IL-1,
IL-6 и TNF-α, при што детално е опишана нивната улога кај хроничните рани. Потенцира
дека правилното заздравување на раните е водено од од строго регулирање на цитокините,
како и околината на раните која ја фаворизира нивната активност. Кај хроничната рана
која е „заробена“ во состојба на хронично воспаление, протеолитичкото опкружување од
воспалителни клетки инфилтрирани во раната, пролонгираната активност на
проинфламаторните цитокини и хемокини ја инхибираат нормалната прогресија на
заздравување. Понатаму, во иницијалниот дел на овој труд, докторантката го анализира
значењето на хипербарната оксигенотерапија како адјувантна терапија во третманот на
хроничните рани. Првилниот третман на хроничните рани вклучува соодветно снабдување
на ткивото со кислород, влажна средина, дебридман и справување со медицинските
состојби кои придонесуваат за состојбата. И покрај соодветниот третман, може да се
пролонгира или воопшто да не дојде до зараснување на раните. Овие рани се индолентни,
односно отпорни на бројни применети третмани. Хипербарната оксигенотерапија се
предлага со цел да го подобри нивното заздравување. Претставува терапија при која се
диши 100 % кислород кој е на притисок поголем од амтосферскиот. Главна функција на
ХБОТ е да се снабди повреденото ткиво со доволно кислород по пат на дифузија и да се
задоволат метаболичките процеси на клетките во раната и околината, особено кога
васкуларното снабдување е комромитирано. Претставува адувантна терапија која не може
да го замени соодветниот локален конзервативен и ако е потребно хируршки третман на
раните, односно соодветни преврски, дебридман, компресија или обновување на
артерискиот проток. Кандидатката дава и историски осврт за почетоците на употребата на
компримираниот воздух за медицински цели уште во 1662 година од британскиот лекар
Henshaw. Во 1855 година, Bertin ја конструирал првата хипербарна комора, а во 1937
година започнува да се користи хипербарниот кислород за лекување на декомпресиона
болест.Хипербарната оксигенотерапија е тераписки модалитет кој се користи за третман
на хронични рани околу 40 години Понатаму, детално е опишана физиологијата на
оксигенацијата со акцент на патеката на кислородот и фазите на вентилација, транспортот
на кислородот, неговиот трансфер на капиларно ниво и искористеноста од клетките.
Детално е опфатена хипербарната оксигенација со објаснување на клучните физички
закони кои важат во хипебарни услови (законот на Бојл и законот на Чарлс), анализирани
се ефектите на хипербарниот кислород врз здравото човечко тело. Со посебно внимание и
детално е направена анализа на ефектот на хипербарната оксигенотерапија врз

хроничните рани, значењето на различни протоколи во терапијата и времетраењето на
изложеноста. Со тоа се зголемува резистенцијата кон инфекции, репликацијата на
фибробластите и депозицијата на колагенот како и неоваскуларизацијата и
епителизацијата, особено кај хипоксичните рани. Комбинацијата од директниот ефект од
корекцијата на хипоксијата во раната и фармаколошкиот ефект од хипероксијата водат до
бројни клинички бенефити. Кандидатката потоа ја анализира безбедноста на терапијата и
апсолутните и релативни контраиндикации и можни компликации од хипербарната
оксигенотерапија.Изнесува дека ХБОТ е безбедна и добро се толерира од пациентите на
притисок од 1,5-2 АТА. Времетраењето на изложеноста и процентот на кислород имаат
битно влијание. Не се заблележани несакани ефекти на притисок од 1,5 АТА и изложеност
од 40 до 60 минути. Во апсолутни контраиндикации ги вбројува нелекуван пнеумоторакс
и третман со одредени цитостатици, а потоа внимателно ги објаснува релативните
контраиндикции со посебен акцент на најчестите меѓу кои се : горно респираторните
инфекции (зголемен ризик од баротраума), хронична опструктивна белодробна болест,
анамнеза за интервенција на торакс или уши, бременост и клаустрофобија. Несаканите
ефекти можат да бидат како резултат на пролонгирана експозиција на кислород под
зголемен притисок што може да доведе до кислородна токсичност манифестирана на ЦНС
и белите дробови. Како најчеста компликација издвоена е баротраума на средно уво како
резултат на зголемувањето на притисокот. Понатаму, опфатени се сите несакани ефекти
со опишани методи и техники за превенирање или справување со нив. Заклучено е дека
хипербарната оксигенотерапија треба секогаш да се изведува според строго определени
протоколи по однос на траење на третманот и висина на притисокот кај критично
селектираните пациенти во однос на индикации и постојни коморбидни состојби.
Анализирани се досегашните студии и резултати во третманот на хроничните рани со
адјувантна хипербарна оксигенотерапија.
Во втората глава е изнесен мотивот за изработка на оваа докторска дисертација, односно
потребата од ваков научен труд. Во светски рамки се среќаваат мал број студии за
ефектите на хипербарната оксигенотерапија кај хронични рани, а голем дел од нив се
работени по различни протоколи на експериментални животни или на мал број
испитаници од САД и одредени европски земји. Во Македонија, ХБОТ функционира од
2009 година и е единствена хипербарна комора која работи по препорачани медицински
стандарди. Тоа, секако, претставувало мотив и предизвик за кандидатката да го изнесе
своето 10-годишно искуство во третманот на пациенти со хронични рани од нашата
популација, по протоколи 2.0 АТА и 2.2 АТА кои ги спроведува. Исто така, за првпат во
својата научна студија споредува повеќе параметри, го евалуира нивното влијание врз
зараснувањето на раните и ја цени ефикасноста од секој протокол поединечно. Исто така,
прави проценка на кислородната сатурација кај раните и хроничната инфламација
измерена преку серумските нивоа на проинфаматорните цитокини IL-1, IL-6, TNF-α.
Целите во докторскиот труд се јасни и дефинирани на следниов начин;

Главна цел:
Да се докаже ефектот на хипербарната оксигенотерапија во зацелување на хроничните
рани и врз промените на кислородната сатурација и инфламацијата преку одредување на
проинфламаторните цитокини ( IL_1, IL-6, TNF-α).
Специфични цели:
Да се евалуира ефикасноста на ХБОТ кај хроничните рани во однос на промените на
раната (намалување на големината или комплетна епителизација), споредено со
контролната група.
Да се споредат два протокола на ХБОТ со цел да се одреди оптималниот протокол во
третманот на раните.
Да се изврши проценка на брзината и степенот на зараснување на хроничните рани кај
пациентите третирани со двата протокола на ХБОТ и контролната група.
Да се испита влијанието на ХБОТ врз ткивната кислородна сатурација- StO2 пред, во тек и
по завршувањето на третманот кај испитуваните групи.
Да се испита влијанието на ХБОТ врз нивото на проинфламаторните цитокини, IL-1, IL-6,
TNF-α, по третманот кај двете испитувани групи и истиот да се спореди со контролната
група.
Да се испита дали постои врска помеѓу степенот на зараснување на раната и
концентрациите на проинфламаторните цитокини кај двете испитувани групи и
контроланата група.
Во поглавјето Материјал и методи, кандидатката појаснува дека студијата според
дизајнот е проспективна, рандомизирана, контролирана клиничка студија во која се
вклучени 105 пациенти над 18-годишна возраст, од двата пола, со хронични рани. Од нив,
35 пациенти претставуваат контролна група, а останатите се поделени во 2 групи според
протоколот на хипербарна оксигенотерапија кој е применет, и тоа: група А од 35
пациенти, врз кои е спрведена ХБОТ по протокол 2.2 АТА со времетраење од 90 минути и
вкупен број на експозиции 40, спроведувани 5 дена во неделата; група Б од 35 пациенти,
врз кои е спрведена ХБОТ по протокол 2.0 АТА со времетраење од 90 минути и вкупен
број на експозиции 40, спроведувани 5 дена во неделата; група В од 35 пациенти, кај кои е
спроведена препорачаната стандардна терапија, без ХБОТ. Групата В претставува
контролна група во студијата.
Студијата е изведувана на Клиниката за пластична и реконструктивна хирургија со
пациенти кои амбулантски и болнички се лекувале на Клиниката. Во понатамошниот дел,
кандидатката детално нѐ запознава со начинот и постапката на истражувањето.

Критириуми за вклучување во студијата се следниве:
- возраст над 18 години;
- пациенти со фототип II и III според Fitzpatrick;
- пациенти кои имаат венски улкуси;
- пациенти кои имаат дијабетични лезии;
- пациенти чии рани перзистираат повеќе од 4 недели;
- пациенти со рани поголеми од 1 см ².
Критириуми за исклучување во студијата се следниве:
- користење на антиинфламаторни лекови;
- присуство на контраиндикации за ХБОТ, како што се: клаустрофобија, тешки срцев и
респираторни заболувања, малигни и автоимуни заболувања, бременост;
- хронични рани по хируршки зафати или малигни тумори;
- присутни декубити;
- пациенти со кои не може да се воспостави соодветна комунукација и соработка;
- пациенти кои нема да дадат согласност за учество во студијата.
Кандидатката нѐ запознава со методите на испитување. Од сите пациенти е
побарана писмена согласност за вклучување во студијата одобрена од Етичкиот комитет
за истражување врз луѓе при Медицинскиот факултет на УКИМ во Скопје, со претходно
објаснување за начинот на спроведување на терапијата и за неинвазивноста на методата.
Кај сите пациенти е земена комплетна анамнеза и медицинска документација за постоење
на хронична рана која перзистира над 4 недели. Улкусите се евалуираа на првиот ден од
започнувањето на ХБОТ, во првата недела, четвртата недела, на крајот на ХБОТ(8-ма
недела), а потоа на 6-тиот месец. Кај сите рани при секоја евалуација направени се
дигитални фотографии и пресметана е површината на раната со: SketchAndCalc.Elliott M
Dobbs,2011.Web<2020>. StO2 е мерена пред започнување со ХБОТ, на 20-тата експозиција
(веднаш по завршување на експозицијата), како и на крајот од терапијата (по 40-тата
експозиција) со аплицирање на сензори во непосредна близина на раната, односно на
интактна кожа на работ на раната во три точки со ориентација 6, 9 и 12 часот со
пресметување на средна вредност од добиените вредности. Мерењето се изведуваше со
Invos 5100 C Cerebral/Somatic Oximeter( NIRS-spectroscopy), кој овозможува мониторинг
на промените на сатурацијата со кислород во крвта на ткивата,преку сензори за директен
мониторинг. Пред започнување со ХБОТ и по 40 спроведени ХБО-експозиции кај

пациентите беше земена венска крв за одредување на концентрацијата IL-1, IL-6, TNF-α со
користење на Luminex-технологија. Се користат микросфери на чија површина се
фиксирани антитела специфични за одредуваниот цитокин. По создавањето на антигенантитело комплекси за детектирање на сигнал се додаваат биотинилирани антитела
икомплекс од стрептавидин-фикоеритрин. Концентрацијата на цитокини се пресметува со
двоен
ласерски
систем
Luminex
200TM.
Во овој дел, кандидатката детално ги опишува статистичките методи кои ги користи за
анализа на добиените податоци од истражувањето. Добиените податоци биле анализирани
со статистички компјутерски програм SPSS 17.0 for Windows. Нумеричките белези се
прикажани со аритметичка средина, стандардна девијација, медијана и интерквартилен
ранк. Квалитативните белези се прикажани со апсолутни и релативни броеви. За
споредување на квалитативните белези меѓу трите анализирани групи беа користени Chisquare и Fisher exact тест, за споредба на кванитативните белези беа коритени KruskalWallis тест (post-hоc Mann-Whitney тест) и Analysis of Variance (post-hоc Tukey тест). За
споредување на површината на раните по и пред третманот во секоја група бил користен
Wilcoxon-Matcher Pairs test. За анализирање на корелацијата помеѓу површината на раната
со инфламаторните маркери, и инфламаторните маркери меѓу себе, се користел Spearmanов коефициент на корелација. Вредностите на p<0.05 се земени за статистички
сигнификантни.
Резултатите се претставени преку 62 табели и 30 слики, а се проследени со
соодветни коментари. Анализирани се резултатите добиени од 105 испитаници, поделени
во 3 групи по 35 пациенти. Во табела 1 се прикажани дермографските карактеристики на
испитаниците од трите анализирани групи според возраст и пол. Меѓугрупните споредби
во однос на половата дистрибуција се статистички несигнификантни, односно трите
групи имаат хомогена полова структура. Во однос на возраста се застапени испитаници
над 18 години, најчесто од 60 до 76 години.
Во однос на површината на хроничните рани кај испитаниците од трите испитувани групи
пред почетокот на терапијата не биле утврдени сигнификантни разлики.Утврдена е
статистичка сигнификантна разлика меѓу пациентите од трите групи во однос на
процентуалното просечно намалување на површината на раната по 4 недели терапија
(p=0.0001). Кај пациентите од групата третирани со 2.2 АТА протокол било регистрирано
значајно поголемо процентуално намалување на површината на раната во споредба со
пациентите на стандардна терапија (44.44 ± 23.7 наспроти 20.47 ± 21.4). Процентуалното
просечно намалување на површината на раната по 8 недели терапија било најголемо во
групата пациенти третирани со 2.2 АТА ХБОТ (74.72 ± 36.8), следено од групата
третирани со 2.0 АТА ХБОТ (65.22 ± 42.9), и групата на стандардна терапија (41.31 ±
44.1).Тестираната разлика во процентуалното просечно намалување на површината на
раната меѓу трите групи се потврдило како статистички сигнификантна (p=0.007), а е
резултат на значајно поголемо процентуално намалување по осум неделно лекување кај

пациентите третирани со 2.2 АТА протокол наспроти пациентите на стандардна терапија
(p=0.013)и 2.0 ATA (p=0.026) наспроти КГ.Меѓугрупната споредба со КГ не се потврди
статистички сигнификантна ,( p=1.0, консеквентно). Кандидатката потврдува дека во 6тиот месец споредено со 8-мата недела, зголемена површина на рана имале 2 пациента
повеќе во контролната група и 2 пациента помалку во групите со двата ХБОТ-протокола.
Во однос на анализата на ткивната кислородна сатурација на почетокот на третманот не се
разликувала сигнификантно меѓу трите анализирани групи (p=0.73). Просечната
сатурација со кислород изнесувала 67.69 ± 6.8% во КГ, 66.34 ± 8.7% во групата со 2.2 АТА
ХБОТ, 66.43 ± 8.1% во групата со 2.0 АТА ХБОТ. Понатаму, кандидатката во трудот ги
споредува вредности на сатурацијата по 4 и 8 недели од терапијата и по 6. месец кај сите
испитувани групи.
Просечните вредности на ткивната кислородна сатурација измерена по 4 недели третман
изнесувале 64.09 ± 6.8% во КГ, а во групата со 2.2 и 2.0 АТА ХБОТ протокол (71.0 ± 8.5,
71.37 ± 7.9, консеквентно). Резултатите покажале дека ткивната кислородна сатурација
сигнификантно се разликувала меѓу трите групи и по 8 недели од почетокот на
лекувањето (p<0.0001).Истражувачот упатува на фактот дека меѓугрупните разлики
потврдиле дека оваа сигнификантност се должи на сигнификантна разлика меѓу
контролната група и двете групи на ХБОТ (p=0.000104).Кандидатката констатира дека
сите 12 пациенти од КГ кои по 8 недели третман имале зараснета рана, ја имале истата
состојба на раната и по 6 месеци. Во групата од 18 пациенти кои имале подобрување на
раната по 8 недели, кај 2 од нив по 6 месеци раната била зараснета, а кај 3 пациенти раната
била влошена.Истотака во групата од 5 пациенти кои по 8 недели имале влошување на
раната, кај 4 од нив и по 6 месеци раната и понатаму била влошена. Сите 22 пациенти кај
кои лекувањето било спроведено со 2.2 АТА ХБОТ, и кои по 8 недели имале зараснета
рана, ја имале истата состојба на раната и по 6 месеци.Битен е фактот дека во групата од
11 пациенти кои имале подобрување на раната по 8 недели, кај 4 од нив и по 6 месеци
раната останала зараснета, кај 5 пациенти настапило подобрување, а кај 2 раната се
влошила. Кај двајцата пациенти кои по 8 недели имале влошување на раната, состојбата
не се подобрила и по 6 месеци. Докторантката изнесува и резултати од ткивната
сатурација и кај пациентите кои биле третирани со протокол од 2.0 АТА. Сите 20
пациенти третирани со 2.0 АТА протокол, кои по 8 недели третман имале зараснета рана,
ја имале истата состојба на раната и по 6 месеци. Во групата од 12 пациенти кои имале
подобрување на раната по 8 недели, кај 3 од нив по 6 месеци раната била зараснета, кај 3
пациенти раната била влошена. Во групата од 3 пациенти кај кои по 8 недели дошло до
влошување на раната, кај 2 и по 6 месеци раната и понатаму била влошена. За p<0.0001 се
потврдила сигнификантно помала ткивна кислородна сатурација на крајот на следењето,
по 6 месеци, споредено со почетокот на истражувањето, пред почеток на лекување со 2.0
АТА ХБОТ. Понатаму кандидатката во својот труд ги анализира и резултатите кои се
добиени по одредувањето на серумското ниво на три проинфламаторни цитокини (IL - 1,

IL- 6 , TNF alfa), на почетокот и по завршувањето на лекувањето. Исто така, ги анализира
споредбено за сите три испитувани групи:КГ,2.0 АТА и 2.2 АТА. Испитуваната
корелација помеѓу површината на раната и серумските проинфламаторни цитокини, во
групата пациенти третирани со стандарден протокол, се потврдила како статистички
несигнификантна за корелациите помеѓу почетните вредности, додека по 8 месеци од
почетокот на терапија е детектирана сигнификантна поврзаност меѓу површината на рана
и IL – 6 (p=0.014).
Кандидатката ги изнесува и резултатите добиени по 8-неделен
третман со протокол од 2.0 АТА и 2.2 АТА за сите испитувани цитокини и потврдува дека
по лекување со 2.0 АТА ХБОТ, IL-1, IL-6 и TNF во серум презентираат сигнификантно
намалени вредности (p=0.0076, p=0.000012,и,p=0.00099, консеквентно) како и при
терапијата со 2.2 АТА ХБОТ, (p=0.018, p=0.00007, и , p=0.003, консеквентно).
Во поглавјето Дискусија, кандидатката го изнесува значењето на хроничните рани,
нивните карактеристики, класификација и процесите кои се одвиваат во самата рана. Ги
анализира методите кои се користени во процена на раните во испитуваните периоди
(клинички карактеристики на раната – мерења на површина на рана, одредување на
ткивната оксигенација со НИРС, одредување на нивото на проинфламаторни цитокини и
спроведување на ХБОТ). Ги нализира протоколите на ХБОТ, нивната
безбедност,индикации и контраиндикации. Потврдува дека двата протокола со кои го
изведува третманот
2.0 АТА и 2.2 АТА се безбедни доколку се почитуваат
препораките за нивно правилно спроведување.Укажува на ефикасноста на овој адјувантен
третман во комбинација со останатата стандардна терапија препорачана за лекување на
хронични рани. Коментира дека не само што се постигнува одличен тераписки одговор,
туку дека ХБОТ наоѓа значајно место во намалувањето на ампутациите на долните
екстремитети или ја зголемува безбедноста при нивното спроведување. Кандидатот ги
коментира и ги компарира резултатите од добиените корелации во трудот со соодветни
студии. Ги корелира податоците за преваленцата на хроничните рани,етиологијата и
влијанието на возраста и полот. Резултатите од студија на Chavan S.M. Prevalence and risk
factors of diabetic foot ulcer at a tertiary care hospital among diabetic patients,International
Journal of Advances in Medicine,2018,Vol.5 No.5 се во корелација со добиените резултати
во дисертацијата.
Исто така, направена е анализа на користените дијагностички методи и корелирани се
добиените резултати со оние од соодветните студии. Особено значајни се анализите кои
кандидатката ги користи при процената на двата протокола спроведени во тек на
третманот на раните. Во поголем број од досегашните студии авторите користеле
различни протоколи, и тоа најчесто на експериментални животни, и при тоа ги
надминувале границите на безбедност препорачани за пациентите. Протоколите во
студијата кои се користат во секојдневната практика на Клиниката покажале дека се
ефикасни и безбедни и дека постои позитивна корелација помеѓу добените резултати и
позитивниот ефект врз заздравувањето на хроничните рани.

Во понатамошната дискусија, кандидатката прави корелации со други сродни
студии и при тоа добиените резултати во најголем дел се комплементарни особено со
намалувањето на површината на раната и промените во оксигенацијата во тек на
третманот; студија на Ueno T.,Omi T.Evaluation of Hyperbaric Oxygen Therapy for Chronic
Wounds.
J
Nippon
Med
Sch.2014;81(1):4-11.
Особено анализата на цитокините како маркери на инфламација е во корелација со
повеќето студии кои ја иследуваат оваа област. Кандидатката дискусијата ја изложува
прецизно и селектирано и прави компарации со истоимени студии; Sallam W.A.A.,ElSharawy h.M.A. Role of Interleukin-6 (IL-6) and Indicators of Inflammation in the Pathogenesis
of Diabetic Foot Ulcers.2012, Australian Journal of Basic and Applied Sciences, 6(6): 430-435.,
и студијата на Waili-Al S.N., Butler J.G.Effects of Hyperbaric Oxygen on Inflammatory
Respones
to
Wound
and
Trauma:Possible
Mechanism
of
Action.The
ScientificWorldJournal,2006,6,425-441.
Во заклучокот на оваа дисертација, кандидатката таксативно ги презентира добиените
резултати во контекст на одговор на поставените цели на испитувањето. Преку
презентираниот докторски труд, во најголем дел ги потврдува поставените хипотези. Ја
потврдува поставената хипотеза дека хипербарната оксигенотерапија има значајно
влијание врз порцесот на зараснување на хроничните рани. Раните се присутни кај
повозрасната популација најчесто на возраст над педесет години и се проследени со
коморбидни состојби, пред сѐ со дијабетес. Не постои значајна корелација во однос на
полот на пациентите. Двата протокола на ХБОТ сигнификантно ја редуцираат површината
на раната во испитуваниот период. Постои значајна разлика во зараснувањето на раните
помеѓу двата протокола и контролната група. Не постои сигнификантна разлика во однос
на зараснувањето на раните помеѓу двата испитувани протокола. Не постои значајна
разика во намалувањето на површината на раните во текот на третманот кај пациентите од
контролната група. Комбинацијата на стандардна терапија заедно со хипербарната
оксигенотерапија е супериорен третман во однос на стандардната терапија. Во
контролната група е регистрирана сигнификантно пониска сатурација со кислород
споредена со групите со двата протокола на ХБОТ. Во истражувањето се потврдува
сигнификантно намалување на концентрациите на проинфламаторните цитокини во однос
на зараснувањето на раните. Резултатите од овој научен труд потврдуваат дека
користењето на хипербарната оксигенотерапија како адјувантен третман заедно со
стандардната терапија дава значајно подобри резултати во лекувањето на селектирани
хронични рани. Потврдува дека хипербарната оксигенотерапија е потребна во процесите
на зараснување на ткивата и треба да биде составен дел кај пациенти кои немаат значајни
контраиндикации од неа. Со ова се овозможува намалување на времетраењето на
лекувањето, инвалидитетот, се подобрува квалитетот на живот на пациентите и се
намалува социоекономскиот терет на поединецот и општеството.

Поглавјето Литература содржи 301 референца, од кои најголем дел се од понов
датум, кои се уредно презентирани според важечките стандарди и соодветно цитирани во
текстот.
Оцена на трудот
Докторската дисертација на кандидатката ас. д-р Христина Брешковска, со наслов:
Евалуација на ефикасноста на хипербарната оксигенотерапија врз заздравување на
хроничните рани и врз хроничната инфламација, претставува истражување во форма
на докторски труд од областа на дерматологијата. Хипербарната оксигенотерапија
овозможува специфичен тераписки пристап кај хроничните рани. Корелациите помеѓу
двата протокола во третманот на хроничните рани покажуваат значајни резултати и можат
да се користат во секојдневната клиничка пракса. Со докторскиот труд на ас. д-р Христина
Брешковска и добиените резултати се предлага ефикасен тераписки пристап во
лекувањето на хроничните рани како адјувантен третман заедно со стандардната терапија.
Исто така, се предлагаат двата иследувани протокола како дел од секојдневната клиничка
практика.
Докторската дисертација на кандидатката д-р Христина Брешковска, со наслов:
Евалуација на ефикасноста на хипербарната оксигенотерапија врз заздравување на
хроничните рани и врз хроничната инфламација, според мислењето на Комисијата за
оцена, ги исполнува основните услови и стандарди за изработка 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: ас. д-р Христина Брешковска, објавен: „Ефектот на хипербарната
оксигенотерапија како адјувантна терапија во заздравувањето на хроничните рани“,
Медикус -2019, стр. 270-275, ISSN 1409-6366 UCD61 Vol-24(3)-2019.
[2]. Автор-и: ас. д-р Христина Брешковска, објавен: ,,Martorell Улкус-терапевтски пристап“,
Македонски медицински преглед - 2020,стр.56-59,ISSN 0025-1097 Vol-74(1)2020.

Заклучок и предлог
По внимателното, целосно и исцрпно разгледување на докторската дисертација на
кандидатката ас. д-р Христина Брешковска, со наслов: Евалуација на ефикасноста на
хипербарната оксигенотерапија врз заздравување на хроничните рани и врз
хроничната инфламација, Комисијата смета дека се работи за самостоен

научноистражувачки труд кој разработува актуелна тема, со јасно дефинирани мотив и
цели, како и апликабилни клинички резултати. Добиените резултати ќе дадат придонес во
терапијата на хроничните рани.
Врз основа на претходно изнесеното, Комисијата го оценува позитивно
приложениот докторски труд и му предлага на Наставно-научниот совет на Медицинскиот
факултет при УКИМ, Скопје, да ја прифати позитивната оценка и да закаже одбрана на
докторската дисертација на кандидатката ас. д-р Христина Брешковска со наслов:
Евалуација на ефикасноста на хипербарната оксигенотерапија врз заздравување на
хроничните рани и врз хроничната инфламација.
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РЕЦЕНЗИЈА

ЗА ОЦЕНА НА ДОКТОРСКАТА ДИСЕРТАЦИЈА
„КОРЕЛАЦИЈА ПОМЕЃУ ДЕРМОСКОПСКИТЕ ПОТТИПОВИ НА
АКВИРИРАНИ НЕВУСИ И АНАТОМСКАТА РЕГИЈА, ВОЗРАСТА И
ФОТОТИПОТ НА КОЖАТА“ ОД АС. Д-Р СИЛВИЈА ДУМА,
ПРИЈАВЕНА НА МЕДИЦИНСКИОТ ФАКУЛТЕТ ВО СКОПЈЕ
Врз основа на член 112 од Законот за високото образование (Службен весник на
Република Македонија бр. 82/2018), 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), Наставно-научниот совет на Медицинскиот
факултет во Скопје, на својата XXVI седница одржана на 10.6.2020 година, а по предлог
на Советот на студиската програма на трет циклус – докторски студии по медицина донесе
ОДЛУКА
за формирање Комисија за оцена на докторската дисертација
1.Се формира Комисија за оцена на докторската дисертација со наслов:
Корелација помеѓу дермоскопските поттипови на аквирирани невуси и
анатомската регија, возраста и фототипот на кожата од докторантката Силвија
Дума, во состав:
1. проф. д-р Сузана Николовска, претседател
2. проф. д-р Ѓорѓе Џокиќ, ментор
3. проф. д-р Смиља Туџарова Ѓоргова, член
4. проф. д-р Жељко Мијушковиќ, член
5. проф. д-р Александар Анчевски, 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 ас. д-р Силвија Дума, со наслов
Корелација помеѓу дермоскопските поттипови на аквирирани невуси и
анатомската регија, возраста и фототипот на кожата, содржи 117 страници

компјутерски обработен текст во фонт Times New Roman, со 1 проред и големина на букви
12, 67 табели, 33 графикони, 9 слики, 2 прилога, 123 библиографски единици, меѓу нив
научни трудови, статии, книги, национални прописи, меѓународни акти и интернетресурси.
Приложената докторска дисертација обработува актуелна апликативна научна
проблематика од областа на дерматологијата.
Трудот е структуриран во 9 глави, и тоа: вовед, мотив и цели за изработка на
докторскиот труд, материјал и методи на истражувањето, статистичка обработка на
податоците, резултати, дискусија, заклучни согледувања и литература. На почетокот е
приложено резиме на македонски јазик. 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 докторската дисертација, кандидатката се осврнува на
дермоскопијата како метода, со нејзините синоними – епилуминисцентна микроскопија и
површна микроскопија, опишувајќи ја како неинвазивна ин виво метода со која се
овозможува визуелизација на структури во епидермисот и дел од дермот. Исто така,
укажува на тоа дека дермоскопските структури имаат свои хистопатолошки еквиваленти.
Потоа, кандидатката се осврнува на историјатот, поточно за зачетокот на идејата за оваа
метода која прв ја споменал Kohlhaus во 1663 година, германскиот дерматолог Una во 1893
година го воведува терминот дијаскопија, преку Johann Saphier, кој прв го вовел терминот
дермоскопија. Понатаму, кандидатката нè воведува во техниката на изведување на методата
која е мошне едноставна и користи оптички апарат со халогена светлина, нè запознава и со
двата типа поточно поларизирана и неполаризирана дермоскопија, укажувајќи на тоа кои
се разликите меѓу двете. Во воведот следат алгоритмите по кои се изведува оваа метода,
како примарен „алоритамот во два чекора’’ за дистинкција на меланоцитните од
немеланоцитните лезии, а во продолжение и останатите најчесто употребувани алгоритми
(Pattern analiza, 7-point checklist,ABCD, Menzies), каде што и дава нивен детален опис. Во
рамките на ова поглавје, кандидатката потсетува на основните карактеристики на невусите,
нивната базична патогенеза, патеките на невогенеза, како и основната поделба на невусите.
Тие се поделени на две групи, конгенитални – вродени и аквирирани – стекнати, со посебен
осврт на аквирираните невуси, чии корелации со анатомските регии, фототипот и возраста
се предмет на оваа докторска дисертација. Се осврнува на факторите кои влијаат на
морфологијата на невусите, како и внатрешните и надворешните фактори. Во овој дел на
воведот, кандидатката нè запознава со дермоскопската класификација на аквирираните
невуси, кои се главниот објект на корелации.
При определување на мотивот за изработка на докторската дисертација,
кандидатката поаѓа од долгогодишната пракса во дерматоонколошката амбуланта и
големите дијагностички предизвици во дијагноза на пигментните лезии на кожата и
диференцирање на бенигни и малигни пигментни лезии. Тргнувајќи од идејата дека
дермоскопијата овозможува поделба на невусите на поттипови, како и предзнаењата на ова
поле од претходни истражувања е мотивот за ова истражување, сметајќи дека подоброто

познавање на структурата на меланоцитните невуси и нивната поефикасна дијагноза,
овозможува поефикасна и побрза дијагноза на малигните меланоцитни лезии.
Целите во овој труд се дефинирани на следниов начин:
Примарни цели:
- Утврдување на фреквенцијата на дермоскопските поттипови на невуси на
различните анатомски регии, кај испитаници на различна возраст и со различен
фототип.
- Утврдување на предоминантен дермоскопски поттип на невуси на различни
анатомски регии, кај испитаници со различна возраст и различен фототип.
- Компарација на фреквенциите на утврдените дермоскопски поттипови на
невуси кај испитаници со различна возраст и фототип и различна анатомска
локализација.
- Утврдување на предоминантен дермоскопски поттип на невуси кај испитаници
со мината лична и фамилијарна анамнеза за меланом.
- Утврдување на предоминантен тип на невуси кај испитаници изложени на
пролонгирано УВ-зрачење.
Секундарни цели:
- Изготвување на мапи со доминантен дермоскопски поттип на невуси во
зависност од возраст, пол, анатомска регија и фототип на кожа.
Во поглавјето Материјал и методи, кандидатката појаснува дека според
дизајнот, студијата е опсервациона пресечна,во која вкупно се вклучени 400
испитаници, поделени во 8 групи според возраст, и тоа (2-10, 11-20, 21-30, 31-40,
41-50, 51-60. 61-70, над 75 години), со минимум 50 испитаници во група и
минимум 5 невуси, со што се добива број од минимум 2 000 анализирани невуси.
Студијата е изведувана на Клиниката за дерматовенерологија. Во понатамошниот
дел, кандидатката детално нè запознава со начинот и постапката на
истражувањето. Анатомските регии на телото се поделени во осум групи, и тоа:
А1 (предна горна страна – врат, горни екстремитети без дланки заради
специфичната анатомска структура на регијата и невусите кои се наоѓаат во неа, сè
до мамиларната регија);
А2 (предна средна страна, која опфаќа од мамиларната до пубичната регија, без
гениталниот дел заради анатомските специфики во регијата и специфичните
типови на невуси во неа);
А3 (предна долна страна, од пубичниот дел, заедно со долните екстремитети, без
стапалата поради спецификите на анатомската регија и невусите во неа);

А4 (лицева регија);
П1 (горната задна страна од вратот до скапуларна регија);
П2 (средна задна страна, од скапуларна регија до лумбална);
П3 (долна задна страна, од лумбална и задниот дел на долните екстремитети);
П4 (капилициум).
Оваа поделба се прави за утврдување на корелација на невусните поттипови
и анатомската регија (во прилог: шема од анатомски регии).
Поделбата на групи спрема фототипот на кoжа ќе се врши по надворештите
карактеристики и скалата на Fitzpatrik,тип 1 (млечно светла кожа ,црвена или
светла коса,зелени или плави очи,кожата лесно гори на сонце и никогаш не
потемнува), тип 2 (светла кожа, златна-светла коса и зелени очи, кожата лесно
гори и ретко потемнува), тип 3 (светломаслинеста кожа, кафена коса и кафени
очи, кожата гори на сонце понекогаш и постепено потемнува), тип 4 (маслинаста
кожа, темна коса и темни очи, кожата многу ретко гори на сонце и секогаш
потемнува. Бидејќи нашето население припаѓа на кавкаската раса, земени се
вкупно четири типови од вкупно шест фототипови, и оваа класификација ќе се
користи за корелацијата помеѓу фототипот и предоминантниот тип на невуси.
Бидејќи се анализираат аквирираните невуси, нивната дермоскопска
поделба на поттипови според морфологијата е следна:
1. униформна глобуларна структура (Г)
2. униформна ретикуларна структура(Р)
3. мешана структура составена од централна глобуларна структура или
бесструктурна, во периферија опкружена со пигментна мрежа (МП)
4. мешана структура составена од централно мрежа или безструктурна, а во
периферија опкружена со глобули (МГ)
5. неспецифична структура (Н)
Дермоскопска поделба според пигментната дистрибуција:
1. униформна (У)
2. централна хиперпигментација (ЦХ)
3. периферна хиперпигментација (ПХ)
4. периферна хипопигментација (ПХп)
5. мултифокална хипер/хипопигментација(М)
За потребите на студијата е изработен нестандарден прашалник од кој се добиваат
информации за одредување на фототипот на кожата, минатата историја за
малигни лезии на кожата, фамилијарна анамнеза за кожни тумори,
експонираноста на УВ-зраци, професионална и во останатото време, податоци за
изгореници на кожата пред адолесценција и потоа, сите фактори кои би можеле

да влијаат или се поврзани со предоминантниот тип на невуси. За потребите на
студијата, изработена е и шема со анатомските регии кои се анализирани за
попрецизно нотирање на анатомските регии и преваленцата на невусите.
А) Инклузиони критериуми за вклучување во студијата
- возраст над две години (поради тоа што се анализираат аквирирани невуси)
- пациенти кои имаат барем 5 невуси на телото
кои се со големина 2 мм – 2 см
- пациенти со мината лична и семејна анамнеза за меланом
Б) Ексклузиони критериуми за студијата
- пациенти на возраст под две години
- невуси со големина над 2 см
- пациенти со Atypicall mall sy
- невуси во специфични регии (гениталии, останати мукози, нокти, дланки и
стапала) поради нивната специфична анатомска структура и невозможноста за
приклонување во горенаведените групи по морфологија
- невуси со дермоскопска структура на спиц, хало, плав и рекурентни невуси
- меланоцитни лезии суспектни за меланом, при што пациентот ќе биде упатен на
соодветен третман за нив.
Во овој дел, кандидатката нè запознава со методите на испитување. Од
сите пациенти, вклучително и оние под 18 години од нивните родители/старатели
е побарана писмена согласност за вклучување во студијата, а претходно се дадени
сите информации за неинвазивноста на методата и еднократната посета.
Пациентот дава информации за пополнување на прашалникот - кој е
нестандардизиран и дизајниран за потребите на студијата. Се одредува фототипот
на кожата на пациентот по скалата на (Fitzpatrik). Направен е комплетен преглед
(дермоскопски) на целото тело со дермоскоп (Dermlite 3,Heine). Се врши
дигитален запис со (Nikon 500) дигитален апарат на дермоскопски слики.
Податоците за невусните поттипови се нотираат на шема претходно изработена со
анатоските регии за секој пациент и се нотираат со нивните скратеници.
Во овој дел, кандидатката детално ги опишува статистичките методи кои ги
користи за анализа на добиените податоци од истражувањето. За статистичка
обработка на податоците е направена база во статистичката програма SPSS for
Windows 17,0. Категориските варијабли се прикажани со апсолутни и релативни
броеви, квантитативните варијабли ќе бидат прикажани со дескриптивни
параметри (mean, SD, minimum, maximum, median, IQR). За компарирање на
резултатите меѓу аналиизраните групи, се користени непараметарски и
параметарски статистички тестови за независни податоци (Student-овt-test, MannWhitneUtest, Chi-square test, Fisher exact test, Analysis of Variance, Kruskal-Wallis
test).За ниво на сигнификантност ќе биде земена вредноста на p<0,05, а за
високосигнификантна вредноста на p< 0,01.

Резултатите се прикажани на 67 табели и 33 графикони проследени со
соодветен коментар.
На почетокот се прикажани демографските карактеристики и дистрибуција
на испитаниците според пол и возраст, каде што 55,75 % се од женски пол и 47,25
% од машки пол. Понатаму, во однос на образованието, 48 % се со оформено
високо оразование. Во наредната табела се опишани физичките карактеристики
на испитаниците. Во овој прв дел од резултатите, дадена е и фреквенцијата на
личната анамнеза за кожни тумори, како и фамилијарната анамнеза за кожни
тумори, која е позитивна кај 25,5 % од испитаниците. Во однос на застапеноста на
фототипот по скалата на Fitzpatrik, доминираат фототип 3, 39,75 % и фототип 4,
47,25 %. Вкупно се анализирани 4631 невус, со доминација од 43,25 % на групата
кои имаат од 5 до 10 невуси. Понатаму е прикажана дистрибуцијата на
испитаниците во однос на морфологијата на невусите од нив по процентуална
застапеност се распределени на следниов начин: Р-невуси – 76,75 %, Г-невуси –
47,25 %, МП-27,75 %, МТ-22,5 %, Н-25,25 % испитаници. Понатаму, кандидатката
ја опишува дистрибуцијата на испитаниците во однос на застапеноста на
морфолошките типови невуси по анатомските регии, покажа дека најголем дел од
испитаниците имаа невуси во задна горна регија – 89,5 % (358), следено од
испитаници со невуси во предна горна регија – 83 % (332), задна средна регија –
77 % (308), предна средна регија – 63,5 % (254), лицева регија – 24,5 % (98), задна
долна регија – 24 % (96), а само 2,25 % (9) испитаници имаа невуси со
локализација на капилициум. Разликите во локализацијата на морфолошките
типови невуси по анатомски регии статистички се потврди како сигнификантна,
односно значајна за тестираните разлики меѓу сите регии (p<0.001), со исклучок
на разликата меѓу лицевата регија споредена со задна долна регија која беше
несигнификантна (p=0.87).
Понатаму, кандидатката во својот труд ги опишува корелациите помеѓу
морфолошките типови на невуси и возраста. Ова е, всушност, и една од главните
цели на истражувањето, при што е утврдена позитивна корелација помеѓу
одредени типови на невуси и возрасни групи. Поточно, утврдени се
сигнификантни корелации помеѓу предоминантни дермоскопски поттипови на
невуси кај испитаници на различна возраст. Поточно, предоминантност на
глобуларен невус Г во детската и адолесцентна возраст; предоминантност на
ретикуларниот невус Р од третата група нагоре, поточно кај повозрасната
популација. Се потврди предоминантност на МГ-невусот со мешана структура и
негова предоминантност во втората и третата група, поточно од 11 до 30-годишна
возраст. Потоа следат корелациите на дермоскопските типови на аквирирани
невуси и анатомските регии.

И овде се добиени сигнификантни позитивни корелации, предоминантост
на глобуларниот невус во предногорната регија на телото. Најдена е
предоминантност на Р-невусот и задногорната регија на телото. Потврдена е
корелација помеѓу вкупниот број на невуси во одредени анатомски регии и
варијациите помеѓу половите, поточно како доминантна регија кај женскиот пол
во однос на вкупниот број на невуси се наоѓаа во П3-регијата, задната долна
регија, за разлика од вкупниот број на невуси во П1-регија задна горна регија кај
машката популација. Исто така, постои сигнификантна корелација помеѓу Н-тип
на невус и Р-тип невус во П3-регијата кај женскиот пол. Во понатамошниот текст
на резултати, кандидатката прави корелација помеѓу дермоскопските типови на
невуси и испитаници со позитивна фамилијарна анамнеза за кожни тумори, која
покажала дека тип Г-невус имале 47,1 % (48) пациенти со позитивна фамилијарна
анамнеза, тип Р имале 76,5 % (78) со позитивна фамилијарна анамнеза, тип МП
имале 17,65 % (18) пациенти со позитивна фамилијарна анамнеза, тип МТ имале
9,8 % (10) пациенти со позитивна фамилијарна анамнеза, и тип Н-невус бил
дијагностициран кај 28,4 % (29) пациенти кои изјавиле дека во семејството имаат
член со малигно заболување на кожа. Статистичката анализа потврди
сигнификантна асоцираност, односно поврзаност на фамилијарна анамнеза за
кожни тумори со два типа на невуси, со МП и МТ-невуси (p=0.0083, p=0.0004
консеквентно). Меѓутоа, во истражувањето не била најдена сигнификантна
поврзаност на личната анамнеза за кожни тумори со зачестеноста на одделните
типови невуси. Уште една позитивна корелација во истражувањето се однесува на
испитаниците со различен фототип кои имале сигнификантно различни
морфолошки типови на невуси. Пациентите со тип Г-невус најчесто припаѓале на
фототип 3 и 4 – 41,8 % (79) и 40,7 % (77) пациенти, консеквентно. Околу 50 %
пациенти со тип Р-невус имале маслинаста кожа, темна коса и темни очи, односно
фенотипски одговарале на фототип 4. И пациентите со МП и МТ-невуси
припаѓале на фототип 4 – 48,65 % (54), односно 61,1 % (55) пациенти. Пациентите
со тип Г-невус најчесто припаѓале на фототип 3 – 56,4 % (57).
Во поглавјето Дискусија, кандидатката на почетокот зборува за значењето
на методата во класификацијата на невусите, потврдена со студиите за ефикасност
на дермоскопијата во дијагноза на пигментните лезии, сензитивност и
специфичност. Развојот на дермоскопијата како метода отвора нова морфолошка
димензија на меланоцитните невуси, како и подобро разбирање на нивната
молекуларна структура и можност за нови класификации, како и студии во прилог
за можноста со истоимената метода да се овозможи следењето на еволуцијата и
инволуцијата на пигментните невуси. Фактот дека дермоскопијата овозможува
визуелизација на лезии кои не се видливи со голо око, како и тоа дека
визуелизираните структури имаат свои хистопатолошки еквиваленти, ја прави
метода релевантна за опсервација на морфолошката разноликост на невусите и

нивната промена со текот на времето. Всушност, укажува на главните предности
на оваа метода, а тоа е дека таа претставува мост помеѓу макроскопскиот и
микроскопскиот свет и води до нивна интеграција. Кандидатката ги коментира и
ги компарира резултатите од добиените корелации во трудот со соодветни студии
при што започнува со корелацијата помеѓу фамилијарната анамнеза за кожни
тумори и вкупниот број на невуси, како и морфолошките типови. Бројот на невуси
кај овие испитаници е поголем, посебно во адолесцентните групи, при што цитира
студии во кои се добиени слични резултати. Зголемениот број на невуси во детска
и адолесцентна возраст е поврзан со ризикот за меланом, исто така и анатомските
регии каде што има поголем број корелира со локализација на меланомот.
Понатаму, ги компарира своите резултати за корелацијата помеѓу доминантните
фототипови добиени во студијата, а тоа се фототип 3 и 4 со морфолошките
доминантни невуси. При анализата на релацијата помеѓу фототипот и невуси во
однос на пигментацијата не се добија сигнификантни резултати за разлика од
студијата Zalaudek I,Argenciano G,Mordente I;Nevus type in Dermoscopy is related to
Skin type in white person,Arch Dermatol,2007:143:351-356, во која е најдена
сигнификантна корелација помеѓу фототип 1 и аквириран менаноцитен невус со
централна хипопигментација и асоцијација помеѓу фототип 4 и аквириран
меланоцитен невус со централна хиперпигментација,како и сигнификантна
поврзаност аквириран меланоцитен невус со мултифокална пигментација и
фототип 2 и 3. Дискусијата продолжува така што кандидатката прави компарација
на своите корелации со други сродни студии, при што во најголем дел резултатите
се комплементарни со другите студии на корелациите на дермоскопските типови
на невуси и појавата на МГ-невусот претежно во детска и адолесцентна возраст.
На крајот е компарација на корелациите помеѓу време на сончева експозиција и
зголемен број на невуси, како и компарациите со други студии. Кандидатката
дискусијата ја изложува прецизно и селектирано и прави компарации со
истоимени студии.
Во заклучокот на оваа дисертација, кандидатката таксативно ги
презентира добиените резултати во контекст на одговор на поставените цели на
испитувањето. Преку презентираниот докторски труд, кандидатката во дел ги
потврдува поставените хипотези. Поточно ја потврдува хипотезата за постоење на
предоминантен дермоскопски тип на невуси кај испитаници на различна возраст
и анатомски регии. Предоминантност на Г-невусот во детска и адолесцентна
возраст, предоминантност на Р-невус од триесетгодишна возраст и нагоре, како и
предоминантност на МГ-невусот од единаесет до триесетгодишна возраст.
Студијата покажува позитивна корелација помеѓу вкупниот број на невуси во
одредени анатомски регии и варијации помеѓу половите, поточно како
доминантна регија кај женскиот пол во однос на вкупниот број на невуси се наоѓаа
во П3-регијата, задната долна регија, за разлика од вкупниот број на невуси во П1-

регија задна горна регија кај машката популација. Како и потврда за
сигнификантена корелацијата помеѓу Н-тип на невус и Р-тип невус во П3-регијата
кај женскиот пол. Се потврдува како сигнификантна корелацијата помеѓу МП и
МГ-невусите кај испитаници со позитивна фамилијарна анамнеза за кожни
тумори. Се потврди позитивна корелацијата помеѓу пролонгираното УВ-зрачење
и поголемиот вкупен број на невус. Кога станува збор за фототипот, не се утврди
корелација помеѓу фототипот на кожа и невуси со различна пигментна
дистрибуција. Во истражувањето не се потврдува хипотезата за корелација помеѓу
личната анамнеза за кожни тумори и предоминантен тип на невуси. Ова
истражување делумно ја потврдува тезата за постоење на предоминантни типови
на невуси во различните возрасни групи, што ќе овозможи полесно препознавање
на типовите невуси кои не се специфични за возраста, тоа би ја подобрила
дермоскопската дијагноза во смисла на рано препознавање на меланомот.
Резултатите од студијата несомнено укажуваат на значењето на оваа метода во
класификацијата, дијагнозата на меланоцитните лезии. Добиените резултати се
искористени за изработување на мапи кои ќе дадат придонес во поефикасната
дијагностика на бенигните пигментните лезии и нивната полесна дистинкција од
малигните пигментни лезии.
Поглавјето Литература содржи 123 референци, од кои најголем дел се од
понов датум, кои се уредно презентирани според важечките стандарди и
соодветно цитирани во текстот.
Оценка на трудот
Докторската дисертација на ас. д-р Силвија Дума, Корелација помеѓу
дермоскопските поттипови на аквирирани невуси и анатомската
регија, возраста и фототипот на кожата, претставува истражување во форма
на докторски труд од областа на дерматологијата. Дермоскопијата, како
неинвазивна метода, овозможува висока специфичност и сензитивност во
дијагностиката на пигментните кожни тумори. Корелациите на дермоскопските
типови на невуси со возраста, полот, фототипот и анатомските регии даваат
знаења кои можат да се искористат како предност при работа со оваа метода, па во
тој контекст се изработени и мапи со корелациите кои даваат и побрз шематски
приказ на добиените резултати. Докторскиот труд на ас. д-р Силвија Дума прави
обид да овозможи попрецизна дијагностика на пигментните тумори на кожата
користејќи ги параметрите од корелациите како помошна дијагностичка алатка.
Докторската дисертација на ас. д-р Силвија Дума, Корелација помеѓу
дермоскопските поттипови на аквирирани невуси и анатомската
регија, возраста и фототипот на кожата, според мислењето на Комисијата за

оцена, ги исполнува основните услови и стандарди за изработка 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: ас. д-р Силвија Дума, објавен: ,,Атипичен спитц невус во детска возраст’’,
Медикус -2019,стр.103-106, ISSN 1409-6366 UCD61 Vol-24(1)-2019.
[2]. Автор-и: ас. д-р Силвија Дума, објавен: „Корелација помеѓу дермоскопските типови на
аквирирани невуси и возраста“, Медикус- 2020,стр.29-38,ISSN 14096366 UDC 61 Vol25(1)2020.
ЗАКЛУЧОК И ПРЕДЛОГ

По внимателното, целосно и исцрпно разгледување на докторската дисертација на
кандидатката ас. д-р Силвија Дума со наслов: Корелација помеѓу дермоскопските
поттипови на аквирирани невуси и анатомската регија, возраста и фототипот
на кожата, Комисијата смета дека се работи за самостоен научноистражувачки труд кој
разработува актуелна тема, со јасно дефинирани мотив и цели, како и апликабилни
клинички резултати. Добиените резултати ќе дадат придонес во дијагностиката во областа
на дерматоонкологијата.
Врз основа на претходно изнесеното, Комисијата го оценува позитивно
приложениот докторски труд и му предлага на Наставно-научниот совет на Медицинскиот
факултет во состав на УКИМ во Скопје, да ја прифати позитивната оценка и да закаже
одбрана на докторската дисертација на кандидатката ас. д-р Силвија Дума со наслов:
Корелација помеѓу дермоскопските поттипови на аквирирани невуси и
анатомската регија, возраста и фототипот на кожата.
РЕЦЕНЗЕНТСКА КОМИСИЈА
Проф. д-р Сузана Николовска, претседател, с.р.
Проф. д-р Ѓорѓе Џокиќ, ментор, с.р.
Проф. д-р Смиља Туџарова Ѓоргова, член, с.р.
Проф. д-р Жељко Мијушковиќ, член, с.р.
Проф. д-р Александар Анчевски, член, с.р.

РЕЦЕНЗИЈА
ЗА ОЦЕНА НА ДОКТОРСКАТА ДИСЕРТАЦИЈА „ПРЕВАЛЕНЦА И ФАКТОРИ НА
РИЗИК ЗА АСТМА, РИНИТИС И ЕГЗЕМА КАЈ ПОПУЛАЦИЈА НА ШКОЛСКИ
ДЕЦА ВО ГРАДОТ ГЈИЛАН, ЈУГОИСТОЧНО КОСОВО“ ОД Д-Р ВАЛБОНА ГАШИ,
ПРИЈАВЕНА НА МЕДИЦИНСКИОТ ФАКУЛТЕТ ВО СКОПЈЕ

Наставно-научниот совет на Медицинскиот факултет во Скопје, на својата XXVIII
редовна седница одржана на 9.7.2020 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 Македонија бр. 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 Валбона
Гаши под наслов: „Преваленца и фактори на ризик за астма, ринитис и егзема кај
популација на школски деца во градот Гјилан, југоисточно Косово“, во состав: проф. д-р
Емилија Влашки (претседател), проф. д-р Катица Пиперкова (ментор), проф. д-р Весна
Велиќ-Стефановска (член), проф. д-р Бети Зафирова Ивановска (член) и проф. д-р Катерина
Ставриќ (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
ИЗВЕШТАЈ
Докторската дисертација на кандидатката д-р Валбона Гаши, со наслов „Преваленца
и фактори на ризик за астма, ринитис и егзема кај популација на школски деца во градот
Гјилан, југоисточно Косово“, содржи 148 страници компјутерски обработен текст на
англиски јазик со апстракт на македонски и англиски јазик, во фонт Times New Roman, со 1,5
проред и големина на букви 12. Наведени се 245 библиографски единици, меѓу кои научни
трудови, монографии, WHO-извештаи, водичи/извештаи од експертски групи и
специјализирани интернационални здруженија и организации, како и стручни интернетресурси.
Трудот е структуриран како листа на кратенки и 10 поглавја, вклучувајќи вовед,
мотив, цели на истражувањето, хипотеза, 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
Докторандката одбрала за тема испитување на преваленцијата на астма, ринитис и
егзема, како и на ризик-факторите асоцирани со овие болести кај школска популација од
Гјилан, југоисточно Косово.
Вовед
На почетокот на воведот, кандидатката укажува на значењето на астмата, ринитисот
и егземата, како хронични болести во детската и адултната возраст, во однос на честотата на
нивната појава, комплексната етиопатогенеза, трендот на пораст на нивната преваленција
во последните децении, нивното влијание врз квалитетот на живот на пациентите и нивните

семејства и економскиот товар врз семејството и општеството, и во однос на нивната често
присутна субдијагностицираност и суптретман. Тоа е причината што голем број на
национални и интернационални алерголошки организации препорачуваат подигнување на
свеста и едукација на здравствените работници и општата популација во однос на овие
алергиски болести, како јавноздравствен проблем со епидемиска појава. Меѓу нивните
препораки, се нагласува потребата од национални епидемиолошки студии, идентификација
на локалните алергени и аерозагадувачи од внатрешната и надворешната животна средина
и имплементирање на адекватни превентивни мерки, како и тесна соработка меѓу
јавноздравствените авторитети со специјализираните национални алерголошки здруженија
и групи за подршка на пациентите во подигнувањето на свеста и адекватната грижа за овие
болести.
Во продолжение, кандидатката укажува на фактот дека до овој докторски труд, во
Гјилан и Косово не постоеле податоци за преваленцијата на испитуваните алергиски болести
и дава општ географски и статистички опис на Гјилан и Косово.
Следува историски осврт на терминот „алергија“, дефиниција на алергиската болест и
патофизиологија на алергиската реакција.
Дефинирана е астмата, според GINA-водичот, и наведено е дека е таа најчесто
алергиска во детската возраст, т.е. Th2-клеточно асоцирана инфламаторна болест со
можност за постигнување на контрола со примена на монотерапија со инхалирачки
кортикостероиди (ICS) или комбинирана превентивна терапија со ICS и инхалирачки долгоделувачки β-агонисти (LABA), антилеукотриени, теофилин или долго-делувачки
антихолинергици. Потребно е редовно следење на постигнатата контрола на болеста и
придржување кон индивидуалниот писмен план за акција кај астма од страна на пациентот
и лекарот.
Дефиниран е алергискиот ринитис, според ARIA-водичот, и наведена е
класификацијата на алергиски ринитис според траењето на симптомите (интермитентен и
перзистентен) и според тежината на симптомите (лесен, умерено тежок и тежок), како и
неговата честа асоцираност со алергиски конјуктивитис, синузитис, отитис и/или астма со
оглед на концептот за „единствени дишни патишта“.
Дополнително, изложена е дефиницијата на егзема (атописки дерматитис) како прва
болест која се јавува во т.н. „алергиски марш“.
Следат епидемиолошките податоци во однос на астмата, алергискиот ринитис и
егземата од литературата и статистичките извештаи кои говорат за широка географска
варијација и значителен пораст на нивната преваленција во последните децении на
минатиот век кај децата и адултите. Подетално се говори за резултатите од трите фази на
Интернационалната студија за астма и алергии во детството (ISAAC), реализирани во
периодот 1991 – 2003, во прилог на тренд на намалување на преваленцијата на овие болести
во земјите од англиското говорно подрачје со претходно висока преваленција и тренд на
пораст на преваленцијата во земјите со понизок економски развиток и претходно ниска
преваленција (ISAAC фаза 3 во однос на ISAAC фаза 1). Изложени се преваленциите на овие
болести во детската возраст во земјите од регионот, кои се умерено ниски во компарација со
интернационалните вредности.
Во продолжение на воведот, кандидатката се задржува на генетски условените и
надворешните фактори на ризик за појава на астма, алергиски ринитис и егзема во контекст
на расветлување на нивната широка географска варијација и тренд на пораст на нивната
преваленција. Со оглед на краткиот период на време на драматичен пораст, за него се
претпоставува одговорноста на променетите надворешни фактори на ризик и стил на
живеење.
Со оглед на фактот дека астмата во детската возраст во околу 80 % е атописка и
егземата, т.е. атопискиот дерматитис и алергискиот ринитис се должат на алергија, во
продолжение, кандидатката подетално се задржува на инхалативните алергени од
надворешната и внатрешната животна средина како антигени кои индуцираат продукција и
реагираат со специфичните IgE-антитела. Опфатени се полените, микрокрлежите,
габичките и детално се изложени хипотезите за превентивен и агравирачки ефект на раната
експозиција на алергени од домашни миленици.
Од надворешните фактори на ризик за појава на астма, најнапред е изложена
обезноста која покажува паралелен тренд на пораст со астмата во последните децении.
Опширно се опишани претпоставените механизми за асоцираноста на обезноста со астмата

(механички фактори, инфламациски процеси, имунолошки механизми, атопија, обратен
причинско-последичен однос), како и карактеристиките на астмата кај обезни индивидуи
(слаб одговор на кортикостероидна превентивна терапија, лоша контрола на болеста).
Малата физичка активност и т.н. „седечки стил на живеење“, како фактори на ризик, би
можеле да влијаат на појава на астма преку обезноста, додека физичката активност би
превенирала астма преку експанзија на белите дробови, стимулација на хипервентилација и
бронходилатација и влијание врз хомеостазата на имунолошкиот систем во правец на
антиинфламаторна состојба. Како следен фактор на ризик за астма и трендот на пораст
изложена е променетата исхрана со поголемо консумирање на процесирана
висококалорична и брза храна и намалено консумирање на овошје, зеленчук и риба, т.н.
„западен тип на исхрана“, наспроти т.н. „медитеранска исхрана“. Укажано е на
проинфламаторното дејство на омега-6-масните киселини со стимулација на Тh2
имунолошкиот одговор и на протективното дејство на омега-3-масните киселини со
стимулација на Тh1-имунолошкиот одговор и редукција на PGE2. Во однос на ефектот на
атиоксидансите, изложени се механизмите на нивното протективно дејство, но и
контрадикторноста на досегашните публицирани податоци.
Следува осврт кон аерозагадувањето на внатрешната и надворешната животна
средина, како тригер-фактор за егзацербации, но и како ризик-фактор за развиток на астма
и алергиски болести преку иритација и зголемена пенетрација на алергени низ лигавицата
на дишните патишта, зголемување на инфламацијата, оксидативен стрес, влијание врз
алергеноста и депозицијата на полените во белите дробови.
За честото користење на acetaminophen, постојат докази дека го зголемува ризикот и
тежината на алергиските болести преку нарушување на оксидантно-антиоксидантната
рамнотежа во респираторниот систем, промовирање на атопија и дејство како антиген со
последична инфламација, зголемена бронхијална одзивност и бронхоконстрикција.
Во однос на големината и социоекономскиот статус на семејството, како фактори на
ризик за алергиските болести, изложени се докази и објаснувања за нивната негативна
асоцираност со нив преку „хигиенската хипотеза“ и условите на живеење во домот на
семејства со низок социоекономски статус (поголема концентрација на микрокрлежи,
габички, бубашваби, аерозагадувачи, сиромашна исхрана).
На крајот на излагањето за факторите на ризик, се говори за полот, како фактор кој
преку влијанието на машките или женските полови хормони врз имунолошкиот одговор,
преку анатомските и функционалните карактеристики и генетските фактори различно
влијае на преваленцијата и инциденцијата на астмата и алергиската сензибилизација во
различни периоди од животниот век.
Воведот завршува со посочување на финансискиот товар врз семејството и
општеството од астмата и другите алергиски болести (директни и индиректни трошоци).
Мотив
Со оглед на фактот дека не постојат податоци за застапеноста на астма, алергиски
ринитис и егзема за Косово, мотивот за ова истражување бил утврдување на преваленцијата
на овие болести и идентифицирање на факторите на ризик асоцирани со нив на
територијата на Гјилан, југоисточно Косово, со цел преземање на адекватни стратегиски
мерки и нивен адекватен третман.
Хипотеза и цели на истражувањето
Како работна хипотеза на истражувањето е наведена хипотезата дека алергиските
болести во Косово се субдијагностицирани, со неадекватна контрола или со отсутен третман.
Дополнително, наведена е можноста за модифицирање на факторите на ризик асоцирани со
овие болести.
Кандидатката како цели на истражувањето ги поставува:




Утврдување на преваленцијата на симптомите и дијагнозата на астма, ринитис и
егзема и на нивната евентуална субдијагностицираност кај школски деца на возраст
од 13 до 14 години во Гјилан.
Утврдување на поврзаноста меѓу индексот на телесна маса (BMI) и симптомите на






астма, ринитис и егзема кај испитаниците.
Утврдување на поврзаноста меѓу физичката активност и симптомите на астма,
ринитис и егзема кај испитаниците.
Утврдување на поврзаноста меѓу исхраната и симптомите на астма, ринитис и егзема
кај испитаниците.
Утврдување на поврзаноста меѓу консумирањето на парацетамол и симптомите на
астма, ринитис и егзема кај испитаниците.
Утврдување на поврзаноста меѓу аерозагадувањето, домашните миленици и
присуството на влага/габички во домот со симптомите на астма, ринитис и егзема кај
испитаниците.

Материјал и методи
Истражувањето претставува студија во пресек и е реализирана во текот на 2017
година во склоп на интернационалниот проект Global Asthma Network (GAN) фаза 1 по
добиена дозвола од Етичкиот комитет при Министерството за здравство и Министерството
за образование и наука на Косово. Во неа се вклучени 1200 школски деца од обата пола на
возраст од 13 до 14 години од основни училишта, селектирани по случаен избор, од Гјилан,
југоисточно Косово. За некои од прашањата од интерес во истражувањето, во оваа студија
вклучени се и одговори од родителите/старателите со нивна пасивна согласност.
По мерењето на телесната тежина и висина, испитаниците во училиштата во тек на
60-90 минути под супервизија на истражувачкиот тим, го пополниле стандардизираниот
пишан GAN-прашалник и по 6-минутното видео со сцени со симптоми на астма одговориле
на поставените прашања. Прашалниците за родителите/старателите биле доставени до нив
од страна на испитаниците за тие да бидат пополнети во тек на 1 недела.
GAN-прашалникот се засновува на ISAAC-фаза 1 и 3 прашалникот, преведен е на
албански јазик и валидизиран по пилот-студија која вклучила 50 испитаници по случаен
избор.
При изработката на оваа докторска дисертација, за утврдување на преваленцијата на
астма биле анализирани одговорите на прашањата за постоење на wheezing кога било во
животот, wheezing во последните 12 месеци од животот, самореферирана дијагностицирана
астма кога било во животот, дијагностицирана астма од страна на доктор, користење на
медикаменти за астма во последните 12 месеци (кусоделувачки β-агонисти-SABA, LABA, ICS,
комбинирани препарати на ICS со LABA и други медикаменти), ургентни медицински
интервенции поради тешкотии со дишењето во последните 12 месеци (итен преглед кај
доктор поради тешкотии со дишењето, итен престој во ургентен центар, хоспитализација),
лимитирани дневни активности поради тешкотии во дишењето во последните 12 месеци
(отсуство од училиште, wheezing асоциран со физичка активност, сува ноќна кашлица која
не е поврзана со настинка/инфекција).
За утврдување на преваленцијата на алергиски ринитис биле анализирани
одговорите на прашањата за постоење на кивање/носна секреција/носна опструкција кога
било во животот и во последните 12 месеци, носни симптоми пратени со свраб во последните
12 месеци, носни симптоми пратени со солзење и свраб на очите во последните 12 месеци,
само-реферирана дијагностицирана поленска треска било кога во животот и поленска треска
дијагностицирана од страна на доктор.
Преваленцијата на егзема, пак, била утврдена преку одговорите на прашањата за
постоење на осип по телото со свраб со интермитентна појава најмалку во период од 6
месеци кога било во животот, осип со истите карактеристики во последните 12 месеци,
истиот осип кој кога било бил локализиран на флексорните делови на телото, околу ушите,
очите и на вратот, комплетно повлекување на осипот кога било во текот на последните 12
месеци, самореферирана дијагностицирана егзема кога било во животот и егзема
дијагностицирана од страна на доктор.
Тежината на симптомите на астма, алергиски ринитис и егзема во последните 12
месеци од животот биле анализирани преку одговорите на прашањата за бројот на напади
на wheezing, бројот на ноќи неделно со нарушено спиење поради wheezing, нарушениот
говор поради wheezing, намалената дневна активност поради проблеми со носот и бројот на
ноќи неделно со нарушено спиење поради осип со свраб.

Анализирана е поврзаноста на симптомите на трите алергиски болести со голем број
надворешни фактори, како фактори на влијание, а потоа анализирани се од нив факторите
со утврдена сигнификантна асоцираност како фактори на ризик. Тие ги опфаќаат BMI >25
kg/m2, напорната физичка активност доволно долга да предизвика отежнато дишење
≥еднаш
неделно,
времето
поминато
во
гледање
на
телевизија/компјутер/
смартфон/социјални мрежи ≥3 часа дневно, консумирањето на парацетамол во последните
12 месеци, аерозагадувањето во внатрешната животна средина преку активното пушење и
постоењето на пушачи во домот, експозицијата на алергени од мачка во домот во последните
12 месеци, експозицијата на влага/габички, аерозагадувањето во надворешната животна
средина преку често минување на камиони по улицата на живеење и консумирањето на
млеко, јајца, шеќер и брза храна ≥3 пати неделно во последните 12 месеци од животот.
За калкулација на BMI користени се измерените вредности на телесната тежина и
висина на испитаниците според стандардна формула, а како референтни вредности за
натхранетост користени се интернационалните cut-off вредности според пол и возраст.
Статистичка обработка на податоците
Резултатите биле обработени со стандардни статистички методи, ползувајќи го
статистичкиот софтвер SPSS 22.0 for Windows. Анализата на квалитативните варијабли била
извршена преку утврдување на коефициентот на релации, пропорции и проценти,
прикажани како апсолутни и релативни вредности. Квантитативните варијабли биле
анализирани со мерки на централна тенденција и со мерки на дисперзија (стандардна
девијација, стандардна грешка). Shapiro-Wilk W тестот бил користен за утврдување на
нормалност во дистрибуцијата на вредностите на испитуваните варијабли.
Pearson Chi square тестот, Fischer exact тестот и Fisher-Freeman-Halton exact тестот
биле користени за утврдување на асоцијацијата меѓу некои варијабли во групата на
испитаници. Калкулацијата за ризик-факторите била вршена со анализата на вкрстен однос
(OR). За компарација на пропорциите користен бил Difference-тестот, а за компарирање на
две независни варијабли биле користени T-тестот за независни варијабли или Mann-Whitney
U тестот.
За утврдување и квантифицирање на независните сигнификантни предиктори за
астма, алергиски ринитис и егзема користени биле анализите на униваријатна и мултипна
логистичка регресија.
За статистичка сигнификантност сметано е нивото на p<0,05.
Резултати
Од поканетите 1 500 школски деца на возраст од 13 до 14 години за учество во
студијата, добиени се податоци од 1 200 испитаници, т.е. 80 % и од 1 825
родители/старатели.
Резултатите се прикажани табеларно и со графички слики. Во однос на базичните
демографски карактеристики на испитаниците и родителите/старателите, не е утврдена
сигнификантна разлика во половата дистрибуција. Утврдена е ненормална дистрибуција на
фреквенциите за возраст за испитаниците и нивните родители (Shapiro-Wilk W=0,632,
p=0,00001 и Shapiro-Wilk W=0,977, p=0,00001, последователно). Кај испитаниците, рангот
на возраст бил 13-14 години и не е утврдена сигификантна разлика меѓу двата пола во однос
на возраста (p=0,0988). Кај родителите/старателите, рангот на возраст бил 29-77 години со
околу 50% на возраст ≤43 години. Кај нив, исто така, не е утврдена сигификантна разлика
меѓу двата пола во однос на возраста. Социоекономскиот статус бил анализиран преку
нивото на образование на мајката на испитаниците, при што доминира средно образование
(51,6 %).
Телесна тежина, висина и BMI
Во однос на анализата за телесната тежина (kg), телесната висина (cm) и BMI (kg/m2)
кај испитаниците, утврдена е ненормална дистрибуција на фреквенциите (Shapiro-Wilk
W=0,9501, p=0,00001; Shapiro-Wilk W=0,9964, p=0,0064 и Shapiro-Wilk W=0,9322,
p=0,00001; последователно), така што користени се дополнителни статистички анализи.

Просечната тежина била 55,9±12,2 kg со ранг од 30-107 kg. Утврдена е сигнификантно
повисока тежина кај машките испитаници (Mann-Whitney U-test: Z=2,6977, p=0,0069).
Просечната висина била 162,7±7,9 cm со ранг 132-191 cm. Утврдена е сигнификантно
повисока телесна висина кај машките испитаници (Mann-Whitney U-test: Z=10,9651,
p=0,00001). Просечниот BMI, пак, изнесува 20,2±3,8 kg/m2 со min/max вредност од 12,7 до
39,3 kg/m2. Во однос на BMI, исто така, утврдена е сигнификантно повисока вредност кај
машките испитаници (Mann-Whitney U-test: Z=-2,8840, p=0,0039). Согласно со
интернационалните референтни вредности за BMI според возраст и пол, кај 17,2 % од
испитаниците е утврдена натхранетост и кај 5,5 % е утврдена обезност во отсуство на
сигнификантна разлика во однос на полот (Pearson Chi square тест=4,1217; df=2; p=0,1273).
Проблеми со дишењето (астма)
Во анализата на проблемите со дишењето, елаборирани се одговорите на 17 прашања
од GAN-прашалникот, поделени во 4 дела: а) симптоми кои се однесуваат на wheezing во
градите; б) астма; в) користење на медикаменти за астма; г) потреба од итна медицинска
интервенција и д) ограничување на дневните активности.
За wheezing кога било во животот, утврдена е преваленција од 12,7 % во отсуство на
сигнификантна разлика меѓу машкиот и женскиот пол (p=0,8347); за wheezing во
последните 12 месеци од животот, 6,4 % во отсуство на сигнификантна разлика меѓу двата
пола (p=0,3058); за број на напади на wheezing во последните 12 месеци, 4,9 % за 1-3 напади,
0,6 % за 4-12 напади и 0,2 % за повеќе од 12 напади во отсуство на сигнификантна
асоцираност со полот (p=0,2801); за нарушено спиење поради wheezing во последните 12
месеци, 2,8 % во отсуство на сигнификантна асоцираност со полот (p=0,2217); за честота на
нарушено спиење поради wheezing во последните 12 месеци, 1,9 % за <1 ноќ неделно и 0,9 %
за 1-2 ноќи неделно во отсуство на сигнификантна асоцираност со полот (p=0,0918) и за
ограничен говор на само еден до два збора меѓу респирации поради јак wheezing во
последните 12 месеци 2 % во отсуство на сигнификантна асоцираност со полот (p=0,8819).
Во однос на астма кога било во животот, утврдена е преваленција од 3,7 %, астма
дијагностицирана од доктор 2,1 % и постоење на пишан акциски план за астма само 0,6 % во
отсуство на сигнификантна асоцираност на овие параметри со полот (p=0,5789; p=0,2063 и
p=0,6463, последователно).
Од сите испитаници, 8,3 % примале какви било инхалирачки медикаменти за
проблемите со дишењето во последните 12 месеци од животот; SABA примале 3,7 % само по
потреба, 0,4 % во кратки временски интервали и 0,5% секојдневно; LABA примале 1,8 % само
по потреба и 0,2 % во кратки временски интервали; ICS користеле 1,7 % само по потреба, 0,4
% во кратки временски периоди и само 0,2 % секојдневно; комбиниран препарат на ICS со
LABA користеле 1,7 % по потреба и само 0,2 % краткотрајно; Montelukast примале само по
потреба 4,1 %. За сите овие параметри не е утврдена сигнификантна асоцираност со полот
(p>0,05).
Врзано за астмата, анализирана е и потребата од итна медицинска интервенција
поради проблеми со дишењето во последните 12 месеци од животот. Итна посета кај доктор
реферирале 6,5 %, од кои 5,7 % 1-3 пати во последната година, итна посета на ургентен
центар 2,5 %, од кои 2,3 % 1-3 пати во последната година и хоспитализација реферирале 4,7
%, од кои 3,7% 1-3 пати во последната година. За сите овие параметри не е утврдена
сигнификантна зависност од полот (p>0,05).
Во продолжение на анализата за проблеми со дишењето, анализирана е
ограниченоста во дневните активности во последните 12 месеци од животот преку отсуството
од училишните активности во број на денови (кај 6,2 % од испитаниците со доминирање на
отсуство 1-3 дена), wheezing асоциран со физички напор (кај 16,2%) и постоењето на сува
ноќна кашлица неповрзана со настинка или белодробна инфекција (кај 20,1%), при што не е
утврдена сигнификантна разлика во однос на полот за сите параметри.
Со анализата за постоењето на тешка астма во последните 12 месеци од животот
преку >4 напади на wheezing, нарушено спиење 1-2 ноќи неделно поради wheezing и
ограничен говор поради wheezing, утврдено е постоење на минимум еден од трите симптоми
кај 2,7 % од испитаниците.
Остава впечаток субдијагностицираноста на астмата и многу нискиот процент или
отсуството на секојдневно користење на превентивна терапија со ICS, LABA, комбиниран

препарат на ICS+LABA или Montelukast во последните 12 месеци од животот наспроти
преваленцијата на астма и wheezing во последните 12 месеци кај испитаниците, што укажува
на субдијагностицираност на интермитентната и лесната и умерено тешката перзистентна
астма, како и на нивен значаен суптретман кај адолесцентите во Гјилан. Се чини дека се
применува превентивна антиинфламаторна терапија само кај тешката перзистентна астма и
тоа во краток терапевтски курс, а не секојдневно (забелешка од рецензентите).
Проблеми од страна на носот (алергиски ринитис)
Во однос на постоење на кивање/носна секреција/опструиран нос кога било во
животот кај испитаниците, утврдена е преваленција од 34,2 %, постоење на истите симптоми
во последните 12 месеци од 25 %, постоење на истите симптоми здружени со свраб на носот
од 11,7 % и истите симптоми здружени со солзење и свраб на очите од 11,3 % со
сигнификатно повисока преваленција кај женскиот пол за сите параметри (1,46-1,55 пати).
Кај 13,2% од испитаниците, проблемите со носот влијаеле на дневната активност и тоа во
најголем број на случаи тоа влијание било мало (12,2 %), при што не е утврдена
сигнификантна асоцираност со полот. Поленска треска кога било во животот била
реферирана од страна на 14,5 % од испитаниците, и тоа 1,52 пати почесто од страна на
женските испитаници, додека поленска треска дијагностицирана од доктор била
реферирана од страна на 6,3 % испитаници во отсуство на сигнификантна разлика меѓу
женскиот и машкиот пол.
Проблеми со кожата (егзема)
Од сите испитаници, 11,8 % имале осип по телото со свраб кој се појавувал и губел
кога било во животот со траење од најмалку 6 месеци, 7,5 % реферирале ист осип во
последните 12 месеци, 4,3 % реферирале зафатеност од осипот на флексорните делови на
телото, 5,8 % комплетно губење на осипот кога било во тек на последните 12 месеци, 2,8 %
ноќно будење поради свраб, 4,2 % испитаници реферирале егзема кога било во животот и 1,7
% реферирале егзема дијагностицирана од страна на доктор, при што не е утврдена
сигнификантна асоцираност со полот во однос на сите параметри (p>0,05).
Физичка активност, време поминато во гледање на ТВ/користење на компјутер)
Најголем број на испитаници (72,6 %) реферирале повремена или отсутна напорна
физичка активност доволно долга да предизвика отежнато дишење, 18,8 % биле физички
активни 1-2 пати неделно и 8,7 % од испитаниците имале физичка активност ≥3 пати
неделно, со 2,38 пати позастапена честа физичка активност кај машкиот пол.
Анализиран е, исто така, поединечно и сумирано бројот на часови дневно поминати
во гледање на ТВ и користење на компјутер/смартфон/интернет, при што доминираат
испитаниците кои сумирано ги имале овие активносрти <3 часа дневно (58,8 %) со
сигнификантно поголем број на машки во однос на женски испитаници кои поминуваат ≥3
часа дневно гледајќи ТВ или користејќи компјутер (49,4 % vs 32,7 %, p=0,000001).
Помлади/постари браќа или сестри
При анализата на постоење на браќа/сестри, извршена е поединечно анализа за
постоење на близнак, постари и помлади браќа/сестри. Од групата на испитаници, 3,9 %
биле од близначка бременост која била 2,55 пати почеста кај машкиот пол. Просечниот број
на постари браќа/сестри бил 1,2±1,2 со min/max број од 0 до 10 во отсуство на
сигнификантна разлика меѓу машкиот и женскиот пол. Просечниот број на помлади
браќа/сестри, пак, бил 0,9±1 со min/max број од 0 до 9 со сигнификантно поголем број кај
женскиот пол (p=0,000002).
Исхрана
Анализирано е консумирањето на 22 различни прехранбени продукти (месо, морска
храна, овошје, процесиран зеленчук, свеж зеленчук, мешунест зеленчук, цереалии, леб,

паста, ориз, маргарин, путер, маслиново масло, млеко, млечни производи, јајца, компири,
јаткасти плодови, слатки, брза храна, газирани пијалаци) во однос на честотата на внес
(никогаш/понекогаш, 1-2 пати неделно и скоро секој ден/секојдневно). Најчесто
консумирани прехранбени продукти биле: леб, млеко, млечни производи, јајца, слатки и
газирани пијалаци, додека најмалку консумирани продукти биле: месо, морска храна,
маргарин, путер и јаткасти плодови.
Испитаниците од женски пол сигнификантно почесто консумирале процесиран
зеленчук (p=0,0233), цереалии (p=0,0419), маслиново масло (p=0,0397) и слатки (p=0,0006)
додека испитаниците од машки пол сигнификантно почесто консумирале месо (p=0,00007),
морска храна или риба (p=0,0170), млеко (p=0,0194) и газирани пијалаци (p=0,0227).
Користење на парацетамол, аерозагадување во надворешната животна средина,
фамилијарна историја за алергиски болести
Во однос на користење на парацетамол во последните 12 месеци, 39,8 % од
испитаниците го користеле овој антиперетик/аналгетик најмалку еднаш годишно и 29,9 %
го користеле најмалку еднаш месечно со сигнификатно почесто користење од страна на
женските испитаници (p=0,000005).
Доминира реткото минување на камиони по улицата на живеење, како параметар за
аерозагадување во надворешната животна средина, со 56,5 % наспроти минувањето скоро
цел ден со 8,1 %, со сигнификантно поголема експозиција на надворешните аерополутанси
кај женскиот пол (p=0,0471).
Од групата на испитаници, 7,9 % имале мајка со алергиска болест и 5,8 % татко со
алергиска болест, во отсуство на сигнификантна асоцираност на позитивната семејна
историја за алергиска болест со полот (p=0,7958).
Аерозагадување и алергенска експозиција во внатрешната животна средина
Аерозагадувањето во внатрешната животна средина е проценето преку анализа на
одговорите на испитаниците за експозиција на активно и пасивно пушење, пушење на
наргиле и енергетски извор за готвење/греење на домот. Само 1,7 % од испитаниците биле
пушачи, почесто од машки пол (p=0,00009). Просечната возраст за почеток на активното
пушење била 11,8±1,8 години, а просечниот број на дневно испушени цигари 3,7±5,7 со
min/max број од 1 до 20 цигари. Наспроти нискиот процент на активното пушење на цигари,
дури 13,2 % од испитаниците пушеле наргиле, почесто од машкиот пол (p=0,00001). Во
однос на експозицијата на пасивно пушење во домот, 30,2 % од испитаниците имале еден
родител кој пуши и 3,5 % два родитела пушачи.
Според одговорите на родителите/старателите на испитаниците, кај 5,4 % во домот се
користи плин и кај 45,4 % се користат дрва/јаглен/лигнит за готвење. Домот кај најголем
број од испитаниците (68,4 %) бил загреван со дрва/јаглен/лигнит. Во домот, на 2,9 % од
испитаниците имало актуелна влага/габички, кај 2,7 % домот бил влажен пренатално и 3,2
% од испитаниците биле експонирани на влага/мувла во текот на првата година од животот.
Во последните 12 месеци, мачка во домот имале 12,4 %, а куче имале 24,6 % од
испитаниците, почесто од машкиот пол.
Корелација на симптомите на астма, алергиски ринитис и егзема со потенцијалните
фактори на влијание
Со Spearman Rank Order Corellation анализата утврдена е сигнификантна линеарна
корелација меѓу еден или повеќе симптоми на астма (било кога во животот и во последните
12 месеци) со 17 од испитуваните 27 фактори на влијание и тоа со: BMI, напорна физичка
активност, време поминато во гледање на ТВ/комјутер, користење на парацетамол,
социоекономски статус (ниво на образование на мајката), алергенска експозиција во
внатрешната животна средина (мачка во домот, влага/мувла во домот), аерозагадување во
надворешната животна средина, аерозагадување во внатрешната животна средина (активно
пушење на испитаниците, број на пушачи во домот, користење на дрва/јаглен/лигнит за
готвење), исхрана (консумирање на свеж зеленчук, леб/ориз/паста/компири, млеко, јајца,
слатки и морска храна) (p<0,05).

Во однос на алергискиот ринитис, со истиот тест, за p<0,05 утврдена е корелација
меѓу еден или повеќе симптоми (било кога во животот и во последните 12 месеци) со 16 од
испитуваните 27 фактори на влијание и тоа со: напорна физичка активност, време поминато
во гледање на ТВ/компјутер, користење на парацетамол, позитивна семејна историја за
алергиска болест кај мајка/татко, мачка во домот, влага/мувла во домот, аерозагадување во
надворешната животна средина, активно пушење на испитаниците, број на пушачи во
домот, консумирање на процесиран зеленчук, цереалии, леб/ориз/паста/компири, млеко,
јајца, слатки и брза храна.
За симптомите на егзема (кога било во животот и во последните 12 месеци), пак,
утврдена е сигнификантна корелација со 8 од испитуваните 27 фактори на влијание и тоа со:
напорна физичка активност, време поминато во гледање на ТВ/компјутер, користење на
парацетамол, аерозагадување во надворешната животна средина, активно пушење на
испитаниците, консумирање на цереалии, слатки и брза храна (p<0,05).
Предиктивна улога на факторите на влијание за астма, алергиски ринитис и егзема
За оваа анализа е користена бинарна и мултипна логистичка регресија, при што со
мултипна логистичка регресија е изведено приспособување на горенаведените
сигнификантни фактори на влијание кои се утврдени со бинарна логистичка регресија, во
зависност од полот и на целата група на испитаници.
По приспособувањето на факторите со влијание кај целата група на испитаници
утврдена е сигнификантна позитивна асоцираност на BMI само со нарушено спиење поради
wheezing во последните 12 месеци (aOR=2,458; 95%CI 1,061-5,696), а во подгрупата на
женски испитаници додатно и со wheezing во последните 12 месеци (aOR=2,553; 95%CI
1,040-6,269) и со сува ноќна кашлица (aOR=2,509; 95%CI 1,446-4,354).
Утврдено е дека користењето на парацетамол во последните 12 месеци, по
приспособувањето на факторите со влијание, сигнификантно го зголемува ризикот за
wheezing во последните 12 месеци (aOR=3,096; 95%CI 1,290-7,425), пореметено спиење
поради wheezing (aOR=8,542; 95%CI 1,134-64,356), сува ноќна кашлица (aOR=1,559; 95%CI
1,043-2,330), симптоми за алергиски риноконјуктивитис во последните 12 месеци
(aOR=1,738; 95%CI 1,099-2,750), тежок алергиски ринитис (aOR=1,937; 95%CI 1,279-2,933) и
поленска треска кога било во животот (aOR=1,951; 95%CI 1,291-2,949) кај целата група на
испитаници, додека во однос на симптомите на егзема кога било и во последните 12 месеци
парацетамолот го зголемува ризикот само кај женскиот пол.
Напорната физичка активност, пак, сигнификантно го зголемува ризикот за wheezing
во последните 12 месеци (aOR=1,782; 95%CI 1,009-3,149), wheezing асоциран со напор
(aOR=2,226; 95%CI 1,519-3,263), сува ноќна кашлица (aOR=1,745; 95%CI 1,221-2,495) кај
целата група на испитаници; за сите испитувани параметри за алергиски ринитис кај целата
група и кај машкиот пол; за симптомите на егзема кога било и во последните 12 месеци и за
ноќно будење поради егзема кај целата група на испитаници и кај женскиот пол.
Седечкиот стил на живеење, преку време поминато во гледање ТВ/
компјутер/интернет ≥3 часа дневно, е утврден фактор на ризик само за wheezing во
последните 12 месеци (aOR=1,890; 95%CI 1,071-3,333) и астма кога било во животот
(aOR=2,210; 95%CI 1,014-4,818) кај целата група на испитаници, како и за симптоми на
алергиски ринитис во последните 12 месеци кај женскиот пол.
Од останатите потенцијални фактори на ризик кои со бинарна логистичка регресија
биле сигнификантно асоцирани со одредени симптоми на астма, алергиски ринитис и
егзема, утврдена е сигнификантна позитивна асоцираност на мачка во домот во последните
12 месеци со wheezing кога било во животот, симптоми на алергиски ринитис кога било и во
последните 12 месеци и поленска треска кога било; на влага/мувла во домот со поленска
треска кога било; на активно пушење на испитаниците со сите симптоми на алергиски
ринитис; на експозиција на пасивно пушење во домот со wheezing асоциран со напор, сува
ноќна кашлица и симптоми на алергиски риноконјуктивитис во последните 12 месеци и на
надворешното аерозагадување со симптомите на алергиски ринитис и риноконјуктивитис во
последните 12 месеци. По приспособувањето на факторите на ризик со мултипна логистичка
регресија, честото консумирање на млеко, јајца и слатки не покажало сигнификанта
асоцираност со кој било од анализираните симптоми за кои со бинарната анализа била
утврдена сигнификантна асоцираност. Консумирањето
на брза храна пред

приспособувањето на факторите на ризик било позитивно асоцирано со 6 симптоми на
испитуваните алергиски болести, додека по приспособувањето е утврдена позитивна
асоцираност само со симптоми на алергиски ринитис во последните 12 месеци.
Дискусија
Дискусијата претставува толкување на добиените резултати и критичка споредба на
резултатите и сознанијата од ова истражување со досега објавените слични студии во детска
возраст. Тие, според целите на истражувањето, се добиени со систематична анализа и се
корелирани меѓусебе за прв пат во детската возраст во југоисточно Косово.
Врзано за астмата, се толкуваат сличностите и разликите на резултатите добиени во
оваа студија споредбено со други национални и интернационални студии во однос на:
преваленцијата на wheezing во последните 12 месеци од животот (умерено ниска) и неговата
јачина (умерено ниска преваленција на тешка астма); преваленцијата на wheezing кога било
и во последните 12 месеци од животот и wheezing асоциран со физички напор наспроти
дијагностицирана астма (субдијагностицираност на астмата условена од социоекономскиот
статус налик на други земји, особено со понизок економски развиток); преваленцијата на
користење на инхалациски медикаменти т.н. „риливери” и „контролери” и примена на
пишан акциски план за астма (суптретирана астма со антиинфламациски медикаменти и
слаба контрола на болеста).
При компарирање на утврдената преваленција на алергиски риноконјуктивитис и
егзема со други публицирани национални студии и студии на глобално ниво, во Гјилан оваа
преваленција е умерено висока и повисока кај женскиот пол (во согласност со други стидии).
Врзано за половата разлика во преваленцијата на сите три испитувани алергиски болести во
зависност од возраста, изложени се можните причини за неа. Сигнификантно пониската
преваленција на поленска треска и егзема дијагностицирани од доктор во однос на
реферираната соодветна симптоматологија, исто така, укажува на субдијагностицираност и
суптретман на овие две болести кај младите адолесценти во Гјилан.
Во оваа докторска дисертација е утврдена преваленција на натхранетоста од 17,2 % и
на обезноста од 5,5 %, во отсуство на разлика во однос на полот. Потврдена е позитивната
асоцираност на натхранетоста со симптомите на астма и нивната тежина, поизразена кај
женскиот пол (во согласност со некои објавени студии и во спротивност со други студии) и
изложени се можните механизми на оваа асоцијација. Не е утврдена сигнификантна
асоцираност на натхранетоста со алергискиот ринитис и егземата, што е во согласност со
поголем број други публицирани студии. Напорната физичка активност, како добро познат
тригер фактор за егзацербација кај неконтролирана астма и превентивен фактор за
обезност, според резултатите од оваа дисертација е сигнификантно позитивно асоцирана со
симптомите на астма и нивната тежина, симптомите на алергиски ринитис и егзема (во
согласност со други студии). Во однос на седечкиот стил на живеење, утврдената позитивна
асоцираност со некои симптоми на астма и дијагностицирана астма е во согласност со
досегашните сознанија, а утврдениот несигнификантен протективен ефект на истиот врз
актуелниот алергиски риноконјуктивитис и поленската треска би се објаснил со помалата
експозиција на поленски алергени од надворешната животна средина.
Во продолжение на дискусијата за добиените резултати од дисертацијата,
кандидатката се задржува, ги коментира и ги споредува останатите испитувани
потенцијални фактори на ризик асоцирани со трите алергиски болести од интерес пред и по
приспособување на факторите на влијание: исхраната (потврдено агравирачкото дејство на
слатките и брзата храна), користењето на парацетамол (потврдено агравирачкото дејство врз
повеќето симптоми на астма, алергиски риноконјуктивитис, поленска треска со разлики
условени од полот), аерозагадувањето во надворешната животна средина (потврдено како
фактор на ризик за сите три алергиски болести пред приспособувањето и само за актуелен
алергиски риноконјуктивитис по приспособувањето на факторите на влијание кај целата
група на испитаници). Во согласност со голем број студии, потврдено е, исто така,
агравирачкото дејство на аерозагадувањето и алергенската експозиција во внатрешната
животна средина врз некои симптоми на астма и алергиски ринитис преку експозицијата на
пасивно пушење и актуелната експозиција на алергени на мачка во домот; врз алергискиот
ринитис преку активното пушење; само врз поленската треска преку влага/габички во домот
(наспроти други студии кои утврдиле конзистена причинска поврзаност со астма).

Потенциран е високиот процент на испитаници во чии домови се користат
дрва/јаглен/лигнит за припремање на храна (45,4%) и за затоплување на домот (68,4%), што
укажува на висока експозиција на аерозагадувачи во домот кај испитаниците. Во
продолжение, во врска со доминантниот број на испитаници со мајки со средно образование
како параметар за умерено низок социоекономски статус, дискутирани се контрадикторните
податоци од други студии за влијанието на социоекономскиот статус врз трите испитувани
алергиски болести. Дополнително, изложени се потенцијалните механизми на асоцираноста
на некои од горенаведените фактори на ризик со испитуваните алергиски болести и
дискутирана е неконзистентноста на голем број публицирани податоци во врска со оваа
асоцијација.
На крајот од дискусијата, кандидатката ги изложува ограничувањата и јаките страни
на истражувањето во оваа дисертација. Со ова истражување добиени се базични
епидемиолошки податоци за преваленцијата и тежината на астма, алергиски ринитис и
егзема кај млади адолесценти од југоисточно Косово кои би служеле за компарирање со
податоците од други земји и би влијаеле на идните превентивни и терапевтски стратегии.
Користен е стандардизиран пишан прашалник GAN фаза 1, базиран на ISAAC-прашалникот
и опфатен е голем број на испитаници. Како ограничувања на истражувањето, наведени се:
самореферираноста на податоците во отсуство на клиничка и лабораториска потврда,
можноста за минимизирање или преувеличување на симптомите од страна на испитаниците
и можноста за утврдена повисока преваленција на егзема поради неалергиска етиологија на
оспата.
Заклучоци
Донесените заклучоци говорат за утврдена умерено ниска преваленција на
актуелните симптоми на астма и умерено висока преваленција на актуелните симптоми на
риноконјуктивитис и егзема во споредба со просечната глобална преваленција, како и за
субдијагностицираност со оглед на значително пониската преваленција на
дијагностицираните болести кај адолесцентите во Гјилан.
Утврдена е сигнификантна позитивна асоцираност на натхранетоста само со
симптомите на астма. Интензивната физичка активност е сигнификантно позитивно
асоциранa со симптомите на астма, алергиски ринитис и егзема. Седечкиот стил на живеење,
пак, е позитивно асоциран со астма, а негативно асоциран со алергиски ринитис.
Најчесто користени продукти во исхраната на адолесцентите се леб, млеко, млечни
производи, јајца, слатки и газирани пијалаци. Најретко користени продукти се месо, морска
храна, маргарин, путер и јаткасти плодови. Утврдена е сигнификантна позитивна
асоцираност само на брзата храна со актуелните симптоми на алергиски ринитис.
Анализата на користењето на парацетамол укажува на сигнификантна позитивна
асоцираност со симптомите на трите болести.
Во однос на аерозагадувањето на надворешната животна средина, утврдена е
позитивна асоцираност само со симптомите на алергискиот ринитис, додека
аерозагадувањето на внатрешната животна средина (експозиција на пасивно пушење,
активно пушење) е утврден фактор на ризик за симптоми на астма и алергиски
риноконјуктивитис.
Докажана е позитивна асоцираност на мачка во домот со симптомите на астма и
алергиски ринитис и на присуство на влага/габички во домот со поленска треска кога било
во животот.
Литература
Цитирани се 245 референци, од понов и најнов датум, што зборува за актуелноста на
обработената тема.
Предмет на истражувањето
Предмет на истражување во оваа докторска дисертација е испитување на

преваленцијата и тежината на астма, алергиски ринитис и егзема, како и на надворешните
фактори на ризик асоцирани со овие болести кај млади адолесценти во Гјилан, југоисточно
Косово, во склоп на меѓународниот проект GAN фаза 1.
Податоци за состојбата на подрачјето во кое е работена дисертацијата
Се работи за прва студија во детска возраст во југоисточно Косово која ги испитува
преваленцијата и тежината на астма, алергиски ринитис и егзема, како и надворешните
фактори на ризик асоцирани со овие болести.
Краток опис на применетите методи
Во докторската дисертација се вклучени 1 200 школски деца на возраст од 13 до 14
години кои го пополниле стандардизираниот прашалник GAN (Global Asthma Network) фаза
1 и 1 825 родители/старатели за одговори на прашања од интерес во истражувањето од
Гјилан, југоисточно Косово. Анализирани и корелирани се демографските карактеристики,
симптомите и дијагнозата на астма, алергиски ринитис, егзема и потенцијалните
надворешни фактори на ризик асоцирани со овие болести.
Краток опис на резултатите од истражувањето
Резултатите од ова истражување укажуваат на умерено ниска преваленција на
актуелните симптоми на астма и умерено висока преваленција на актуелните симптоми на
алергиски ринитис и егзема во споредба со истите во светот, како и на
субдијагностицираност и суптретман на овие болести кај млади адолесценти во Гјилан,
југоисточно Косово.
Анализата на надворешните фактори на ризик асоцирани со испитуваните алергиски
болести докажала сигнификантна позитивна асоцираност на натхранетоста и на седечкиот
стил на живеење со симптомите на астма; на интензивната физичка активност со
симптомите на астма, алергиски ринитис и егзема; на користењето на парацетамол со
симптомите на трите алергиски болести; на честото консумирање на брза храна и
аерозагадувањето на надворешната животна средина со симптомите на алергиски ринитис;
на аерозагадувањето на внатрешната животна средина (експозиција на пасивно пушење,
активно пушење) со симптомите на астма и алергиски риноконјуктивитис. Дополнително,
докажана е позитивна асоцираност на мачка во домот со симптомите на астма и алергиски
ринитис и на присуство на влага/габички во домот со поленска треска кога било во животот.
За седечкиот стил на живеење, пак, утврдено е протективно дејство врз алергискиот
ринитис.
Оцена на трудот
Докторската дисертација на кандидатката д-р Валбона Гаши, со наслов „Преваленца
и фактори на ризик за астма, ринитис и егзема кај популација на школски деца во градот
Гјилан, југоисточно Косово“, претставува истражување од областа на епидемиологијата на
педијатриската пулмологија со алергологија со примена на стандардизиран анкетен
прашалник во склоп на интернационалниот проект GAN (Global Asthma Network) фаза 1.
Преку оваа студија, кандидатката ги одредува по прв пат преваленцијата и тежината на
астма, алергиски ринитис, егзема и факторите на ризик асоцирани со овие болести кај
школските деца во Гјилан, југоисточно Косово. Докторската
дисертација
има
епидемиолошка и стратегиска апликативност преку утврдената базична преваленција на
астма, алергиски ринитис, егзема и факторите на ризик асоцирани со овие болести кај
школски деца во Гјилан, Косово, како основа за идно испитување на трендот на
преваленцијата на овие болести, модификација на утврдените надворешни фактори на
ризик и планирање на стратегија за поефикасна превенција и третман на овие болести.
Докторската дисертација на кандидатката д-р Валбона Гаши, со наслов „Преваленца
и фактори на ризик за астма, ринитис и егзема кај популација на школски деца во градот
Гјилан, југоисточно Косово“, 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. Gashi V, Ahmetaj LN, Ahmeti B. Allergic rhinitis and eczema in a population of school children
from the city of Gjilan in Kosovo. Experimed 2019; 9(3):113-9.
2. Gashi V, Ahmetaj L. The prevalence of self-reported respiratory symptoms, asthma and use of
asthma medication among young adolescents from Southeast Kosovo. MED ARCH 2020; 74(1):1923.

ЗАКЛУЧОК И ПРЕДЛОГ
Главниот научен придонес на оваа докторска теза се однесува на утврдената базична
преваленција на астма, алергиски ринитис, егзема и факторите на ризик асоцирани со овие
болести кај школски деца во Гјилан, југоисточно Косово, како можност за модификација на
утврдените надворешни фактори на ризик и основа за идно испитување на трендот на
преваленцијата на овие болести. Утврдената субдијагностицираност и суптретман на
испитуваните болести укажува на потреба од планирање на стратегија за поефикасна
превенција и третман.
Подрачјето на примена и ограничувањата се однесуваат на значајната
епидемиолошка и стратегиска вредност на добиените резултати при дијагностицирање и
третман кај децата со астма, алергиски ринитис и егзема, меѓутоа можноста за
минимизирање или преувеличување кај самореферираните податоци во големи
епидемиолошки студии од овој тип ја наметнува потребата од дополнителни клинички
испитувања за попрецизна дијагностика.
Понатамошните истражувања би можеле да бидат насочени кон проширување на
истражувањето на пошироко подрачје на Косово и негово повторување по неколкугодишен
временски период, со цел утврдување на трендот на преваленцијата на овие болести по
обидот за модификација на факторите на ризик и стратегијата за поефикасна превенција и
третман.
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 Валбона Гаши со наслов „Преваленца и
фактори на ризик за астма, ринитис и егзема кај популација на школски деца во градот
Гјилан, југоисточно Косово“.
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РЕЦЕНЗИИ ЗА ОЦЕНА НА ДОКТОРСКИ ДИСЕРТАЦИИ
ПО ЈАВНО ЗДРАВСТВО НА ШКОЛАТА ЗА ДОКТОРСКИ СТУДИИ
ПРИ УКИМ

РЕЦЕ НЗ И Ј А
ЗА ОЦЕНА НА ДОКТОРСКАТА ДИСЕРТАЦИЈА „СОСТОЈБИ И
НАСОКИ ЗА ПОДОБРУВАЊЕ НА ГРИЖАТА ЗА ЗДРАВЈЕТО НА МАЈКИТЕ И
НОВОРОДЕНИТЕ ВО Р.С. МАКЕДОНИЈА“ ОД Д-Р М-Р СВЕТЛАНА
КРСТЕВСКА БЛАЖЕВСКА, ПРИЈАВЕНА НА МЕДИЦИНСКИOT ФАКУЛТЕТ
ВО СКОПЈЕ
Наставно-научниот совет на Медицинскиот факултет во Скопје, на својата XXVI
седница одржана на 10.06.2020 година, а по предлог на Советот на студиската програма
III циклус по јавно здравје формираше Комисија за оценка на докторска дисертација со
наслов „Состојби и насоки за подобрување на грижата за здравјето на мајките и
новородените во Р.С. Македонија“, од кандидатката д-р м-р Светлана Крстевска
Блажевска во состав: проф. д-р Елена Ќосевска (претседател), проф. д-р Дончо Донев
(ментор), проф. д-р Розалинда Исјановска (член), проф. д-р Бети Зафирова Ивановска
(член), проф. д-р Нада Поп-Јорданова (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 м-р Светлана Крстевска
Блажевска, со наслов „Состојби и насоки за подобрување на грижата за здравјето на
мајките и новородените во Р.С. Македонија“, содржи 103 страници компјутерски
обработен текст во фонт Georgia, со 1,5 проред и големина на букви 12, со 107
библиографски единици, меѓу нив научни трудови, статии, книги, национални прописи,
меѓународни акти и интернет-ресурси. Текстот на докторската дисертација е збогатен со
28 табели и 43 графикони соодветно поврзани во текстот.
Трудот е структуриран во 8 глави кои 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, односно воведот, кандидатката го објаснува значењето на
соодветната здравствена заштита за здравјето на мајките и децата. Морбидитетот и
морталитетот кај новородените, како и кај жената за време на бременоста, породувањето
и постпарталниот период и натаму се голем проблем дури и во развиените земји во
светот. Тоа е резултат на високиот број на породувања во текот на една година (над 5
милиони на европско ниво), голем дел од нив во субстандардни услови и несоодветна
стручна помош и нега при породувањето, вулнерабилност на афектираната популација
(новородени и жени во репродуктивен период) и долгорочните последици и
компликации од ризични бремености, како што се предвремено породување и тешка

хипоксија. До неодамна немаше создадено едноставни, дoстапни и ефективни методи,
со кои ќе се постигне саканата цел, а тоа е намалување на морталитетот и морбидитетот
поврзан со бременоста и породувањето во сите земји во светот. Мајорни причини за
егзитус кај мајките се: хеморагија, инфекција, хипертензија и нејзини компликации,
како и пролонгирано породување. Неонаталната смртност се должи на инфекција,
асфиксија и компликации на прематуритет. Овие умирања можат да бидат намалени со
навремено применети интервенции, кои ќе бидат, докажано ефективни и достапни.
Последниве години интензивно се опишуваат минимум потребни стандарди за
грижа и добра здравствена пракса за безбедно породување. Сепак, постојат добро
познати празнини во грижата за новородените и мајките насекаде во светот.
Интервенциите кои треба да се применат со цел за поголема безбедност на мајката и
новороденото, се евтини и лесни за изведување, но може да бидат заборавени и
превидени за да се применат во точно определено време. Тоа ја наметнала потребата од
креирање потсетници за тоа, што и кога треба да се направи во клиничката
гинеколошко-акушерска пракса. Во изминативе години, таканаречените Чек-листи
интервенции се применуваат со зголемена фреквенција во здравството, во речиси сите
специјалности. Целта на Чек-листите е да помогнат, односно да им “асистираат” на
здравствените работници во менаџирањето на здравствените третмани, со цел да се
намалат несаканите настани, предизвикани од невнимателност и пропусти при
лекувањето. На тој начин би се намалиле стапките на морталитет и морбидитет во
повеќе специјалности во сите земји.
СЗО создаде Чек-листа за безбедно породување во 2008 г., со примена на
едноставни, евтини и етапни (чекор по чекор) интервенции. СЗО, разви “bеd-side”
(покрај болничкиот кревет) Чек-листи за безбедно породување со 29 помошни “алатки”
кои се однесуваат на мајорните глобални причини за мајчински и неонатален
морталитет и морбидитет. Чек-листите се одликуваат со едноставност и брза
применливост, поради што постепено стануваат рутина во акуешерската пракса во многу
земји во светот. Искуството покажува дека добро дизајнираните Чек-листи ги откриваат
празнините при имплементација на квалитетна грижа за подобро здравје на бремените
жени, родилките и новородените, на сите нивоа во здравствениот систем.
Стапката на матернален морталитет и морбидитет во Македонија има
осцилаторен тек. Прецизното мерење и следење на овие индикатори може да укаже на
слабостите и да ги дефинира целите и оправданоста за преземање на одредени
здравствени интервенции кои ќе водат до подобрување на севкупното здравје на
бремените жени, родилките и новородените. Подобрувањето на квалитетот на
матерналната и неонатална нега, може да се постигне со имплементирање на висококвалитетна нега со висок импакт и исплатливи интервенции за мајката и новороденото,
спроведувани од истите здравстени работници во исто време. Чек-листите за безбедно
породување како потсетници треба да им помогнат на здравствените работници при
спроведување на активностите и постапките за квалитетна матернална и перинатална
нега. Содржината на Чек-листите е организирана во вид на прашања и водичи за
примена на одредени интервенции. Прашањата и/или интервенциите треба да бидат
одговорени, односно применети со цел за обезбедување адекватна нега и грижа, во
четири критични точки за време на породувањето: времето на прием на жената во
болница (родилиште), времето кога родилката почнува да раѓа или непосредно пред
Царскиот рез, времето околу еден час после породувањето и времето пред отпуштање од

болница. Во Чек-листите исто така, се бележат главните причини на мајчински
морбидитет, но и морталитет предизвикан од хеморагии, инфекции, хипертензија, како
и интрапартум-поврзани мртвородени (од неадекватна нега во текот на бременоста) и
неонатален морталитет (од родилна асфиксија, инфекции) и компликации повзани со
прематуритет. Здравствениот систем во Македонија е подготвен, со примена на нови
стратегии и јавно-здравствени интервенции, да го подобри здравјето на жените и
децата, со што ќе овозможи амбиент за унапредување на севкупната благосостојба на
оваа вулнерабилна популациона група.
Оправданоста на ова истражување произлегува од неповолните состојби и
индикатори на здравјето на мајките и новородените и слабостите и недостатоците во
имплементација на квалитетна грижа за подобро здравје на бремените жени, родилките
и новородените, на сите нивоа во здравствениот систем во Македонија.
Мотивот за изработка на докторската дисертација докторандот го наоѓа во
потребата да се утврдат слабите точки и неусогласености во работењето во матерналната
и перинаталната нега и со иницирање на воведување Чек листи во акушерската пракса
со цел да се придонесе за подобрување на матерналното, феталното и неонаталното
здравје.
Во втората глава се изложени целите на истражувањето. Првата цел на
истражувањето е да се направи анализа на состојбата во врска со примена на процедури,
постапки и мерки за рана идентифкација на ризични фактори кои би влијаеле на
безбедноста при породување, односно на морталитетот и морбидитетот кај мајките и
новородените во четири родилишта во Македонија. Втора цел е спроведување
истражување во едно родилиште во Македонија, за проверки во препознавање на
ризични фактори пред, за време и по породувањето, согледување на состојбите и
предлагање мерки во правец на унапредување на квалитетот на заштитата и негата на
мајката и новороденото. Трета цел е да се дадат препораки за потреба од спроведување
на Програма за примена на Чек-листи за безбедно породување во сите родилишта во
Македонија.
Третата глава се однесува на хипотезите на истражувањето. Поставени се
неколку хипотези на истражувањето, кои произлегуваат од размислата како општа
хипотеза дека здравјето на родилките и новородените, покрај стилот на животот,
генетските и социо-еконимските фактори.
H1 Постои поврзаност помеѓу навремено откривање на ризични фактори за
безбедно породување и превенција на морбидитет кај мајката (хипертензија, инфекција)
и новороденото-прематуритет.
H2 Постои поврзаност помеѓу навремено откривање на ризични фактори за
безбедно породување и превенција на морбидитет кај мајката (хипертензија, инфекција)
и постнатална адаптација на новороденото.
H3 Постои поврзаност помеѓу навремено откривање на ризични фактори за
безбедно породување и превенција на морбидитет кај мајката (хипертензија, инфекција)
и телесната тежина на новороденото.
H4 Постои поврзаност помеѓу навремено откривање на ризични фактори за
безбедно породување и превенција на морбидитет кај мајката (хипертензија, инфекција)
и Апгар скор-от на новороденото.

Методологијата и дизајнот на истражувањето се јасно прикажани во
четвртата глава од трудот, со дефинирани критериуми за вклучување и исклучување и
определување големината на примероците, приложените инструменти на
истражувањето и определување на четири критични времиња на опсервација поврзани
со породувањето: прием на родилката во родилиште, непосредно пред почетокот на
породувањето, до еден час после завршување на породувањето и непосредно пред
напуштање на родилиштето. Критични времиња од интерес за новородените се
непосредно после породувањето и пред напуштање на родилиштето. Исто така,
дефинирани се параметрите на следење преку Чек-листите во четирите критични
времиња/фази на породувањето.
За реализација на првата ретроспективната студија со проспективен
аналитички пристап беа собрани податоци од акушерски и неонатални истории во
четири (4) родилишта во Македонија. Три од четирите избрани болници се од јавниот
здравствен сектор (ГАК-Скопје, ГА Болница „Чаир“-Скопје и Клиничка Болница-Штип),
а една е приватна болница (Болница „Аџибадем-Систина“-Скопје). Во избраните
болници беа обработени вкупно 137 акушерски истории, односно породувања кои биле
завршени во определените датуми во месец декември 2016 г. Во првата студија преку
прашалникот креиран според Чек-листите на СЗО беа опсервирани четири критични
времиња поврзани со породувањето: прием на родилка во родилиште, времето
непосредно пред почеток на породувањето, времето до еден час после завршување на
породувањето и времето кога мајката и новороденото го напуштиле родилиштето.
Вториот дел на истражувањето, пресечна аналитичка студија, се однесува на
квалитативна проценка на здравствената грижа кај мајките и новородените поврзана со
породувањето во институција од терцијарната здравствена заштита во Македонија. Беа
анализирани 300 акушерски и 310 неонатални истории кои се однесуваат на породување
во февруари и март 2018 година. Во студијата беа колектирани податоци кои се
однесуваат на интрапарталниот, раниот постпартален и раниот неонатален период. Во
втората пресечна аналитичка студија податоците беа внесени во прашалник кој
содржеше соодветни прашања за откривање на ризик фактори при прием на родилката
во родилиштето, пред, за време и непосредно после породувањето. Прашалникот
содржи прашања и за правилна проценка на здравствената состојба на новородените и
нивно следење од раѓањето до напуштање на родилиштето. Прашалникот беше
подготвен согласно Чек-листите на СЗО. Прашањата беа групирани во четири групи,
кои одговараат на четирите критични времиња на породувањето кои се опфатени во
Чек-листите на СЗО за безбедно породување: 1- иницијална проценка за постоење на
ризик фактори, време на прием на родилката во родилиште, 2- континуиран
мониторинг на можни ризик фактори, време непосредно пред породување, 3превенција на потенцијални ризик фактори, време после породување и 4- проценка на
ризик фактори на испис од родилиште.
Собраните податоци се обработуваат со помош на статистичкиот програм
SPSS 20 и Statistica for Windows-верзија 10. Базите на податоците се формираат со
примена на специфични компјутерски програми наменети за таа намена. Нивната
обработка се изврши со помош на стандардни дескриптивни и аналитички
биваријантни и мултиваријантни методи. Атрибутивните статистички серии се
анализираат со одредување на коефициент на односи, пропорции, стапки. Нумеричките
серии се анализираат со мерки на централна тенденција и со мерки на дисперзија на

податоците. Статистичка сигнификантност на веројатноста меѓу дистрибуциите на
фрекфенциите на две атрибутивни варијабили се проценува со тестот на разлика
(Difference test), а меѓу нумеричките серии со помош на Student-ов t – тест. Значајност
меѓу откриената поврзаност е со Pearson Chi-square. За квантифицирање на
сигнификантните фактори се одредуваше односот на предимсто/превага Odds
Ratio(ОR). Со Shapiro-Wilk’s тест се тестираше нормалноста на дистрибуцијата на
варијаблите. За CI (интервал на доверба - confidence interval 95% CI) беше дефинирано
статистичко значење на ниво на веројатност за стандардна грешка помала од 0,05 (p).
Резултатите се прикажани во табели и графикони.
Лимитација на студијата е поврзана со ризикот за нецелосно и нејасно внесени
податоци во дел од историите на болест, поради субјективни причини од страна на
медицинскиот персонал.
Во глава 5 се прикажани добиените резултати од двете ретроспективни
студии опишани во 2 подглави, односно на резултати од првата и резултати од втората
ретроспективна студија. Првата подглава има 6 потподглави. Првото потподглавје ги
содржи процедурите кои треба да бидат направени при прием на родилката во
родилиште, второто содржи процедури кои треба да бидат применети кај бремената
жена непосредно пред породувањето, третото потподглавје ги опфаќа процедурите кои
треба да бидат направени непосредно после завршување на породувањето, а четвртото
потподглавје се однесува на процедури кои треба да бидат направени кај мајката при
напуштање на родилиштето. Петтото потглавје се однесува на процедури кои треба да
бидат направени кај секое новородено веднаш после раѓање, шестото потглавје на
процедури направени кај новородените при напуштање на родилиштето.
Во првото истражување се опфатени 137 родилки. Кај родилките при прием во
родилиште е направен кардиотокограф кај 86.1%, а не е направен кај 13.9%.
Процентуалната разлика е статистички сигнификантна за p<0.05. Кај родилките при
прием е измерена телесна температура кај 47.5%, а не била измерена кај повеќе од
половината или 51.8%. Процентуалната разлика е статистички несигнификантна за
p<0.05. Кај најголем број од родилките при прием е измерена артериска тензија, и тоа
кај 94.2%, а не била измерена кај 5.1%. Процентуалната разлика е статистички
сигнификантна за p<0.05. Кај родилките непосредно пред породување измерена е
артериска тензија кај 89.8% од родилките, а не била измерена кај 10.2%.
Процентуалната разлика е статистички сигнификантна за p<0.05. Кај родилките
непосредно пред породувањето е анализирана урина само кај 8.0%, а не е анализирана
кај 92.0% од нив. Процентуалната разлика е статистички сигнификантна за p<0.05.
Непосредно пред породувањето е анализирано времето на руптура на околу плодовите
обвивки кај 98.6% од родилките, а не е анализирано кај 0.7%. Процентуалната разлика е
статистички сигнификантна за p<0.05. Непосредно после породувањето утеротоник е
дадено кај 74.5% од родилките, а не е ординиран кај 24.8% од нив. Процентуалната
разлика е статистички сигнификантна за p<0.05. Кај родилките веднаш после
породување измерена е артериска тензија кај 84.7%, а не е измерена кај 14.6%.
Процентуалната разлика е статистички сигнификантна за p<0.05. Пред напуштање на
родилиштето кај мајките измерена е телесна температура кај 63.5%, а не е измерена кај
34.3% од нив. Процентуалната разлика е статистички сигнификантна за p<0.05. Кај
родилките непосредно пред напуштање на родилиштето измерена е артериска тензија

кај 90.5%, а не е измерена кај 7.3%. Процентуалната разлика е статистички
сигнификантна за p<0.05. Пред напуштање на родилиштето вагиналниот исцедок не е
проверен само кај една родилака (0.7%). Процентуалната разлика е статистички
сигнификантна за p<0.05.
Втората студија од истражувањето се однесува на квалитативна проценка на
здравствената грижа кај мајките и новородените и содржи 6 потглавја. Беа анализирани
300 акушерски и 310 неонатални истории. Од нив 247 новородени (79.7%) беа родени во
термин, а 20.3% беа недоносени новородени. Кај новородените по раѓањето измерена е
телесна температура кај 70.6%, а не e измерена кај 28.4%, процентуалната разлика е
статистички сигнификантна за p<0.05. Просечната телесна тежина на новородените во
испитуваната група изнесува 3023.7± 803.3 гр., кај три новордени недостасуваат
податоци за телесната тежина. Од вкупно 310 новородени, 72 (23.2%) новородени биле
со фетален дистрес. Кај 94,4% од новородените со фетален дистрес е даден антибиотик,
а не е даден кај 5.6%. Процентуалната разлика е статистички сигнификантна за p<0.05.
Кај 54 новородени со фетален дистрес имало потреба да бидат поставени на кислород
преку маска, односно кај 75.0% од нив. Процентуалната разлика е статистички
сигнификантна за p<0.05. Во најголем процент новородените со фетален дистрес се
родени од 33 до 36 гестациска недела-41.1%, потоа 22.2% од новородените се родени од
29 и 32 гестациска недела, 22.2% се родени во термин, 8.3% се родени од 26 до 28 г.н. и
5.6% се родени од 23-24 г.н.
Помеѓу постоење на инфект кај бремената жена пред породување и
предвремено породување се регистрира статистички сигнификантна поврзаност за
p<0.05 (Pearson Chi-square: 15.8598, df=1, p=.000068). Помеѓу постоење на инфект кај
бремената жена и потреба од кислород кај новороденото по раѓање (отежната
постнатална адаптација на новороденото) се регистрира статистички сигнификантна
поврзаност за p<0.05 (Pearson Chi-square: 18.0603, df=1, p=.000021). Помеѓу постоење на
инфект кај идната мајка и трите степени на Аpgar score (нормален, низок и критично
низок) се регистрира статистички сигнификантна поврзаност за p<0.05 (Pearson Chisquare: 32.5496, df=2, p=.000000). Помеѓу актуелен инфект кај идната мајката пред
породување и исходот на преживување кај новородените се регистрира статистички
сигнификантна поврзаност за p<0.05 (Pearson Chi-square: 4,5820, df=2, p=.032309). Во
истражувањето помеѓу постоење на хипертензија кај идната мајката за време на
бременоста и предвремено породување не се регистрира статистички сигнификантна
поврзаност за p<0.05 (Pearson Chi-square: 2.24934, df=1, p=.133672). Помеѓу
регистрацијата на хипертензија кај мајката и потребна кислородна подршка кај
новороденото после раѓање (отежната постнатална адаптација на новороденото) се
регистрира статистички сигнификантна поврзаност за p<0.05(Pearson Chi-square:
8.97659, df=1, p=.002735). Помеѓу регистрацијата на хипертензија кај мајката и трите
степени на Аpgar score (нормален, низок и критично низок) се регистрира статистички
сигнификантна поврзаност за p<0.05 (Pearson Chi-square: 12.5658, df=2, p=.001868).
Постоење на хипертензијата кај мајката пред породување сигнификантно ја зголемува
шансата за царски рез како начин на породување за три пати (ОR=3.2600(CI (1.47667.1974).
Во струдијата кај 147 родилки обработени се податоци за вредност на
хемоглобинот пред и после породувањето. Од вкупниот број (147) родилки, 85 од нив,
односно 57.8%, имале вредност на хемоглобин под 120 г/л пред породувањето. Исто

така, обработена е просечната вредност на хемоглобинот во крвната слика земена пред
породувањето и изнесува 117.8±12.7 г/л и е под референтните вредности (120-180 г/л).
Просечната вредност на хемоглобинот при испис на мајките од родилиште измерен е кај
296 родилки и изнесува 107.9±13.1 г/л и е под референтните вредности (120-180 г/л).
Според t-тестот разликата на просечните вредности на хемоглобин пред и после
породување е статистички сигнификантна за p<0.05.
Во Глава 6-дискусија докторандот на јасен и концизен начин, ги дискутира
добиените резултати и ги споредува со резултатите на досега објавените истражувања од
достапната литература на оваа тема. Во првата ретроспективна студија беа анализирани
постапки/процедури во четири критични времиња од породувањето кои се опфатени со
Чек-листите за безбедно породување на СЗО. Проверки кај родилката непосредно пред
породувањето се важни за детектирање и третирање на компликации кои можат да се
јават за време на породувањето и кои можат да наштетат на родилката и новороденото.
Кардиотокографот е графички приказ на напредокот на породувањето и приказ на
кондицијата на фетусот и мајката за време на пордувањето. Тој помага во менаџирање
на породувањето со цел редуцирање на раѓањата со Царски рез, избегнување на чести
вагинални прегледи и намалување на непотребните интервенции за време на
породувањето, избегнување на интрапартум неонатална асфиксија. Ugwumadu A, во
својот труд појаснува дека преку кардиотокографот се следат промените на феталната
срцева фреквенција кои можат да сугерираат на нарушување на компензаторните
механизми кај фетусот со можност за развој на пренатални оштетувања кај истиот.
Кардиотокографот е широко прифатен во родилиштата, но во пракса, неговата употреба
значително варира од 8-80%. Во нашата студија кардиотокогаф е реализиран во
поголем број на испитаниците, односно кај 86.1%. Тој процент може да е поголем, затоа
што кардиотокографот може да биде поставен мошне брзо, а записот да се реализира се
до непосредно пред породувањето. Според Vandenbroucke L at all. следејќи ја
фреквенцијата на феталното срце преку кардотокограф може да се дијагностицира
хориоамнионитис во латентна фаза, кој е последица на предвреме прснати околу
плодови обвивки. Мерењето на телесна температура е постапка која мора да се
реализира кај секоја родилка, затоа што зголемена телесна температура може да биде
прв клинички знак за инфекција, без постоење на други клинички знаци и симптоми.
Мерење на телесна температура во нашата студија е остварено кај 47.5% од жените на
прием во родилиште, односно кај 47.4% од жените непосредно пред породување. Според
препораките од Чек-листите за безбедно породување, но и од литературата, доколку
родилката има температура ≥38 C0, придружена со непријатен мирис на вагинален
исцедок и/или руптура на околуплодови обвивки подолго од 18 часа, потребно е да се
започне со антибиотска терапија. Мерењето на артериска тензија е постапка која треба
да се спроведува во тек на цела бременост, но исто така и при прием на трудницата во
родилиште, како и непосредно пред породувањето. Висока артериска тензија може да е
поврзана со појава на прееклампсија и/или еклампсија кои можат да влијаат неповолно
по здравјето, но и животот на родилката и новороденото. Во студијата на Pery H. et al.,
спроведена кај 108 хипертензивни трудни жени, заклучено е дека редовното мерење на
артериска тензија дури и во домашни услови доведува до намален број на посети кај
акушер/гинеколог. Напоредно со мерење на артериската тензија, анализата на урина е
од битно значење. Според препораките во Чек-листите на СЗО дијастолен пристисок ≥
110 mmHg и 3+ (+++) протеинурија или дијастолен притисок ≥ 90 mmHg, 2+ (++)
протеинурија и појава на силна главоболка, визуелни проблеми и/или епигастрална

болка се индикација за давање на магнезиум сулфат кај родилката. Антихипертензивен
лек се дава и доколку систолниот притисок кај мајката е над 160 mmHg. Целта во
контролата на крвниот притисок е тој да се одржува под 150/100 mmHg. Во нашата
студија кај 94.2% е измерена артериска тензија при приемот во родилиште, а кај 89.8%
од испитаничките е измерена артериска тензија непосредно пред породувањето. Тоа е
добар показател за превенција од прееклампсија и/или еклампсија кај родилката, а со
тоа избегнување на можни компликации по здравјето на мајката и новороденото.
Анализа на урината е направена само кај 12.4% од родилките при прием во родилиште и
само кај 8% непосредно пред породувањето, што е навистина мал процент, имајќи ја
предвид значајноста на оваа анализа. Со оваа едноставна анализа може навремено да се
открие уринарна инфекција, која може да е причина за предвремено породување или
инфекција кај новороденото. Со биохемиска анализа на урината покрај можност за
откривање на уринарна инфекција, треба да се следи и протеинурија кај родилката.
Knowles SJ еt al, во својата проспективна студија доаѓаат до заклучок дека извор на
тешки инфекции кај бремени жени во 25% од испитаничките бил уринарниот тракт. Во
2012 година СЗО препорача ординирање на окситоцин постпартално кај секоја родилка.
Во нашата студија процентот на родилки кои примиле окситоцин е на високо ниво и
изнeсува 74.5% во првата студија и 99,7% во втората студија.
Според СЗО, 1 од 10 новородени глобално се раѓа како предвремено. Во оваа
студија утврдено е дека 20.3% од новородените се родени под 37 гестациска недела.
Малата тeлесна тежина на раѓање кај новородените е строг предиктор за ризик од
доенечки морталитет и морбидитет. Но, тоа се однесува подеднакво и на ниска и на
голема тежина на раѓање. Родилната тежина е клучен индикатор на интраутериниот
развој на новороденото, како и индикатор на развојот и здравствената компетенција на
новороденото непосредно после породувањето. Ниската тежина е асоцирана со зголемен
ризик за морталитет и морбидитет во доенечки период, а големата тежина е асоцирана
со зголемен ризик за доенечки морталитет, адултна дебелина и компликации при
породување кои бараат завршување на беменоста со Царски рез. Во оваа студија
средната тежина на новородените е 3032 гр., што е пониска во однос на средната тежина
на новородените во Англија и Велс која изнесувала 3276 гр., во 2012 година, во студијата
на R.E. Ghosh. Ваквата разлика може да се должи на генетски карактериски на
популацијата, но може да се однесува и на одредени хигиено-здравствени особености во
исхраната кај бремените жени. Адаптацијата на екстраутерината ладна средина е голем
предизвик за секое новородено. Слабата терморегулациона способност кај новородените
е резултат на иматурност на респираторниот и циркулаторниот систем, тенката кожа и
низок процент на субкутано масно ткиво. Мерењето на телесна температура кај секое
новородено е важна постапка, со цел откривање на хипотермија кај новородените.
Хипотермијата е познат ризик фактор и сигнификантен кофактор за неонатален
морбидитет и морталитет за сите новородени. Новородените родени со Царски рез
имаат зголемен ризик од хипотермија. Хипотермија кај новородено се означува кога
телесната температура е под 36.50С, а нормалните граници се од 36.5-37.50С.
Новородено со телесна температура помеѓу 36.0-36.40С може да развие симптоми од
стрес од ладно како што се: ладни стопала, намален рефлекс за цицање, летаргија и слаб
плач. Еден од методите за превенцијата од хипотермија кај новородените се состои од
практикување на моделот “кожа на кожа” со нивните мајки. Процентот на измерена
телесна температура кај новородените во првите 60 минути после раѓањето во оваа
студија е 70.6%. Овој процент треба да е значително повисок, затоа што температурата

на телото кај новороденото е еден од најважните елемнти на неонатална хомеостаза.
Температурата е показател за голем број случувања во телото на новороденото. Затоа,
прецизно, брзо и неинвазивно мониторирање на телесната температура кај
новороденото е многу важно. Респираторниот дистрес кај новородените е еден од
најчестите здравствени проблеми веднаш после раѓање. Kitsommar R и соработници, во
својата студија наведуваат дека 10.3% од терминските новородени имале потреба од
неинвазивна постапка при појава на респираторен дистрес за стабилизирање на
респираторната функција. Тој процент во оваа студија изнесува 6.5%. Понискиот
процент во оваа студија може да се должи на недостиг на неинвазивна вентилација на
одделот за интензивна терапија во болницата каде се лекувани новородените, па при
секоја подлабока респираторна инсуфициенција новородените се поставуваат на
инвазивна механичка вентилација. Поставувањето на некои од модалитетите на
механичка вентилација мора да биде индивидуализирано за секој пациент. Во однос на
гестациската старост на новородените и појавата на респираторен дистрес. Ma XL со
соработниците, обсервирале 503 новородени како касни прематуруси или термински
новородени и 74.8% од нив биле родени со Царски рез и 58.1% биле поставени на
механичка вентилација. Во оваа студија бројот на опсервирани касно термински и
термински новородени е мал и изнесува 37. Од нив 56.7% родени се со Царски рез и 5.4%
биле поставени на механичка вентилација. Постои голема разлика во студијата на Ma
XL и оваа студија по однос на овие новородени кои се поставени на механичка
вентилација и најверојатно таа разлика се должи на малиот број опсервирани
новородени во оваа студија. Bouziri A со соработниците од 23 новородени со
респираторен дистрес, наоѓаат дека 91.3% се родени со Царски рез и 21.7% се на
механичка вентилација. Во оваа студија од 72 новородени со респираторен дистрес, 44
односно 61.1% се родени со Царски рез и 26.4% имаат потреба од механичка
вентилација. Во светски рамки според Edwards MO и соработници и Leigh R и
соработници, 7% од новородените покажуваат симптоми на респираторен дистрес. Во
оваа студија тој процент е значително поголем и изнесува 23.2%. Оваа разлика може да
се должи на лошата проценка, односно во респираторен дистрес се вбројуваат и
новородени со транзиторна тахипнеа или други состојби кои не ги доведуваат
новородените до респираторен дистрес.
Анемија во тек на бременост е дефинирана како концентрација на хемоглобин
под 110 g/l во венска крв. Мерење на нивото на хемоглобинот кај родилката пред и после
породување е важна лабораториска постапка со која индиректно се открива степенот на
постпартално крварење. Преваленцата на анемија меѓу бремените жени во Македонија
во 2016 била 28%. Преваленцата на анемија меѓу бремените жени во САД е 21.5%, во
Кина, 25.7%, во Палестина 25.7%, и дури 90% во рурална средина во Индија. Во нашата
студија просечните вредности на хемоглобинот после породување (107.9 г/л) се
статистички значајно пониски отколку пред породување (117.8 г/л), а разликата пред
породување и после породување изнесува 10 г/л, што укажува на позначајна крвозагуба
за време и после породувањето и покрај тоа што кај голем број од родилките е
ординиран окситоцин непосредно после породувањето. Во студијата на CM Miller и
соработници, разликата на хемоглобинот пред и после породување е 1.4 г/л, а во
студијата на Emegoakor CF и соработници е 0.6 г/л. Исто така, кај бремените жени
вклучени во оваа студија пред породување, според добиените податоци, со анемија биле
57.8%, која може да е причина за попотенцирано вагиналано крварење после

породувањето, а со тоа и поголемата разлика на вредностите на хемоглобинот пред и
после породувањето.
Во седмата глава, врз база на добиените резултати, донесени се заклучоци од
истражувањето. Резултатите од истражувањето дале сознанија за состојбите во
пренаталната, перинаталната и постнаталната заштита како основа за преземање мерки
за подигање на свесноста и квалитетот на негата за зголемување на проценотот на
успешни породувања со стандардна здравствена заштита и нега, со спроведување на
постапки од здравствените работници кои се од суштинско значење при определени
настани и фази во текот на породувањето. Резултатите покажуваат дека примената на
испитуваните постапки/процедури во родилиштата, во кои е спроведена студијата, е со
различна процентуална застапеност и дека не се практикуваат стандаризирани
протоколи за откривање на можни ризик фактори во текот на бременоста и
породувањето кај секоја родилка/мајка и новородено во испитаните родилишта во
Македонија. Воедно се заклучува дека постои добар континуиран мониторинг на
породувањето и добра грижа при испис од родилиште, особено следење на анемија и
инфекција кај мајките. Постоење на инфект кај бремената жена ја зголемува можноста
за породување со Царски рез, предвремено породување, раѓање новородено со низок
Апгар скор, тешка адаптација на новороденото на екстраурениот живот и лош исход кај
новородeното-егзитус. Хипертензијата кај жените за време на бременоста допринесува
за почесто породување со Царски рез, како и отежната адаптација на новороденото на
екстраутерин живот.
Од добиените резултати произлегува потребата за континуирано унапредување
на системот на мониторирање на здравствениот статус на мајките и новородените и на
ефикасноста на здравствената заштита. Со воведување на Чек-листи за безбедно
породување, креирани според Чек-листите на СЗО за безбедно породување и
прилагодени на нашата медицинска пракса, ќе се обезбеди еднаков квалитет на грижа
за секоја родилка/мајка и новородено, со што ќе се намали морбидитетот, па и
морталитетот во овие вулнерабилни групи и ќе се унапреди пренаталната,
перинаталната и постнаталната заштита во Македонија. Воедно Чек-листите ќе ја
подобрат комуникацијата меѓу медицинскиот персонал и ќе му помогнат да се избегнат
потенцијални компликации при породувањето и ќе доведе до јакнење на капацитетите
на здравствените работници кои обезбедуваат здравствена заштита на децата и жените
во репродуктивен период.
Во осмата глава е прикажана литературата користена при изработка на
докторската дисертација. Во оваа глава се наведени 107 библиографски единици од
избраното подрачје.
Предмет на истражувањето
Морбидитетот и морталитетот кај новородените, како и кај жената за време на
бременоста, породувањето и постпарталниот период и натаму се голем проблем дури и
во развиените земји во светот. Оправданоста на ова истражување произлегува од
неповолните состојби и индикатори на здравјето на мајките и новородените и
слабостите и недостатоците во имплементација на квалитетна грижа за подобро здравје
на бремените жени, родилките и новородените, на сите нивоа во здравствениот систем
во Македонија.
Податоци за состојбата во Македонија

Актуелното истражување претставува прво истражување кај нас во кое се
согледува стандардизирана применливост на определни постапки/процедури за време
на породувањето во родилиштата во Македонија. Резултатите од истражувањата
изведени во држави каде почнале да се применуваат Чек-листите на СЗО за безбедно
породување укажуваат на бенефитите од спроведување на овие истражувања, односно
потврдуваат дека има подобрување во грижата кај мајката и новородените за време на
породување преку намалување на стапката на мајчин и неонатален морталитет и
морбидитет.
Краток опис на применетите методи
Ова истражување е претставено со две студии. За реализација на првата
ретроспективната студија со проспективен аналитички пристап, беа обработени 137
акушерски и неонатални истории во четири (4) родилишта во Македонија. Вториот дел
на истражувањето се однесува на квалитативна проценка на здравствена грижа кај
мајките и новородените поврзана со породувањето во институција од терцијарната
здравствена заштита во Македонија, при што податоците беа собрани од 300 акушерски
и 310 неонатални истории.
Во истражувањето беше користен прашалник креиран според Чек-листите на
СЗО.
Податоците кои се добиени во текот на ретроспективните студии и беа внесени
во специјално изработени бази на податоци, а статистичката обработка на податоците
беше направена со користење на програмата SPSS 15.0. За прикажување на добиените
резултати беа употребени повеќе статистички методи, како за прикажување фреквенции
со број и процент така и за тестирање на значајноста во разликите на варијаблите, и тоа:
Pirson-ов или X2 тест (Chi-square test) за два или повеќе независни примероци, Studentов t-test , Shapiro-Wilk’s test . Сите статистички тестови се обработени со примена на
барана статистичка сигнификантност за p<0.05, резултати кои се сметаат за статистички
значајни.
Краток опис на резултатите од истражувањето
Резултатите од истражувањето покажаа дека во опфатените родилишта во
Македонија, не се применуваат стандардизирани постапки/процедури со цел откривање
на ризик фактори кои би влијаеле негативно на текот на породувањето, односно на
здравјето на родилката и новороденото. Кај родилките во голем процент е направен
кардиотограф пред породување, но тој процент во иднина треба да е значително
поголем. Мерењето на телесна температура и анализата на урина кај родилките е во
низок процент. Овие две анализи се битни затоа што даваат увид во можна инфекција
кај жената, како и можност за прееклампсија доколку родилката има и зголемена
артериска тензија. Правовременото следење на руптура на околуплодовите обвивки е
речиси кај сите родилки пред породување. Таков податок беше добиен и за
постпартална апликација на утеротоник. Следењето на хематолошкиот статус кај жената
пред и после породување е на високо ниво, поточно контролата на хемограмот е редовна
процедура при прием и испис на жената од родилиштето. Преку хемограмот се следи и
бројот на леукоцити, кој заедно со измерената температура кај жената пред напуштање

на родилиштето може да се посомневаме за можна инфекција со потреба од
дополнителни иследувања и ординирање на антибиотик.
Во студијата кај новородените беше следена примената на постапки/процедури
со кои би се откриле ризик фактори за можна инфекција кај новороденото,
интраутерино страдање на плодот, како и постапки за проценка на екстраутерината
адаптација на новородените. Процентот на измерена телесна температура кај
новородените е на ниво кое бара подобрување. Во однос на светската литература
респираторниот дистрес е почест во испитуваната група во студијата. Телесната тежина
на новородените е помала од цитираната во светската литература. Препишувањето на
антибиотици кај новородените е во висок процент. При испис од родилиште речиси
половина од новородените не се адаптирани комплетно на доење.
ОЦЕНА НА ТРУДОТ
Докторската дисертација со наслов „Состојби и насоки за подобрување на
грижата за здравјето на мајките и новородените во Р.С. Македонија“,од кандидатот д-р
м-р Светлана Крстевска Блажевска, претставува оригинален и самостоен научен труд од
областа на јавното здравје и се однесува на унапредување на здравјето на бремените
жени/родилките/мајките и новородените. Резултатите од истражувањето дадоа
сознанија за состојбите во пренаталната, перинаталната и постнаталната заштита како
основа за преземање мерки за подигање на свесноста и квалитетот на негата за
зголемување на проценотот на успешни породувања со стандардна здравствена заштита
и нега.
Докторската дисертација на кандидатот д-р м-р Светлана Крстевска Блажевска,
со наслов „Состојби и насоки за подобрување на грижата за здравјето на мајките и
новородените во Р.С. Македонија“ според мислењето на Комисијата за оцена, ги
исполнува основните услови и стандарди за оригинален докторски труд.
ИСПОЛНЕТОСТ НА ЗАКОНСКИТЕ УСЛОВИ ЗА ОДБРАНА НА ТРУДОТ
Кандидатката пред одбраната на докторскиот труд ги објавила (како прв автор),
следниве рецензирани истражувачки трудови:
1. Krstevska Blazhevska S, Donev D. Intrapartum procedures for prevention of
infections and complications in mothers during childbirth. Prilozi-Contributions. Sec. Biol.
Med.
Sci.,
MASA
2018:
39(2-3):
113-20.
Достапно
на:
http://manu.edu.mk/prilozi/39_2_3/13.pdf; и
2.
Krstevska Blazhevska S, Donev D. Quality of the clinical material and neonatal
healthcare assessment in the tertial public maternity hospital in R. Macedonia. PriloziContributions. Sec. of Med. Sci., MASA 2019: 40(2): 57-65. Достапно на:
http://manu.edu.mk/prilozi/40_2/7.pdf
ЗАКЛУЧОК И ПРЕДЛОГ
Главни научни придонеси на кандидатката. Актуелното истражувања
претставува единствено интегрирано истражување од областа на јавното здравје на

мајките и новородените, во кое со научен пристап се проценува состојбата на примена
на определени постапки/процедури во пре, пери и постнаталната грижа за жената и
новородените.
Подрачје на примена. Заклучоците и препораките согледани врз база на
добиените резултати можат да се применат при согледување од потребата на изработка
на стандардизирани протоколи, според Чек-листите на СЗО за безбедно породување, со
цел зголемување на квалитетот на грижата кај жената за време на породување и кај
новородените од нивното раѓање до напуштање на родилиштето.
Можни
понатамошни
истражувања.
Доколку
се
применат
стандрадизирани протоколи за безбедно породување, можни се во иднина нови
истражувања кои ќе ја согледаат примената на потребните постапки/процедури за да
обезбедуваат безбедно породување, со што ќе се заклучи дали со воведувањето на
стандардизирани протоколи има намалување во стапката на мајчиниот и неонатален
морбидитет.
Врз основа на напред изнесеното Комисија му предлага на Наставно-научниот
совет на Медицинскиот факултет во Скопје да ја прифати позитивната оценка и да
овозможи одбрана на докторската дисертациаја на кандидатката д-р м-р Светлана
Крстевска Блажевска со наслов „Состојби и насоки за подобрување на грижата за
здравјето на мајките и новородените во Р.С. Македонија“.
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ИЗВЕШТАЈ ОД КАДРОВСКИОТ ОДБОР
Кадровскиот одбор на Наставно-научниот совет на Медицинскиот факултет од
Скопје одржа состанок на 16.09.2020 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 распишаните конкурси од
факултетот за избор на лица во сите наставно-научни, научни, насловни и
соработнички звања (асистенти), 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 21.08.2020
година во дневните весници „Нова Македонија“ и „Коха“ за избор на:
- 1 наставник во сите наставно-научни звања по предметите од наставно-научните
области:
 хирургија
 дигестивна хирургија
Се предлага комисија во состав:
1. Проф.д-р Никола Јанкуловски
2. Проф.д-р Ѓорѓи Јота
3. Проф.д-р Горан Кондов
- 1 лице во сите научни звања по предметите од научните области:
 хирургија
 трауматологија
Се предлага комисија во состав:
1. Проф.д-р Славчо Стојменски
2. Проф.д-р Симон Трпески
3. Проф.д-р Ѓорѓи Јота
- 1 лице во сите научни звања по предметите од научните области:
 интерна медицина
 нефрологија
Се предлага комисија во состав:
1. Проф.д-р Александар Шиколе
2. Проф.д-р Весна Ристовска
3. Проф.д-р Билјана Герасимовска Китановска
4. Проф.д-р Горицца Брешковска
5. Проф.д-р Татјана Миленковиќ
 За Конкурс објавен од Медицински факултет во Скопје на 02.09.2020
година во дневните весници „Нова Македонија“ и „Коха“ за избор на:
- 1 наставник во сите наставно-научни звања по предметите од наставно-научната
област
 оториноларингологија
Се предлага комисија во состав:

1. Проф.д-р Марина Давчева Чакар
2. Проф.д-р Јане Нетковски
3. Проф.д-р Боро Џонов
- 2 наставникa во сите наставно-научни звања по предметите од наставно-научните
области:
 хирургија
 дигестивна хирургија
Координативното тело на катедрата за хирургија ја предлжи комисијта во
состав:
1. Проф.д-р Никола Јанкуловски
2. Проф.д-р Зоран Караџов
3. Доц.д-р Светозар Антовиќ
Од причина што на конкурсот има пријавен кандидат кој е виш научен
соработник, во комисијата може да бидат членови само вонредни и редовни профeсори
согласно член 30 од Правилникот за посебните услови и постапката за избор во
наставно-научни, научни, наставностручни и соработнички звања и демонстратори на
Универзитетот "Св. Кирил и Методиј" во Скопје, кој утврдува дека ,,Членовите на
рецензентската комисија не можат да бидат во пониско звање од звањето во кое се
избира кандидатот".
Деканот побара Кадровскиот одбор да даде нов предлог член, на местото на
доц.д-р Светозар Антовиќ. Раководителот на катедрата за хирургија проф.д-р Боро
Џонов даде предлог вонр.проф.д-р Ристо Чоланчески да биде член во оваа комисија на
местото на доц.д-р Светозар Антовиќ.
Предлогот беше едногласно прифатен од членовите на одборот и Кадровскиот
одбор му предлага на ННС да ја усвои следната рецензентска комисија во состав:
1. Проф.д-р Никола Јанкуловски
2. Проф.д-р Зоран Караџов
3. Проф.д-р Ристо Чоланчески
- 26 асистенти по предметот хирургија
Се предлага комисија во состав:
1. Проф.д-р Слободан Ристовски
2. Проф.д-р Боро Џонов
3. Проф.д-р Сашко Јовев
- 3 лица во сите научни звања по предметите од научната област
 ортопедски болести
Се предлага комисија во состав:
1. Проф.д-р Милан Самарџиски
2. Проф.д-р Златко Темелковски
3. Проф.д-р Зоран Божиновски
- 1 наставник во сите наставно-научни звања по предметите од наставно-научните
области:
 физикална медицина
 физикална медицина и принципи на рехабилитација
Се предлага комисија во состав:
1. Проф.д-р Ериета Николиќ Димитрова
2. Доц.д-р Валентина Коевска
3. Доц.д-р Билјана Митревска
- 1 асистент по предметот физикална медицина и рехабилитација

Се предлага комисија во состав:
1. Проф.д-р Ериета Николиќ Димитрова
2. Доц.д-р Валентина Коевска
3. Доц.д-р Билјана Митревска
- 1 наставник во сите наставно-научни звања по предметите од наставно-научната
област
 неврологија
Се предлага комисија во состав:
1. Проф.д-р Дијана Никодијевиќ
2. Проф.д-р Гордана Китева Тренчевска
3. Проф.д-р Игор Петров
4. Проф.д-р Драгана Петровска Цветковска
5. Проф.д-р Аспазија Софијанова
- 2 асистенти по предметот неврологија
Се предлага комисија во состав:
1. Н.сор.д-р Иван Барбов
2. Н.сор.д-р Николина Тановска
3. Н.сор.д-р Игор Кузмановски
- 1 наставник во сите наставно-научни звања по предметите од наставно-научната
област
 радиологија
Се предлага комисија во состав:
1. Проф.д-р Михаел Груневски
2. Проф.д-р Светлана Антевска Грујоска
3. Доц.д-р Менка Лазареска
- 5 асистенти по предметот радиологија
Се предлага комисија во состав:
1. Проф.д-р Михаел Груневски
2. Проф.д-р Климе Ѓорески
3. Доц.д-р Менка Лазареска
- 1 лице во сите научни звања по предметите од научните области:
 интерна медицина
 кардиологија
Се предлага комисија во состав:
1. Проф.д-р Елизабета Србиновска Костовска
2. Доц.д-р Христо Пејков
3. Доц.д-р Јорго Костов
4. Проф.д-р Златица Гошева
5. Проф.д-р Лидија Петковска
- 1 лице во насловно звање по предметите од наставно-научните области:
 интерна медицина
 кардиологија
Се предлага комисија во состав:
1. Проф.д-р Љубица Георгиевска Исмаил
2. Проф.д-р Силвана Јованова
3. Проф.д-р Марија Вавлукис
4. Проф.д-р Ѓорѓи Дерибан
5. Доц.д-р Саша Јовановска Мишевска

- 1 лице во сите научни звања по предметите од научните области:
 интерна медицина
 хепато-гастроентерологија
Се предлага комисија во состав:
1. Проф.д-р Мери Трајковска
2. Проф.д-р Магдалена Генадиева Димитрова
3. Доц.д-р Владимир Андреевски
4. Проф.д-р Снежана Марковиќ Темелковска
5. Проф.д-р Љубинка Дамјановска Крстиќ
- 3 лица во сите научни звања по предметите од 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 Ѓулшен Селим
4. Проф.д-р Борче Георгиевски
5. Проф.д-р Викторија Чаловска
- 1 лице во насловно звање по предметите од наставно-научните области:
 интерна медицина
 нефрологија
Се предлага комисија во состав:
1. Проф.д-р Петар Дејанов
2. Проф.д-р Весна Ристовска
3. Проф.д-р Билјана Герасимовска
4. Проф.д-р Марјан Бошевски
5. Проф.д-р Калина Гривчева Старделова
- 1 наставник во сите наставно-научни звања по предметите од наставно-научните
области:
 интерна медицина
 токсикологија
Координативното тело на катедрата за интерна медицина ја предлжи комисијта
во состав:
1. Проф.д-р Даниела Чапароска
2. Проф.д-р Никола Лабачевски
3. Проф.д-р Андон Чибишев
4. Проф.д-р Ненад Јоксимовиќ
5. Проф.д-р Елизабета Србиновска Костовска
Пред да се премине на гласање, проф.д-р Снежана Смичкоска на седницата даде
предлог на местото на проф.д-р Андон Чибишев, член во комисијата да биде проф.д-р
Димче Зафиров ( кој се согласи да биде член). Со 20 гласови ,,ЗА", од 24 присутни
членови, Кадровскиот одбор му предлага на ННС да ја усвои следната
рецензентска комисија во состав:
1. Проф.д-р Даниела Чапароска
2. Проф.д-р Никола Лабачевски
3. Проф.д-р Димче Зафиров
4. Проф.д-р Ненад Јоксимовиќ
5. Проф.д-р Елизабета Србиновска Костовска
- 2 наставника во сите наставно-научни звања по предметите од наставно-научните
области:

 интерна медицина
 пулмологија со фтизиологија
Се предлага комисија во состав:
1. Проф.д-р Горица Брешковска
2. Проф.д-р Дејан Докиќ
3. Проф.д-р Бисерка Ќаева Јовковска
4. Проф.д-р Мери Трајковска
5. Проф.д-р Ирена Кафеџиска
- 41 асистенти по предметот интерна медицина
Се предлага комисија во состав:
1. Проф.д-р Горица Брешковска
2. Проф.д-р Татјана Миленковиќ
3. Проф.д-р Лидија Попоска
- 1 наставник 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 Јулија Живадиновиќ Богдановска
3. Проф.д-р Биљана Зафирова
- 2 лицa 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
- 5 асистенти по предметот психијатрија и медицинска психологија
Се предлага комисија во состав:
1. Проф.д-р Ненси Манушева
2. Проф.д-р Славица Арсова
3. Доц.д-р Стојан Бајрактаров
- 4 лица во насловно звање по предметите од наставно-научната област
 офталмологија
Се предлага комисија во состав:
1. Проф.д-р Весна Димовска Јорднова
2. Проф.д-р Милена Голубовиќ Арсовска
3. Н.сор.д.-р Емилија Ѓошевска Даштевска
4. Проф.д-р Милица Ивановска
5. Проф.д-р Марина Давчева Чакар

- 2 асистенти по предметот офталмологија
Се предлага комисија во состав:
1. Проф.д-р Милена Голубовиќ Арсовска
2. Проф.д-р Весна Димовска Јорданова
3. Н.сор.д.-р Емилија Ѓошевска Даштевска
- 2 наставникa 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 Викторија Јовановска
2. Доц.д-р Сашо Стојчевски
3. Доц.д-р Игор Алулоски
- 6 лица во сите научни звања по предметите од научните области:
 гинекологија и акушерство
 гинекологија и акушерство со нега
Се предлага комисија во состав:
1. Доц.д-р Викторија Јовановска
2. Доц.д-р Сашо Стојчевски
3. Доц.д-р Игор Алулоски
- 2 асистенти по предметот гинекологија и акушерство
Се предлага комисија во состав:
1. Доц.д-р Викторија Јовановска
2. Доц.д-р Сашо Стојчевски
3. Доц.д-р Игор Алулоски
- 1 асистент по предметот физиологија
Се предлага комисија во состав:
1. Проф.д-р Сања Манчевска
2. Проф.д-р Људмила Ефремовска
3. Проф.д-р Јасмина Плунцевиќ Глигороска
- 2 асистенти по предметот анестезиологија со реанимација
Се предлага комисија во состав:
1. Проф.д-р Атанас Сивевски
2. Проф.д-р Билјана Кузмановска
3. Проф.д-р Андријан Карталов
- 1 асистент по предметот имунологија
Се предлага комисија во состав:
1. Проф.д-р Кочо Димитровски
2. Проф.д-р Александар Петличковски
3. Доц.д-р Мери Киријас
- 1 асистент по предметот микробиологија со паразитологија
Се предлага комисија во состав:
1. Проф.д-р Елена Трајковска Докиќ
2. Проф.д-р Гордана Јанкоска
3. Проф.д-р Ана Кафтанџиева

- 2 асистенти по предметот дерматовенерологија
Се предлага комисија во состав:
1. Проф.д-р Весна Гривчева Пановска
2. Проф.д-р Сузана Николовска
3. Проф.д-р Катерина Дамевска
- 1 асистент по предметот патологија
Се предлага комисија во состав:
1. Проф.д-р Гордана Петрушевска
2. Проф.д-р Весна Јаневска
3. Проф.д-р Лилјана Спасевска
- 2 асистенти по предметот хумана генетика
Се предлага комисија во состав:
1. Проф.д-р Александар Петличковски
2. Проф.д-р Елена Шукарова Ангеловска
3. В.н.сор.д-р Виолета Анастасовска
- 1 асистент по предметот трансфузиологија
Се предлага комисија во состав:
1. Проф.д-р Татјана Макаровска Бојаџиева
2. Проф.д-р Миленка Благоевска
3. Н.сор.д-р Емилија Велкова
- 1 асистент по предметот судска медицина
Се предлага комисија во состав:
1. Проф.д-р Биљана Јанеска
2. Проф.д-р Верица Попоска
3. Проф.д-р Александар Станков
- 4 асистенти по предметот онкологија со радиотерапија
Се предлага комисија во состав:
1. Проф.д-р Снежана Смичкоска
2. Проф.д-р Валентина Крстевска
3. Доц.д-р Игор Стојковски
- 1 асистент по предметот хигиена
Се предлага комисија во состав:
1. Проф.д-р Михаил Кочубовски
2. Проф.д-р Гордана Ристовска
3. Проф.д-р Игор Спироски
- 1 асистент по предметот хистологија со ембриологија
Се предлага комисија во состав:
1. Проф.д-р Елида Митевска
2. Проф.д-р Лилјана Миленкова
3. Доц.д-р Лена Какашева Маженкова
- 1 асистент по предметот педијатрија
Се предлага комисија во состав:
1. Проф.д-р Ацо Костовски
2. Проф.д-р Филип Дума

3. Проф.д-р Татјана Јаќовска
- 2 асистенти по предметот патолошка физиологија
Се предлага комисија во состав:
1. Проф.д-р Венјамин Мајсторов
2. Проф.д-р Ана Угринска
3. Доц.д-р Синиша Стојаноски
Од катедрата за радиологија поднесоа барање кое Кадровскиот одбор го
прифати, да не се распишува конкурс за избор на три лица во сите научни звања,
бидејќи во моментов немале кандидати кои ги исполнуваат условите.
2. Донесување на Одлуки за давање согласност за вршење на високообразовна
дејност на факултети при УКИМ во Скопје, по дадена согласност од катедрите.
Факултетот за физичко образование, спорт и здравје и Природноматематичкиот факултет при УКИМ во Скопје доставија барања за ангажирање на
лица избрани во звања од Нашиот факултет да обавуваат високообразовна дејност на
нивниот факултет.
По изјаснувањето на катедрите за овие барања и дадената согласност од
катедрата се утврди следнава листа и тоа:
АНГАЖИРАЊЕ НА НАСТАВНИЦИ ВО УЧЕБНАТА 2020/2021 ГОДИНА
НА ДРУГИ ФАКУЛТЕТИ ВО РАМКИТЕ НА УКИМ
Ред.
бр.

1.

Ангажман на
факултетите во
Предмет
рамките на УКИМ
Функционална
анатомија,
Факултетот за
застапен како задолжителен
физичко
предмет во зимски семестар, во образование, спорт
прва студиска година, со фонд
и здравје.
на часови (2+0) со 4 ЕКТС,

2

Клиничка биохемија со неделен
фонд на часови (4+0+5), 8
кредити во VII зимски семестар
на студиската програма по
применета
хемија-аналитичка
биохемија на Институтот за
хемија

Природно
математички
факултет

3

Хумана генетика со неделен
фонд на часови (2+2), 5 кредити,
задолжителен предмет во VII
семестар
и
Применета
молекуларна
генетика
со
неделен фонд на часови (2+2), 4
кредити, задолжително изборен
предмет во VIII семестар на
студиската
програма
по
Молекуларна
биологија
на
Институтот за биологија

Природно
математички
факултет

Наставник

проф.д-р Јулија
Живадиновиќ Богдановска

проф.д-р Соња Топузовска
проф.д-р Даница Лабудовиќ
проф.д-р Јасна Богданска
проф.д-р Светлана Цековска
проф.д-р Катерина Тошеска
Трајковска
доц.д-р Ирена Костовска

проф.д-р Елена Шукарова
Ангеловска

4

5

Исхрана кај различни возрасни
групи со неделен фонд на часови
(3+3), задолжителен предмет во
III семестар и Токсикологија на
храна со неделен фонд на
часови (3+3), задолжително
изборен предмет во VI семестар
на студиската програма по
Нутриционизам на Институтот
за биологија

Патолошка физиологија со
неделен фонд на часови (3+3),
задолжителен предмет во VI
семестар
на
студиската
програма по Нутриционизам на
Институтот за биологија

доц.д-р Синиша Стојаноски
в.н.сор. Тони Трипуноски
Природно
математички
факултет

Природно
математички
факултет

проф.д-р Оливија Васкова
проф.д-р Даниела Поп
Ѓорчева
проф.д-р Даниела
Миладинова
проф.д-р Венјамин
Мајсторов
проф.д-р Ана Угринска
доц.д-р Синиша Стојаноски
ас.д-р Невена Маневска
ас.д-р Тања Маказлиева

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

3. Донесување на Одлука за распишување на интерен конкурс за избор на
демонстратори по барање од катедрите и формирање на комисии за избор на
демонстратори.
1. Катедрата за медицинска хемија поднесе барање кое Кадровскиот одбор го
разгледа и му предлага на Наставно-научниот совет да донесе Одлука за
распишување на интерен конкурс за избор на 1 демонстратор по предметот
Медицинска хемија за студентите по општа медицина, тригодишните стручни
студии и за студиската програма по дентална медицина на Стоматолошкиот
факултет за академската 2020/2021 година.
Кадровскиот одбор му предлага на ННС да ја усвои следната комисија за
избор на 1 демонстратор на Катедрата за медицинска хемија:
1. Проф.д-р Светлана Цековска
2. Проф.д-р Даница Лабудовиќ
3. Проф.д-р Јасна Богданска
2. Катедрата по биохемија и клиничка биохемија поднесе барање кое
Кадровскиот одбор го разгледа и му предлага на Наставно-научниот совет да
донесе Одлука за распишување на интерен конкурс за избор на 1 демонстратор по
предметот Биохемија 1 и 2 за студиска програма по општа медицина за
академската 2020/2021 година.
Кадровскиот одбор му предлага на ННС да ја усвои следната комисија за
избор на 1 демонстратор на Катедрата за биохемија и клиничка биохемија:

1. Проф.д-р Даница Лабудовиќ
2. Проф.д-р Јасна Богданска
3. Проф.д-р Катерина Тошеска Трајковска
3. Катедрата по анатомија поднесе барање кое Кадровскиот одбор го разгледа
и му предлага на Наставно-научниот совет да донесе Одлука за распишување на
интерен конкурс за избор на 3 демонстратори по предметите: Анатомија 1,
Анатомија 2 и Анатомија 3 за студиска програма по општа медицина, за
тригодишните стручни студии за физиотерапевти, медицински сестри и
логопеди предметот Анатомија со хистологија и за радиолошки технолози
предметите: Анатомија 1 и Анатомија 2, за студиската програма по дентална
медицина предметите: Анатомија 1 и Анатомија 2, за магистер по фармација
предметот Анатомија и физиологија, за академската 2020/2021 година.
Кадровскиот одбор му предлага на ННС да ја усвои следната комисија за
избор на 3 демонстратори на Катедрата за анатомија:
1. Проф.д-р Марија Папазова
2. Проф.д-р Јулија Живадиновиќ Богдановска
3. Проф.д-р Биљана Зафирова
4. Катедрата по патологија поднесе барање кое Кадровскиот одбор го
разгледа и му предлага на Наставно-научниот совет да донесе Одлука за
распишување на интерен конкурс за избор на 2 демонстратори по предметите:
Патологија 1 и 2 за студиска програма по општа медицина за академската
2020/2021 година.
Кадровскиот одбор му предлага на ННС да ја усвои следната комисија за
избор на 2 демонстратори на Катедрата за патологија:
1. Проф.д-р Гордана Петрушевска
2. Проф.д-р Славица Костадинова Куновска
3. Доц.д-р Рубенс Јовановиќ
5. Катедрата по физиологија поднесе барање кое Кадровскиот одбор го
разгледа и му предлага на Наставно-научниот совет да донесе Одлука за
распишување на интерен конкурс за избор на 1 демонстратор по предметите:
Физиологија на клетка, Физиологија 1 и Физиологија 2 за студентите по општа
медицина, и предметот Физиологија за останатите студиски програми од
тригодишните стручни студии за академската 2020/2021 година.
Кадровскиот одбор му предлага на ННС да ја усвои следната комисија за
избор на 1 демонстратор на Катедрата за физиологија:
1. Проф.д-р Сања Манчевска
2. Проф.д-р Људмила Ефремовска
3. Проф.д-р Јасмина Плунцевиќ Глигороска
6. Катедрата по Медицинска физика бара избор на 2 демонстратори по
предметите: Биофизика од студиската програма по општа медицина, Биофизика,
Радијациона физика и Општа фотографија за тригодишните стручни студии за
академската 2020/2021 година.
Кадровскиот одбор му предлага на ННС да ја усвои следната комисија за
избор на 2 демонстратори на Катедрата за медицинска физика:

1. Проф.д-р Даниела Миладинова
2. Проф.д-р Венјамин Мајсторов
3. Проф.д-р Томислав Станковски
4. Донесување на Одлука за ангажирање на стручњаци од практиката за
изведување на практична настава за академската 2020/2021 година.
Кадровскиот одбор му предлага на ННС да ја донесе следната
ОДЛУКА
за стручњаци од практиката

Член 1
Се ангажираат следните лица на Медицинскиот факултет во состав на
Универзитетот ,,Св.Кирил и Mетодиј" во Скопје како истакнати стручњаци од
практитката од соодветната област за одржување на практична клиничка настава за
студиските програми за тригодишните стручни студии во академската 2020/2021
година:
СТРУЧНИ МЕДИЦИНСКИ СЕСТРИ/ТЕХНИЧАРИ
Р.бр

Кандидат
Гордана Стојановска

1.

Предмет
1.Здравствена нега во
гинекологија и акушерство
1.Здравствена нега во
гинекологија и акушерство

Вработен во
ЈЗУ Универзитетска клиника за
гинекологија и акушерство Скопје

ЈЗУ Универзитетска клиника за
гинекологија и акушерство Скопје

2.

Симонида Петрушевска

3.

Весна Ѓорѓиоска

1.Здравствена нега во
гинекологија и акушерство

ЈЗУ Универзитетска клиника за
гинекологија и акушерство Скопје

4.

Виолета Сарафиновска

1.Здравствена нега во
гинекологија и акушерство

ЈЗУ Универзитетска клиника за
гинекологија и акушерство Скопје

2.Здравствена нега во
диспанзерски (амбулантни) и
патронажни услови

1.Здравствена нега во
гинекологија и акушерство
5.

Снежана Мицкова

2.Здравствена нега во
диспанзерски (амбулантни) и
патронажни услови
1.Здравствена нега во
гинекологија и акушерство

6.

Милица Беслаќ

7.

Зорица Петкова

2.Здравствена нега во
диспанзерски (амбулантни) и
патронажни услови
1.Здравствена нега во интерната
медицина

ЈЗУ Универзитетска клиника за
гинекологија и акушерство Скопје

ЈЗУ Универзитетска клиника за
гинекологија и акушерство Чаир

ЈЗУ Универзитетска клиника за
гастроентерохепатологија Скопје

8.

Рената Младенова

1.Здравствена нега во интерната
медицина

ЈЗУ Универзитетска клиника за
гастроентерохепатологија Скопје

9.

Маја Илијевска

1.Здравствена нега во интерната
медицина

ЈЗУ Универзитетска клиника за
гастроентерохепатологија Скопје

10.

Здравко Јанкоски

1.Здравствена нега во интерната
медицина

ЈЗУ Универзитетска клиника за
гастроентерохепатологија Скопје

11.

Румена Андовска

1.Здравствена нега во интерната
медицина

ЈЗУ Универзитетска клиника за
гастроентерохепатологија Скопје

12.

Габриела Николовска

1.Здравствена нега во интерната
медицина

ЈЗУ Универзитетска клиника за
гастроентерохепатологија Скопје

13.

Сузана Мартиновска

1.Здравствена нега во интерната
медицина

ЈЗУ Универзитетска клиника за
гастроентерохепатологија Скопје

14.

Даниела Манчева

1.Здравствена нега во интерната
медицина

ЈЗУ Универзитетска клиника за
гастроентерохепатологија Скопје

15.

Ненад Николиќ

1.Здравствена нега во интерната
медицина

ЈЗУ Универзитетска клиника за
гастроентерохепатологија Скопје

16.

Мирјана Грличкова

1.Здравствена нега во интерната
медицина

ЈЗУ Универзитетска клиника за
ревматологија Скопје

17.

Драгица Андонова Попова

1. Здравствена нега во интерната
медицина

ЈЗУ Универзитетска клиника за
ревматологија Скопје

18.

Десанка Стојановска

1. Здравствена нега во интерната
медицина

ЈЗУ Универзитетска клиника за
ревматологија Скопје

19.

Мартина Ивановска

1. Здравствена нега во интерната
медицина

ЈЗУ Универзитетска клиника за
ревматологија Скопје

20.

Билјана Спасовска

1. Здравствена нега во интерната
медицина

ЈЗУ Универзитетска клиника за
ревматологија Скопје

21.

Светлана Јанчева

1. Здравствена нега во интерната
медицина

ЈЗУ Универзитетска клиника за
ревматологија Скопје

22.

Мирјана Ѓуриќ

1. Здравствена нега во интерната
медицина

ЈЗУ Универзитетска клиника за
хематологија Скопје

23.

Стојна Порјазовска

1. Здравствена нега во интерната
медицина

ЈЗУ Универзитетска клиника за
хематологија Скопје

24.

Кате Давиткова

1. Здравствена нега во интерната
медицина

ЈЗУ Универзитетска клиника за
хематологија Скопје

25.

Габриела Трајковска

1. Здравствена нега во интерната
медицина

ЈЗУ Универзитетска клиника за
хематологија Скопје

26.

Марија Саздовска
Бошковска

1. Здравствена нега во интерната
медицина

ЈЗУ Универзитетска клиника за
хематологија Скопје

27.

Билјана Спасовска

1. Здравствена нега во интерната
медицина

ЈЗУ Универзитетска клиника за
хематологија Скопје

28.

Билјана Милчевска

1. Здравствена нега во интерната
медицина

ЈЗУ Универзитетска клиника за
хематологија Скопје

29.

Емилија Младеновска

1. Здравствена нега во интерната
медицина

ЈЗУ Универзитетска клиника за
хематологија Скопје

30.

Снежана Митрова

1. Здравствена нега во интерната
медицина

ЈЗУ Универзитетска клиника за
хематологија Скопје

31.

Суада Мемети

1. Здравствена нега во интерната
медицина

ЈЗУ Универзитетска клиника за
хематологија Скопје

32.

Ирена Кузмановска

1. Здравствена нега во интерната
медицина

ЈЗУ Универзитетска клиника за
пулмологија Скопје

33.

Валентина Смилевска

1. Здравствена нега во интерната
медицина

ЈЗУ Универзитетска клиника за
пулмологија Скопје

34.

Цвета Трајковска

1. Здравствена нега во интерната
медицина

ЈЗУ Универзитетска клиника за
пулмологија Скопје

35.

Гоце Блажевски

1. Здравствена нега во интерната
медицина

ЈЗУ Универзитетска клиника за
пулмологија Скопје

36.

Кристина Стевковска
Тошевска

1. Здравствена нега во интерната
медицина

ЈЗУ Универзитетска клиника за
пулмологија Скопје

37.

Александра Николовска

1. Здравствена нега во интерната
медицина

ЈЗУ Универзитетска клиника за
токсикологија Скопје

38.

Верица Арсова

1. Здравствена нега во интерната
медицина

ЈЗУ Универзитетска клиника за
токсикологија Скопје

39.

Лидија Тодоровска

1. Здравствена нега во интерната
медицина

ЈЗУ Универзитетска клиника за
токсикологија Скопје

40.

Марија Русевска

1. Здравствена нега во интерната
медицина

ЈЗУ Универзитетска клиника за
токсикологија Скопје

41.

Неда Стевковска
Давидовска

1. Здравствена нега во интерната
медицина

ЈЗУ Универзитетска клиника за
токсикологија Скопје

42.

Соња Георгиевска

1. Здравствена нега во интерната
медицина

ЈЗУ Универзитетска клиника за
кардиологија Скопје

43.

Мујесира Тутуќ

1. Здравствена нега во интерната
медицина

ЈЗУ Универзитетска клиника за
кардиологија Скопје

44.

Игор Стојановски

1. Здравствена нега во интерната
медицина

ЈЗУ Универзитетска клиника за
кардиологија Скопје

45.

Тања Здравковска

1. Здравствена нега во интерната
медицина

ЈЗУ Универзитетска клиника за
кардиологија Скопје

46.

Снежана Цветковска
Николовска

1. Здравствена нега во интерната
медицина

ЈЗУ Универзитетска клиника за
кардиологија Скопје

47.

Сузана Стојановска

1. Здравствена нега во интерната
медицина

ЈЗУ Универзитетска клиника за
кардиологија Скопје

48.

Оливера Ангеловска

1. Здравствена нега во интерната
медицина

ЈЗУ Универзитетска клиника за
кардиологија Скопје

49.

Наташа Николајевиќ

1. Здравствена нега во интерната
медицина

ЈЗУ Универзитетска клиника за
кардиологија Скопје

50.

Вукица Челикиќ

1. Здравствена нега во интерната
медицина

ЈЗУ Универзитетска клиника за
нефрологија Скопје

51.

Христина Велковска

1. Здравствена нега во интерната
медицина

ЈЗУ Универзитетска клиника за
нефрологија Скопје

52.

Љубица Ристовска

1. Здравствена нега во интерната
медицина

ЈЗУ Универзитетска клиника за
нефрологија Скопје

53.

Даниела Урдаревиќ

1. Здравствена нега во интерната
медицина

ЈЗУ Универзитетска клиника за
нефрологија Скопје

54.

Бранкица Цубалевска

1. Здравствена нега во интерната
медицина

ЈЗУ Универзитетска клиника за
нефрологија Скопје

55.

Лилјана Божиновска

1. Здравствена нега во интерната
медицина

ЈЗУ Универзитетска клиника за
нефрологија Скопје

56.

Татјана Ѓорѓоски

1. Здравствена нега во интерната
медицина

ЈЗУ Универзитетска клиника за
ендокринологија Скопје

57.

Јулијана Атанасовска

1. Здравствена нега во интерната
медицина

ЈЗУ Универзитетска клиника за
ендокринологија Скопје

58.

Соња Пановска

1. Здравствена нега во интерната
медицина

ЈЗУ Универзитетска клиника за
ендокринологија Скопје

59.

Валентина Велковска

1. Здравствена нега во интерната
медицина

ЈЗУ Универзитетска клиника за
ендокринологија Скопје

60.

Тања Арсовска Јакимовска

1. Здравствена нега во интерната
медицина

ЈЗУ Универзитетска клиника за
ендокринологија Скопје

61.

Емилија Димчевска

1. Здравствена нега во интерната
медицина

ЈЗУ Поликлиника Букурешт

62.

Анѓелка Маринова

63.

Маја Брзанова

64.

Рената Симоновска

65.

Ирена Стојанова

66.

Соња Ацковска

67.

Благица Трајковска

68.

Нина
Миловановска
Милошевиќ

69.

Даниела Трајановска

70.

Катерина Велковска

71.

Сузана Маркудова

72.

Маја Велјановска

73.

Јасмина Најдовска

1. Здравствена нега на хирушки
болни и болни од сродните
области
1. Здравствена нега на хирушки
болни и болни од сродните
области
1. Здравствена нега на хирушки
болни и болни од сродните
области
1. Здравствена нега на хирушки
болни и болни од сродните
области
1. Здравствена нега на хирушки
болни и болни од сродните
области
1. Здравствена нега на хирушки
болни и болни од сродните
области
1. Здравствена нега на хирушки
болни и болни од сродните
области
1. Здравствена нега на хирушки
болни и болни од сродните
области
1. Здравствена нега на хирушки
болни и болни од сродните
области
1. Здравствена нега на хирушки
болни и болни од сродните
области
1. Здравствена нега на хирушки
болни и болни од сродните
области
1. Здравствена нега на хирушки
болни и болни од сродните
области

ЈЗУ Универзитетска клиника за
урологија Скопје
ЈЗУ Универзитетска клиника за
урологија Скопје
ЈЗУ Универзитетска клиника за
неврохирургија Скопје
ЈЗУ Универзитетска клиника за
неврохирургија Скопје
ЈЗУ Универзитетска клиника за
неврохирургија Скопје
ЈЗУ Универзитетска клиника за
детска хирургија Скопје
ЈЗУ Универзитетска клиника за
детска хирургија Скопје
ЈЗУ Универзитетска клиника за
пластична хирургија Скопје
ЈЗУ Универзитетска клиника за
пластична хирургија Скопје
ЈЗУ Универзитетска клиника за
дигестивна хирургија Скопје
ЈЗУ Универзитетска клиника за
дигестивна хирургија Скопје
ЈЗУ Универзитетска клиника за
дигестивна хирургија Скопје

74.

Билјана Ѓеорѓиевска

1. Здравствена нега на хирушки
болни и болни од сродните
области

75.

Жаклина Марковиќ

1. Здравствена нега

76.

Горданка Бешлиовска

77.

Македонка Илиевска

1. Здравствена нега на хирушки
болни и болни од сродните
области
1.Здравствена нега на хирушки
болни и болни од сродните
области

ЈЗУ Универзитетска клиника за
трауматологија Скопје
ЈЗУ Хируршки клиники КАРИЛ Скопје
ГОБ 8 ми Септември

ГОБ 8 ми Септември

2. Здравствена нега

78.

Маја Стојановиќ

1. Здравствена нега на хирушки
болни и болни од сродните
области

ГОБ 8 ми Септември

79.

Ангела Петрова

Радиолошки технолог

ГОБ 8 ми Септември

80.

Лолита Митевска

1.Здравствена нега

ЈЗУ Институт за трансфузиона
медицина - Скопје

81.

Гордана Милошевска

1.Здравствена нега

ЈЗУ УК за хируршки болести
“Св.Наум Охридски” Скопје

82.

Маја Лешковска

1.Здравствена нега

ЈЗУ УК за хируршки болести
“Св.Наум Охридски” Скопје

83.

Наташа Митовска

1.Здравствена нега

ЈЗУ УК за хируршки болести
“Св.Наум Охридски” Скопје

84.

Зора Саздова

1.Здравствена нега

ЈЗУ Универзитетска клиника за
клиничка биохемија Скопје

85.

Лила Алексовска

86.

ЈЗУ Универзитетска клиника за
радиотерапија и онкологија - Скопје

Деница Ристеска

1.ЗН Онколошки болни со
Онкологија
2.Здравствена нега
1.ЗН Онколошки болни со
Онкологија

87.

Селда Ујкановиќ

1.ЗН Онколошки болни со
Онкологија

ЈЗУ Универзитетска клиника за
радиотерапија и онкологија - Скопје

88.

Даниела Георгиева

1.ЗН Онколошки болни со
Онкологија

ЈЗУ Универзитетска клиника за
радиотерапија и онкологија - Скопје

89.

Минире Бојаџи

1.ЗН Онколошки болни со
Онкологија

ЈЗУ Универзитетска клиника за
радиотерапија и онкологија - Скопје

90.

Кате Миланова

1.Здравствена нега во онкологија
и онколошки болни

ЈЗУ Универзитетска клиника за
радиотерапија и онкологија – Скопје

91.

Данијела Петровска

1.Здравствена нега во онкологија
и онколошки болни

ЈЗУ Универзитетска клиника за
радиотерапија и онкологија – Скопје

92.

Марјана Лутовска

1.Здравствена нега во онкологија
и онколошки болни

ЈЗУ Универзитетска клиника за
радиотерапија и онкологија – Скопје

93.

Даниела
Александрова

1.Здравствена нега во онкологија
и онколошки болни

ЈЗУ Универзитетска клиника за
радиотерапија и онкологија – Скопје

94.

Лидија М.Димитровска

Лазаревска

1.Здравствена нега во онкологија
и онколошки болни

ЈЗУ Универзитетска клиника за
радиотерапија и онкологија - Скопје

ЈЗУ Универзитетска клиника за
радиотерапија и онкологија – Скопје

1.Здравствена нега на деца и
младина со педијатрија

95.

Благица Јовчевска

ЈЗУ Универзитетска клиника за
детски болести - Скопје

2. Педијатрија
1.Здравствена нега на деца и
младина со педијатрија

96.

Лидија Николовска

2.Физиотерапија во педијатрија

ЈЗУ Универзитетска клиника за
детски болести - Скопје

3. Педијатрија
1.Здравствена нега на деца и
младина со педијатрија

97.

Татјана Мирчевска

2.Здравствена нега во
диспанзерски (амбулантни) и
патронажни услови
1.Здравствена нега на деца и
младина со педијатрија

98.

Лилјана Гигова

ЈЗУ Универзитетска клиника за
детски болести - Скопје

ЈЗУ Универзитетска клиника за
детски болести - Скопје

2.Педијатрија
1.Здравствена нега на деца и
младина со педијатрија

99.

Соња Поповиќ

ЈЗУ Универзитетска клиника за
детски болести - Скопје

2.Педијатрија
1.Здравствена нега на деца и
младина со педијатрија

100.

Веселинка Баловска

ЈЗУ Универзитетска клиника за
детски болести - Скопје

2.Педијатрија
1.Здравствена нега на деца и
младина со педијатрија

101.

Снежана Стојановска

ЈЗУ Универзитетска клиника за
детски болести - Скопје

2.Педијатрија
1.Здравствена нега на деца и
младина со педијатрија

102.

Славица Матевска

2.Здравствена нега во
диспанзерски (амбулантни) и
патронажни услови

ЈЗУ Универзитетска клиника за
детски болести - Скопје

3.Физиотерапија во педијатрија
4. Педијатрија

103.

Билјана Пецевска

1.Здравствена нега на деца и
младина со педијатрија

ЈЗУ Универзитетска клиника за
детски болести - Скопје

2.Физиотерапија во педијатрија

104.

105.

Јулија Јовановска

Здравствена нега на деца и
младина со педијатрија

ЈЗУ Универзитетска клиника за
детски болести - Скопје

Маргарита Митиќ

1.Здравствена нега на деца и
младина со педијатрија
2.Здравствена нега во
диспанзерски (амбулантни) и
патронажни услови

ЈЗУ Универзитетска клиника за
детски болести - Скопје

1.Здравствена нега на деца и
младина со педијатрија

106.

Елена Младеновиќ

ЈЗУ Институт за белодробни
заболувања кај деца Козле - Скопје

2.Физиотерапија во педијатрија
1.Здравствена нега на деца и
младина со педијатрија

107.

Владица Влаќевска

2.Физиотерапија во педијатрија

ЈЗУ Институт за белодробни
заболувања кај деца Козле - Скопје

3. Педијатрија
1.Здравствена нега на деца и
младина со педијатрија

108.

Снежана Димитриевска

2.Здравствена нега во
диспанзерски (амбулантни) и
патронажни услови

ЈЗУ Поликлиника Јане СанданскиСкопје

1.Здравствена нега на деца и
младина со педијатрија

109.

Јулијана Маџовска

110.

Велка Лукиќ

111.

Светлана Стефанова

112.

Амела Ризвановиќ

113.

Блага Василева

114.

Рада Пејчиновска

115.

Валентина Боневска

116.

Јасмина Коруновска

117.

Зорица Митиќ Љубичиќ

118.

Наташа Ѓорѓиевска

2.Здравствена нега во
диспанзерски (амбулантни) и
патронажни услови
ЗН и Ментално здравје

ЈЗУ Поликлиника Гази Баба - Скопје

ЈЗУ Универзитетска Клиника за
Психијатрија

ЗН и Ментално здравје

ЈЗУ Психијатрисска болница Скопје

ЗН во Неврологија

ЈЗУ Универзитетска Клиника за
Неврологија

ЗН во Неврологија

ЈЗУ Универзитетска Клиника за
Неврологија

ЗН во Неврологија

ЈЗУ Универзитетска Клиника за
Неврологија

ЗН во Неврологија

ЈЗУ Универзитетска Клиника за
Неврологија

ЗН во Неврологија

ЈЗУ Универзитетска Клиника за
Неврологија

ЗН Инфективно

ЈЗУ Универзитетска Клиника за
Инфективни болести

ЗН Дерматологија

ЈЗУ Универзитетска Клиника за
Дерматологија

119.

Лилјана Трошанска

120.

Емилија Стојановиќ

121.

Анета Трендафиловска

122.

Анета Коцевска

123.

Сеферина Стамова

124.

Снежана Јанкуловска

125.

Биљана Младеновска

126.

Даринка Стојановска

127.

Лиле Станковиќ

128.

Тања Лукаревска

129.

Неда Продановска

130.

Станка Тошиќ

131.

Валентина Кузмановска

132.

Даниела Синадиновска

133.

Ангела Ангеловска

134.

Катица Крстева

135.

Даниела Златанова

136.

Жаклина Думбалова

137.

Пепи Илиевска

138.

Јадранка Стефановска

139.

Татјана Рајковска

ЗН Дерматологија

ЈЗУ Универзитетска Клиника за
Дерматологија

ЗН Дерматологија

ЈЗУ Универзитетска Клиника за
Дерматологија

ОРЛ

ЈЗУ Универзитетска Клиника за
ОРЛ

ОРЛ

ЈЗУ Универзитетска Клиника за
ОРЛ

ОРЛ

ЈЗУ Универзитетска Клиника за
ОРЛ

ОРЛ

ЈЗУ Универзитетска Клиника за
ОРЛ

ОРЛ

ЈЗУ Универзитетска Клиника за
ОРЛ

Офталмологија

ЈЗУ Универзитетска Клиника за
Очни болести

Дијагностички методи

ЈЗУ Универзитетска клиника за
радиологија - Скопје

ЗН на деца и младина со
педијатрија и ЗН во диспанзерски
и патронажни услови
ЗН на деца и младина со
педијатрија и ЗН во диспанзерски
и патронажни услови
ЗН на деца и младина со
педијатрија и ЗН во диспанзерски
и патронажни услови
ЗН на деца и младина со
педијатрија и ЗН во диспанзерски
и патронажни услови
ЗН на деца и младина со
педијатрија и ЗН во диспанзерски
и патронажни услови
ЗН на деца и младина со
педијатрија и ЗН во диспанзерски
и патронажни услови
ЗН на деца и младина со
педијатрија и ЗН во диспанзерски
и патронажни услови
ЗН на деца и младина со
педијатрија и ЗН во диспанзерски
и патронажни услови
ЗН на деца и младина со
педијатрија и ЗН во диспанзерски
и патронажни услови
ЗН на деца и младина со
педијатрија и ЗН во диспанзерски
и патронажни услови
ЗН на деца и младина со
педијатрија и ЗН во диспанзерски
и патронажни услови
ЗН на деца и младина со
педијатрија и ЗН во диспанзерски
и патронажни услови

ЈЗУ Универзитетска клиника за
детски болести - Скопје
ЈЗУ Универзитетска клиника за
детски болести - Скопје
ЈЗУ Универзитетска клиника за
детски болести - Скопје
ЈЗУ Универзитетска клиника за
детски болести - Скопје
ЈЗУ Универзитетска клиника за
детски болести - Скопје
ЈЗУ Универзитетска клиника за
детски болести - Скопје
ЈЗУ Универзитетска клиника за
детски болести - Скопје
ЈЗУ Универзитетска клиника за
детски болести - Скопје
ЈЗУ Универзитетска клиника за
детски болести - Скопје
ЈЗУ Универзитетска клиника за
детски болести - Скопје
ЈЗУ Универзитетска клиника за
детски болести - Скопје
ЈЗУ Универзитетска клиника за
детски болести - Скопје

Лидија Ѓошевска

ЗН на деца и младина со
педијатрија и ЗН во диспанзерски
и патронажни услови
ЗН на деца и младина со
педијатрија и ЗН во диспанзерски
и патронажни услови
ЗН на деца и младина со
педијатрија и ЗН во диспанзерски
и патронажни услови
ЗН на деца и младина со
педијатрија и ЗН во диспанзерски
и патронажни услови
ЗН на деца и младина со
педијатрија и ЗН во диспанзерски
и патронажни услови
ЗН на деца и младина со
педијатрија и ЗН во диспанзерски
и патронажни услови
ЗН на деца и младина со
педијатрија и ЗН во диспанзерски
и патронажни услови
ЗН на деца и младина со
педијатрија и ЗН во диспанзерски
и патронажни услови
ЗН на деца и младина со
педијатрија и ЗН во диспанзерски
и патронажни услови
ЗН на деца и младина со
педијатрија и ЗН во диспанзерски
и патронажни услови
ЗН на деца и младина со
педијатрија и ЗН во диспанзерски
и патронажни услови
ЗН на деца и младина со
педијатрија и ЗН во диспанзерски
и патронажни услови
ЗН на деца и младина со
педијатрија и ЗН во диспанзерски
и патронажни услови
Физикална медицина и
рехабилитација

ЈЗУ Институт за физикална
медицина и рехабилитација Скопје

154.

Силвана Антовска

Физикална медицина и
рехабилитација

ЈЗУ Институт за физикална
медицина и рехабилитација Скопје

155.

Данка Димитриевска

Физикална медицина и
рехабилитација

ЈЗУ Институт за физикална
медицина и рехабилитација Скопје

156.

Билјана Стефкова

Физикална медицина и
рехабилитација

ЈЗУ Институт за физикална
медицина и рехабилитација Скопје

157.

Стојанка Станкковска

Физикална медицина и
рехабилитација

ЈЗУ Институт за физикална
медицина и рехабилитација Скопје

158.

Наташа Зафировска

Физикална медицина и
рехабилитација

ЈЗУ Институт за физикална
медицина и рехабилитација Скопје

159.

Кимет Ковачи

Физикална медицина и
рехабилицатицја

ЈЗУ Институт за физикална
медицина и рехабилитација Скопје

Здравствена нега во хирургија

ЈЗУ УК за ортопедија Скопје

160.

Лидија Стоилковска

140.

Славица Петревска

141.

Кате Василева

142.

Александра Смилковска

143.

Убавка Костадиновска

144.

Оливија Јакимовска

145.

Весна Арсова

146.

Лидија Цинцаровска

147.

Гордана Јанкова

148.

Лилјана Најденовска

149.

Славица Стојановска

150.

Лидија Димовска

151.

Даниела Полизовски

152.

Габриела Петровска

153.

ЈЗУ Универзитетска клиника за
детски болести - Скопје
ЈЗУ Универзитетска клиника за
детски болести - Скопје
ЈЗУ Универзитетска клиника за
детски болести - Скопје
ЈЗУ Универзитетска клиника за
детски болести - Скопје
ЈЗУ Универзитетска клиника за
детски болести - Скопје
ЈЗУ Универзитетска клиника за
детски болести - Скопје
ЈЗУ Универзитетска клиника за
детски болести - Скопје
ЈЗУ Универзитетска клиника за
детски болести - Скопје
ЈЗУ Универзитетска клиника за
детски болести - Скопје
ЈЗУ Универзитетска клиника за
детски болести - Скопје
ЈЗУ Универзитетска клиника за
детски болести - Скопје
ЈЗУ Универзитетска клиника за
детски болести - Скопје
ЈЗУ Универзитетска клиника за
детски болести - Скопје

161.

Злата Апостолска

162.

Менка Дојчиновска

163.

Гордана Захариева

Здравствена нега во хирургија

ЈЗУ УК за ортопедија Скопје

Здравствена нега во хирургија

ЈЗУ УК за ортопедија Скопје

Здравствена нега во хирургија

ЈЗУ УК за ортопедија Скопје

ФИЗИОТЕРАПЕВТИ
Горан Саневски

За стручните предмети

1.
За стручните предмети
Елизабета Цоневска

2.
За стручните предмети
Мирјана Златковиќ

3.
За стручните предмети
Дарко Димовски

4.
За стручните предмети
Ирена Јованчова

5.
Балнеоклиматотерапија
Соња Донева

ЈЗУ Институт за физикална
медицина и рехабилитација Скопје
ЈЗУ Институт за физикална
медицина и рехабилитација Скопје
ЈЗУ Институт за физикална
медицина и рехабилитација Скопје
ЈЗУ Институт за физикална
медицина и рехабилитација Скопје
ЈЗУ Институт за физикална
медицина и рехабилитација Скопје
Катлановска бања

6.
Балнеоклиматотерапија

Катлановска бања

Балнеоклиматотерапија

Катлановска бања

Балнеоклиматотерапија

Катлановска бања

Жаклина Стаменкова

7.
Елена Зафировска

8.
Ивана Трајковска

9.
За стручните предмети
Валентина Даниловска

10.

ЈЗУ УК за ортопедија Скопје
За стручните предмети
Виолета Штерјов

11.

ЈЗУ УК за ортопедија Скопје
За стручните предмети
Софија Спасовска

12.

ЈЗУ УК за ортопедија Скопје
За стручните предмети
Теџедин Ариф

13.

ЈЗУ УК за ортопедија Скопје

14.

Елизабета Антевска

За стручните предмети

ЈЗУ Институт за физикална
медицина и рехабилитација Скопје

15.

Станиша Јакимовски

За стручните предмети

ЈЗУ Институт за физикална
медицина и рехабилитација Скопје

16.

Мирјана КузаревскаДимковска

За стручните предмети

ЈЗУ Институт за физикална
медицина и рехабилитација Скопје

17.

Валентина Стојановска

За стручните предмети

ЈЗУ Институт за физикална
медицина и рехабилитација Скопје

18.

Татјана Андоновска

За стручните предмети

ЈЗУ Институт за физикална
медицина и рехабилитација Скопје

19.

Вања Трајковска

За стручните предмети

ЈЗУ Институт за физикална
медицина и рехабилитација Скопје

20.

Елена Арнаудовска

За стручните предмети

ЈЗУ Институт за физикална
медицина и рехабилитација Скопје

21.

Валентина Танковска

За стручните предмети

ЈЗУ Институт за физикална
медицина и рехабилитација Скопје

22.

Сања Атанасовска

За стручните предмети

ЈЗУ Институт за физикална
медицина и рехабилитација Скопје

23.

Тања Лукаревска

24.

Неда Продановска

25.

Станка Тошиќ

26.

Валентина Кузмановска

27.

Даниела Синадиновска

28.

Ангела Ангеловска

29.

Катица Крстева

30.

Даниела Златанова

31.

Жаклина Думбалова

32.

Пепи Илиевска

33.

Јадранка Стефановска

34.

Татјана Рајковска

35.

Славица Петревска

36.

Кате Василева

37.

Александра Смилковска

38.

Убавка Костадиновска

39.

Оливија Јакимовска

40.

Весна Арсова

Педијатрија и ФТ во педијатрија

ЈЗУ Универзитетска клиника за
детски болести - Скопје

Педијатрија и ФТ во педијатрија

ЈЗУ Универзитетска клиника за
детски болести - Скопје

Педијатрија и ФТ во педијатрија

ЈЗУ Универзитетска клиника за
детски болести - Скопје

Педијатрија и ФТ во педијатрија

ЈЗУ Универзитетска клиника за
детски болести - Скопје

Педијатрија и ФТ во педијатрија

ЈЗУ Универзитетска клиника за
детски болести - Скопје

Педијатрија и ФТ во педијатрија

ЈЗУ Универзитетска клиника за
детски болести - Скопје

Педијатрија и ФТ во педијатрија

ЈЗУ Универзитетска клиника за
детски болести - Скопје

Педијатрија и ФТ во педијатрија

ЈЗУ Универзитетска клиника за
детски болести - Скопје

Педијатрија и ФТ во педијатрија

ЈЗУ Универзитетска клиника за
детски болести - Скопје

Педијатрија и ФТ во педијатрија

ЈЗУ Универзитетска клиника за
детски болести - Скопје

Педијатрија и ФТ во педијатрија

ЈЗУ Универзитетска клиника за
детски болести - Скопје

Педијатрија и ФТ во педијатрија

ЈЗУ Универзитетска клиника за
детски болести - Скопје

Педијатрија и ФТ во педијатрија

ЈЗУ Универзитетска клиника за
детски болести - Скопје

Педијатрија и ФТ во педијатрија

ЈЗУ Универзитетска клиника за
детски болести - Скопје

Педијатрија и ФТ во педијатрија

ЈЗУ Универзитетска клиника за
детски болести - Скопје

Педијатрија и ФТ во педијатрија

ЈЗУ Универзитетска клиника за
детски болести - Скопје

Педијатрија и ФТ во педијатрија

ЈЗУ Универзитетска клиника за
детски болести - Скопје

Педијатрија и ФТ во педијатрија

ЈЗУ Универзитетска клиника за
детски болести - Скопје

41.

Лидија Цинцаровска

42.

Гордана Јанкова

43.

Лилјана Најденовска

44.

Славица Стојановска

45.

Лидија Димовска

46.

Даниела Полизовски

47.

Габриела Петровска

48.

Елизабета Костова

49.

Маргарита Митиќ

50.

Амела Ризвановиќ

51.

Блага Василева

52.

Рада Пејчиновска

53.

Валентина Боневска

54.

Јасмина Коруновска

Педијатрија и ФТ во педијатрија

ЈЗУ Универзитетска клиника за
детски болести - Скопје

Педијатрија и ФТ во педијатрија

ЈЗУ Универзитетска клиника за
детски болести - Скопје

Педијатрија и ФТ во педијатрија

ЈЗУ Универзитетска клиника за
детски болести - Скопје

Педијатрија и ФТ во педијатрија

ЈЗУ Универзитетска клиника за
детски болести - Скопје

Педијатрија и ФТ во педијатрија

ЈЗУ Универзитетска клиника за
детски болести - Скопје

Педијатрија и ФТ во педијатрија

ЈЗУ Универзитетска клиника за
детски болести - Скопје

Педијатрија и ФТ во педијатрија

ЈЗУ Универзитетска клиника за
детски болести - Скопје

Педијатрија и ФТ во педијатрија

ЈЗУ Универзитетска клиника за
детски болести - Скопје

Педијатрија и ФТ во педијатрија

ЈЗУ Универзитетска клиника за
детски болести - Скопје

Неврологија со неврофизиологија

ЈЗУ Универзитетска Клиника за
Неврологија

Неврологија со неврофизиологија

ЈЗУ Универзитетска Клиника за
Неврологија

Неврологија со неврофизиологија

ЈЗУ Универзитетска Клиника за
Неврологија

Неврологија со неврофизиологија

ЈЗУ Универзитетска Клиника за
Неврологија

Неврологија со неврофизиологија

ЈЗУ Универзитетска Клиника за
Неврологија

РАДИОЛОШКИ ТЕХНОЛОЗИ

1.

Фросина Гонева

Радиографска техника 3

ЈЗУ Универзитетска клиника за
радиологија - Скопје

Маја Тимова

Радиографска техника 1
Радиографска техника 3

ЈЗУ Универзитетска клиника за
радиологија - Скопје

2.
3.

Жаклина Савовска

Ангиографија

ЈЗУ Универзитетска клиника за
радиологија - Скопје

4.

Алмир Омеровиќ

РТГ Апарати

ЈЗУ Универзитетска клиника за
радиологија - Скопје

5.

Димитар Андонов

6.

Стевчо Спасов

Магнетна резонанца
Радиографска техника 3
РТГ Апарати

ЈЗУ Универзитетска клиника за
радиологија - Скопје
ЈЗУ Универзитетска клиника за
радиологија - Скопје

Даниела Крстевска

Радиографски процес
Ултразвучна техника
Радиографска техника 2
Радиографска техника 3

7.
Ивица Манасиевски

Радиографска техника 1
Радиографска техника 2
Радиографска техника 3
Радиолошка апаратура
Радиолошка патологија

8.

ЈЗУ Универзитетска клиника за
радиологија - Скопје

ЈЗУ Универзитетска клиника за
хируршки болести ,,Св. Наум
Охридски” - Скопје

9.

Аднан Ибраими

РТГ Апарати

ЈЗУ Универзитетска клиника за
радиологија - Скопје

10.

Зоран Стефановски

Радиотерапија

ЈЗУ Универзитетска Клиника за
Радиотерапија со Онкологија

11.

Надица Димитровска

Радиотерапија

ЈЗУ Универзитетска Клиника за
Радиотерапија со Онкологија

12.

Сашо Пејковиќ

Радиотерапија

ЈЗУ Универзитетска Клиника за
Радиотерапија со Онкологија

13.

Ведрит Ибушовски

Радиотерапија

ЈЗУ Универзитетска Клиника за
Радиотерапија со Онкологија

14.

Оливера Иванова

Радиотерапија

ЈЗУ Универзитетска Клиника за
Радиотерапија со Онкологија

15.

Гораст Георгиевски

Радиотерапија

ЈЗУ Универзитетска Клиника за
Радиотерапија со Онкологија

16.

Благица А.Георгиева

Радиотерапија

ЈЗУ Универзитетска Клиника за
Радиотерапија со Онкологија

17.

Зорица Митиќ Љубичиќ

ЗН Инфективно

ЈЗУ Универзитетска Клиника за
Инфективни болести

18.

Игор Андоновски

Радиографска техника 1
Радиографска техника 3

ЈЗУ Универзитетска клиника за
радиологија - Скопје

19.

Благоја Димитровски

Радиографска техника 1
Радиографска техника 3

ЈЗУ Универзитетска клиника за
радиологија - Скопје

20.

Мирјана Репиновиќ

Компјутеризирана томографија
Радиолошка заштита

ЈЗУ Универзитетска клиника за
радиологија - Скопје

21.

Оливер Костовски

РТГ апарати

ЈЗУ Универзитетска клиника за
радиологија - Скопје

Марина Тошевска

Радиографска техника 1
Радиографска техника 3
Дијагностички методи

22.
Тони Слезенковски

Радиографска техника 1
Радиографска техника 3
Дијагностички методи

23.

ЈЗУ Универзитетска клиника за
хируршки болести ,,Св. Наум
Охридски” - Скопје
ЈЗУ Универзитетска клиника за
хируршки болести ,,Св. Наум
Охридски” – Скопје

ЛОГОПЕДИ

1.

Дипл.логопед/
сурдоаудиолог, Весна
Лазаровска

1.
Рехабилитација на
патологија на слух
2.

Основи на логопедија

ЈЗУ Завод за слух говор и глас –
Скопје

3.

2.

Дипл.логопед Силвана
Филипова

3.

Дипл. Логопед Игор
Ценевски
Дипл.логопед Мира
Јовановска

4.
5.

Дипл. сурдоаудиолог
Билјана Ѓорѓеска

6.

Тања Лукаревска

7.

Неда Продановска

8.

Станка Тошиќ

9.

Валентина Кузмановска

10.

Даниела Синадиновска

11.

Ангела Ангеловска

12.

Катица Крстева

13.

Даниела Златанова

14.

Жаклина Думбалова

15.

Пепи Илиевска

16.

Јадранка Стефановска

17.

Татјана Рајковска

18.

Славица Петревска

19.

Кате Василева

20.

Александра Смилковска

21.

Убавка Костадиновска

22.

Оливија Јакимовска

23.

Весна Арсова

24.

Лидија Цинцаровска

25.

Гордана Јанкова

26.

Лилјана Најденовска

27.

Славица Стојановска

28.

Лидија Димовска

Патологија на говор

1. Рехабилитација на патологија
на говор

ЈЗУ Завод за слух говор и глас –
Скопје

1.Рехабилитација на патологија на
глас

ЈЗУ Завод за слух, говор и глас –
Скопје

1.Рехабилитација на патологија на
јазик
2. Патологија на јазик – деца
1. Аудиопротетика
2. Рехабилитација на
полирецепторна патологија
Педијатрија
Педијатрија
Педијатрија
Педијатрија
Педијатрија
Педијатрија
Педијатрија
Педијатрија
Педијатрија
Педијатрија
Педијатрија
Педијатрија
Педијатрија
Педијатрија
Педијатрија
Педијатрија
Педијатрија
Педијатрија
Педијатрија
Педијатрија
Педијатрија
Педијатрија
Педијатрија

ЈЗУ Завод за слух говор и глас –
Скопје
ЈЗУ Завод за слух говор и глас –
Скопје
ЈЗУ Универзитетска клиника за
детски болести - Скопје
ЈЗУ Универзитетска клиника за
детски болести - Скопје
ЈЗУ Универзитетска клиника за
детски болести - Скопје
ЈЗУ Универзитетска клиника за
детски болести - Скопје
ЈЗУ Универзитетска клиника за
детски болести - Скопје
ЈЗУ Универзитетска клиника за
детски болести - Скопје
ЈЗУ Универзитетска клиника за
детски болести - Скопје
ЈЗУ Универзитетска клиника за
детски болести - Скопје
ЈЗУ Универзитетска клиника за
детски болести - Скопје
ЈЗУ Универзитетска клиника за
детски болести - Скопје
ЈЗУ Универзитетска клиника за
детски болести - Скопје
ЈЗУ Универзитетска клиника за
детски болести - Скопје
ЈЗУ Универзитетска клиника за
детски болести - Скопје
ЈЗУ Универзитетска клиника за
детски болести - Скопје
ЈЗУ Универзитетска клиника за
детски болести - Скопје
ЈЗУ Универзитетска клиника за
детски болести - Скопје
ЈЗУ Универзитетска клиника за
детски болести - Скопје
ЈЗУ Универзитетска клиника за
детски болести - Скопје
ЈЗУ Универзитетска клиника за
детски болести - Скопје
ЈЗУ Универзитетска клиника за
детски болести - Скопје
ЈЗУ Универзитетска клиника за
детски болести - Скопје
ЈЗУ Универзитетска клиника за
детски болести - Скопје
ЈЗУ Универзитетска клиника за
детски болести - Скопје

29.

Даниела Полизовски

30.

Габриела Петровска

31.

Елизабета Костова

32.

Маргарита Митиќ
Амела Ризвановиќ

Педијатрија
Педијатрија
Педијатрија
Педијатрија

Неврологија со неврофизиологија

ЈЗУ Универзитетска клиника за
детски болести - Скопје
ЈЗУ Универзитетска клиника за
детски болести - Скопје
ЈЗУ Универзитетска клиника за
детски болести - Скопје
ЈЗУ Универзитетска клиника за
детски болести - Скопје
ЈЗУ Универзитетска Клиника за
Неврологија

33.
34.

Блага Василева

35.

Рада Пејчиновска

36.

Валентина Боневска

37.

Јасмина Коруновска

Неврологија со неврофизиологија
Неврологија со неврофизиологија
Неврологија со неврофизиологија
Неврологија со неврофизиологија

ЈЗУ Универзитетска Клиника за
Неврологија
ЈЗУ Универзитетска Клиника за
Неврологија
ЈЗУ Универзитетска Клиника за
Неврологија
ЈЗУ Универзитетска Клиника за
Неврологија

5. Разгледување на барања за одобрување на отсуства за наставници и
соработници врз основа на дадена согласност од институциите каде што се
вработени и катедрите.
- ас.д-р Магдалена Милева вработена во ЈЗУ Институт за патофизиологија и
нуклеарна медицина, поднесе барање за одобрување на неплатено отсуство во период
од 1 (една) година, започнувајќи од 01.12.2020 година, поради стручно усовршување
во областа на Нуклеарната медицина во Клиничката болница и истражувачки
Институт специјализиран за онколошки заболувања Institut Jules Bordet, Université
Libre de Bruxelles во Брисел, Белгија.
За ова барање има согласност од Катедрата за патолошка физиологија,
Катедрата за нуклеарна медицина и од раководителот на Институтот за
патофизиологија и нуклеарна медицина.
Кадровскиот одбор му предлага на ННС да даде согласност за ова
неплатено отсуство.
Декан,
Проф.д-р Соња Топузовска, с.р.

ДОПОЛНУВАЊЕ НА
ИЗВЕШТАЈОТ ОД КАДРОВСКИОТ ОДБОР

По одржување на седницата на Кадровскиот одбор на ден 16.09.2020 година,
катедрата за анестезиологија донесе одлука за распишување на конкурс за избор во
соработнички звања. Катедрата достави барање број 02-3491/1 од 16.09.2020 година.
Предлагам на членовите на Наставно-научниот совет да се дополни дневниот ред на
Кадровскиот одбор со точка 6 на дневен ред:
,,(6) Донесување на Одлука за распишување на конкурс за нови места за избор во
соработнички звања, по барање од катедрите.”
Согласно наведеното, Кадровскиот одбор му предлага на Наставно-научниот
совет да донесе Одлука за распишување на Конкурс за:
Ред.
бр.
1.

Катедра
Анестезиологија со
реанимација

Предлози

2 асистенти

Декан,
Проф.д-р Соња Топузовска, с.р.

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
10.09.2020 година и по предложените точки на дневниот ред зазеде став:

1. Формирање на комисии за оцена на докторска дисертација од:
- д-р Славчо Иваноски на тема: „Ултразвучни биомаркери за дијагностицирање
на саркопенија“, се предлага комисија во состав:
1. Проф. д-р Климе Ѓорески, претседател
2. Проф. д-р Виолета Василевска Никодиновска, ментор
3. Проф. д-р Михаел Груневски, член
4. Проф. д-р Розалинда Попова Јовановска, член
5. Проф. д-р Милан Самарџиски. член:

- м-р Маре Стевковска на тема: "Употреба на тумесцентната техника при
тангенцијална ексцизија, некретомија и земање на тенок слободен кожен
тррансплантат при третман кај длабоки и екстензивни изгореници", се
предлага комисија во состав:
1. Проф. д-р Ѓорѓе Џокиќ, претседател
2. Проф. д-р Виолета Василевска Никодиновска, ментор
3. Проф. д-р Елизабета Мирчевска Жоговска, член
4. Проф. д-р Боро Џонов, член
5. Проф. д-р Андријан Карталов. член
- м-р Миле Тантуровски на тема: "Детерминанти кои влијаат на квалитетот на
живот по дијагноза и хируршки третман кај гинеколошко-онколошки
пациентки", се предлага комисија во состав:
1. Проф. д-р Марјан Стојовски, претседател
2. Проф. д-р Викторија Вујовиќ, ментор
3. Проф. д-р Гордана Адамова, член
4. Проф. д-р Зоранчо Петановски, член
5. Проф. д-р Бети Зафирова-Ивановска. член

- Формирање на Комисија за оцена на докторска дисертација за д-р Васил
Папестиев на тема: "Процена на левокоморна функција и миокардна
деформација кај пациенти упатени на коронарна бајпас хирургија", се
предлага комисија во состав:
1. Проф. д-р Сашко Јовев, претседател
2. Проф. д-р Љубица Георгиевска-Исмаил, ментор
3. Проф. д-р Елизабета Србиновска-Костовска, член
4. Проф. д-р Предраг Милојевиќ, член
5. Проф. д-р Марија Вавлукис. член
- м-р Фана Личоска Јосифовиќ на тема: "Вредноста на калпротектин во асцит
како дијагностички и прогностички маркер за спонтан бактериски
перитонитис кај пациентите со црнодробна цироза", се предлага комисија во
состав:
1. Проф. д-р Ненад Јоксимовиќ, претседател
2. Проф. д-р Мери Трајковска, ментор
3. Проф. д-р Викторија Чалоска Ивановска, член
4. Проф. д-р Калина Гивчева Старделова, член
5. Проф. д-р Розалинда Исјановска. член
- д-р Оливер Бушљетиќ на тема: "Морфолошки и функционални
карактеристики на левата преткомора и левата комора кај возрасна
популација", се предлага комисија во состав:
1. Проф. д-р Силвана Јованова, претседател
2. Проф. д-р Љубица Георгиевска-Исмаил, ментор
3. Проф. д-р Даниела Поп Ѓорчева, член
4. Проф. д-р Марија Вавлукис, член
5. Проф. д-р Бети Зафирова Ивановска. член
- д-р Емилија Николовска Трпчевска на тема: "Генетски мутации кај
аденокарцином на панкреасот во корелација со клиничко патолошките
карактеристики", се предлага комисија во состав:
1. Проф. д-р Мери Трајковска, претседател
2. Проф. д-р Розалинда Попова-Јовановска, ментор
3. Проф. д-р Никола Јанкуловски, член
4. Проф. д-р Викторија Чалоска Ивановска, член
5. Проф. д-р Гордана Петрушевска. член
- м-р Сотир Николовски на тема: "Пресметување на феталната тежина со
употреба на дводимензионален и тродимензионален ултразвук", се предлага
комисија во состав:

1. Проф. д-р Славејко Сапунов, претседател
2. Проф. д-р Весна Јаневска, ментор
3. Проф. д-р Марјан Стојовски, член
4. Проф. д-р Климе Ѓорески, член
5. Проф. д-р Горан Димитров. член
2. Извештаи од комисии за оценка на докторска дисертација од:
- д-р Даниела Иванова Панова (објавен во Билтен на Универзитетот бр. 1218 од
01.07.2020) на тема: "Примарна дисменореа-епидемиолошки и доплер
ултразвучни карактеристики кај студентска популација во Република
Северна Македонија",
Рецензијата дадена од страна на комисијата за оцена на докторската
дисертација е позитивна и Советот на студиската програма едногласно ја
прифати.
- д-р Елена Цуракова Ристовска (објавен во Билтен на Универзитетот бр. 1219 од
15.07.2020) на тема: "Фонвилебрандов фактор како прогностички показател
кај пациентите со црнодробна цироза",
Рецензијата дадена од страна на комисијата за оцена на докторската
дисертација е позитивна и Советот на студиската програма едногласно ја
прифати.
- д-р Христина Брешковска (објавен во Билтен на Универзитетот бр. 1220 од
15.08.2020) на тема: "Евалуација на ефикасноста на хипербарната
оксигенотерапија врз заздравување на хроничните рани и врз хроничната
инфламација",
Рецензијата дадена од страна на комисијата за оцена на докторската
дисертација е позитивна и Советот на студиската програма едногласно ја
прифати.
- д-р Силвија Дума (објавен во Билтен на Универзитетот бр. 1220 од 15.08.2020)
на тема: "Корелација помеѓу дермоскопските поттипови на аквирирани
невуси и анатомската регија, возраста и фототипот на кожата",
Рецензијата дадена од страна на комисијата за оцена на докторската
дисертација е позитивна и Советот на студиската програма едногласно ја
прифати.
- д-р Валбона Гаши (објавен во Билтен на Универзитетот бр. 1221 од 01.09.2020)
на тема: "Преваленца и фактори на ризик за астма, ринитис и егзема кај
популација на школски деца во градот Гјилан, југоисточно Косово"
Рецензијата дадена од страна на комисијата за оцена на докторската

дисертација е позитивна и Советот на студиската програма едногласно ја
прифати.
3. Извештаи од комисии за оценка на подобност на пријавената
тема за изработка на докторска дисертација од:
- д-р Арјета Рауфи на тема: "Трендови на раст и пубертет: етнички и
демографски варијации кај кохорта на машки и женски деца во
северозападниот дел на Република Северна Македонија",
Рецензијата дадена од страна на комисијата за оцена пријавена тема за
изработка на докторската дисертација е позитивна и Советот на студиската
програма едногласно ја прифати.
- д-р Цветанка Волкановска Илиевска на тема: "Ехокардиографска проценка на
ефекти на дебелината врз миокардната структура и функција",
Рецензијата дадена од страна на комисијата за оцена пријавена тема за
изработка на докторската дисертација е позитивна и Советот на студиската
програма едногласно ја прифати.
- д-р Ирфан Исмаили на тема: "Детекција на ALK мутации со флуоресценција
ин ситу хибридизација (FISH) метода кај неситноклеточен белодробен
карцином
(НСКБК)
во
корелација
со
клиничко
патолошките
карактеристики",
Рецензијата дадена од страна на комисијата за оцена пријавена тема за
изработка на докторската дисертација е позитивна и Советот на студиската
програма едногласно ја прифати.
- м-р Ана Коцевска на тема: "Ризик фактори за патолошки промени на
ендометриумот и нивна асоцијација со ендокрините нарушувања,
метаболичен синдром и остеопороза",
Рецензијата дадена од страна на комисијата за оцена пријавена тема за
изработка на докторската дисертација е позитивна и Советот на студиската
програма едногласно ја прифати.
- д-р Тони Крстев на тема: "Подобрување на предикцијата на карциномот на
простатата преку воведување на нов комбиниран модел со користење на
пристатичниот здравствен индекс (PHI) и магнетна резонанца",
Рецензијата дадена од страна на комисијата за оцена пријавена тема за
изработка на докторската дисертација е позитивна и Советот на студиската
програма едногласно ја прифати.

- м-р Драгана Бислимовска на тема: "Кардиометаболен ризик и насочена
превентивна физичка активност кај дефинирани групи работници",
Рецензијата дадена од страна на комисијата за оцена пријавена тема за
изработка на докторската дисертација е позитивна и Советот на студиската
програма едногласно ја прифати.
- д-р Илир Вела на тема: "Експресија на естрогенските рецептори, Ki67, екадерин и BRAF(V600E) мутација како прогностички фактори кај папиларен
тироиден карцином",
Рецензијата дадена од страна на комисијата за оцена пријавена тема за
изработка на докторската дисертација е позитивна и Советот на студиската
програма едногласно ја прифати.
- д-р Анѓела Дебрешлиоска на тема: "Генетски и инфламаторни параметри на
хронична опструктивна белодробна болест во асоцијација со клиничките
фенотипови".
Рецензијата дадена од страна на комисијата за оцена пријавена тема за
изработка на докторската дисертација е позитивна и Советот на студиската
програма едногласно ја прифати.
4. Формирање на комисии за одбрана на докторска дисертација
од:
- д-р Даниела Иванова Панова (објавен во Билтен на Универзитетот бр. 1218 од
01.07.2020) на тема: "Примарна дисменореа-епидемиолошки и доплер
ултразвучни карактеристики кај студентска популација во Република
Северна Македонија", се предлага комисија во состав:
1. Проф. д-р Славјанка Поповска, претседател,
2. Проф. д-р Бети Зафирова Ивановска, ментор,
3. Проф. д-р Глигор Димитров, член
4. Проф. д-р Весна Велиќ Стефановска, член
5. Проф. д-р Глигор Тофоски, член
- д-р Елена Цуракова Ристовска (објавен во Билтен на Универзитетот бр. 1219 од
15.07.2020) на тема: "Фонвилебрандов фактор како прогностички показател
кај пациентите со црнодробна цироза", се предлага комисија во состав:
1. Проф. д-р Викторија Чалоска Ивановска , претседател
2. Проф. д-р Магдалена Генадиева Димитрова, ментор
3. Проф. д-р Александар Стојановиќ, член
4. Проф. д-р Ненад Јоксимовиќ, член
5. Проф. д-р Билјана Кузмановска. член

- д-р Христина Брешковска (објавен во Билтен на Универзитетот бр. 1220 од
15.08.2020) на тема: "Евалуација на ефикасноста на хипербарната
оксигенотерапија врз заздравување на хроничните рани и врз хроничната
инфламација", се предлага комисија во состав:
1. Проф. д-р Сузана Николовска, претседател,
2. Проф. д-р Лидија Тодоровска, ментор,
3. Проф. д-р Ѓорѓе Џокиќ, член
4. Проф. д-р Љубица Павлова, член
5. Проф. д-р Катерина Дамевска, член
- д-р Силвија Дума (објавен во Билтен на Универзитетот бр. 1220 од 15.08.2020)
на тема: "Корелација помеѓу дермоскопските поттипови на аквирирани
невуси и анатомската регија, возраста и фототипот на кожата", се предлага
комисија во состав:
1. Проф. д-р Сузана Николовска, претседател,
2. Проф. д-р Ѓорѓе Џокиќ, ментор,
3. Проф. д-р Смиља Туџарова Ѓоргова, член
4. Проф. д-р Жељко Мијушковиќ, член
5. Проф. д-р Александар Анчевски, член
- д-р Валбона Гаши (објавен во Билтен на Универзитетот бр. 1221 од 01.09.2020)
на тема: "Преваленца и фактори на ризик за астма, ринитис и егзема кај
популација на школски деца во градот Гјилан, југоисточно Косово", се
предлага комисија во состав:
1. Проф. д-р Емилија Влашки , претседател,
2. Проф. д-р Катица Пиперкова, ментор,
3. Проф. д-р Весна Велиќ Стефановска, член
4. Проф. д-р Бети Зафирова Ивановска, член
5. Проф. д-р Катерина Ставриќ, член
Раководител на
Советот на студиската програма за
трет циклус студии-докторски студии по медицина
Проф. д-р Розалинда Попова Јовановска с.р.

ИЗВЕШТАЈ ОД ОДБОРОТ ЗА СПЕЦИЈАЛИЗАЦИИ И СУПСПЕЦИЈАЛИЗАЦИИ

Одборот за специјализации и супспецијализации на Наставно-научниот совет на
Медицинскиот факултет од Скопје одржа состанок на 15.06.2020 година преку сретствата за
електронска комуникација. Од вкупно 19 членови на Одборот за специјализации и
супспецијализации, мнозинството се изјасниа по предложениот дневен ред и и Одборот 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 по специјалноста:
-Радиологија
I.
1.Проф.др. Михаил Груневски
2.Проф.др. Василчо Спиров
3.Проф.др. Елизабета Стојовска Јовановска
II.
1.Проф.др. Михаил Груневски
2.Проф.др. Билјана Пргова
3. Доц.др. Менка Лазаревска
III.
1.Проф.др. Михаил Груневски
2.Проф.др. Климе Ѓорески
3.Проф.др. Надица Митревска
IV.
1.Проф.др. Климе Ѓорески
2.Проф.др. Надица Митревска
3.Проф.др. Виолета Василевска Никодиновска
V.
1.Проф.др. Климе Ѓорески
2.Доц.др. Маја Јакимовска Димитровска
3.Проф.др. Билјана Пргова
VI.
1.Проф.др. Климе Ѓорески
2.Доц.др. Маја Јакимовска Димитровска
3.Доц.др. Менка Лазаревска
VII.
1.Проф.др. Светлана Антевска Грујоска
2.Проф.др. Василчо Спиров
3.Проф.др. Виолета Василевска Никодиновска
VIII.
1.Проф.др. Светлана Антевска Грујоска
2.Проф.др. Надица Митревска
3.Проф.др. Елизабета Стојовска Јовановска

IX.
1.Проф.др. Светлана Антевска Грујоска
2.Проф.др. Климе Ѓорески
3.Проф.др. Василчо Спиров
X.
1.Проф.др. Василчо Спиров
2.Проф.др. Михаел Груневски
3.Доц.др. Менка Лазаревска
XI.
1.Проф.др. Василчо Спиров
2.Проф.др. Виолета Василевска Никодиновска
3.Доц.др. Маја Јакимовска Димитровска
XII.
1.Проф.др. Надица Митревска
2.Проф.др. Светлана Антевска Грујоска
3.Доц.др. Маја Јакимовска Димитровска
XIII.
1.Проф.др. Надица Митревска
2.Проф.др. Василчо Спиров
3.Проф.др. Билјана Пргова
XIV.
1.Проф.др. Виолета Василевска Никодиновска
2.Проф.др. Михаел Груневски
3.Проф.др. Билјана Пргова
XV.
1.Проф.др. Виолета Василевска Никодиновска
2.Проф.др. Елизабета Стојовска Јовановска
3.Доц.др. Маја Јакимовска Димитровска
XVI.
1.Проф.др. Елизабета Стојовска Јовановска
2.Доц.др. Маја Јакимовска Димитровска
3.Проф.др. Светлана Антевска Грујоска

2.Усвојување на програма за супспецијализација по супспецијалноста Гинекологија и
акушерство
Програмата за супспецијализација по Детска и адолесцентна гинекологија е нова
програма предложена од катедрата по Гинекологија и акушерство. По усвојување на
програмата од страна на ННС истата да се достави до Министерството за здравство на
Република Северна Македонија за измена и дополна на Правилникот за специјализации и
супспецијализации.

3.Одлука за прифаќање на заклучоците од состанокот со Раководители на катедри.
На ден 15.09.2020 година, продеканот за специјализации одржа состанок со
раководителите на катедри во врска со тековното одвивање на специјализациите во изминатиот
период од кога е започната актуелната состојба со Корона вирусот.
По дискусијата на учесниците на состанокот се донесоа следните заклучоци:

- катедрите генерално ќе ги признаат турнусите на специјализантите кои беа повлечени
во матичните установи во изминатиот период поради пандемијата со Коронавирусот. Истото се
однесува и на приватните специјализанти кои потврда за редовност ќе треба да достават од
своите едукатори, менторот како и директорите на ЈЗУ каде биле на турнус;
- за специјализантите кои беа ослободени од доаѓање на работа со Одлука на
Министерството за здравство на Република Северна Македонија, ќе се донесе решение за
времен прекин на специјализацијата;
- сите специјализанти кои сметаат дека им е потребно да надокнадат дел од времето
додека биле повлечени во матичните установи, ќе треба да поднесат барање до соодветната
катедра, односно Одделението за специјализации на МФ за продолжување на
специјалистичкиот стаж;
- во однос на пополнување на шестмесечни извештаи за период од 01.03.2020 до
31.08.2020 година, договорено е како да бидат регулирани турнусите за изминатиот период, а
дадена е и согласност менторите да се потпишуваат како едукатори за обавените турнуси на
специјализантот и
- изведување на стручната теоретска настава во следниот период, Катедрите се
задолжени да ја организираат и изведат наставата online според предвидената програма.
Во врска со полагањето на специјалистичкиот испит односно доставувањето на пишан
труд или апстракт (автор или коавтор) како услов за полагање на испитот, а со оглед на тоа
дека дел од специјализантите не биле во можност до сега да ја завршат таа обврска,
Медицинскиот факултет во Скопје заедно со катедрите а во соработка со Македонското
лекарско друштво ќе организира конференција односно симпозиуми на кои специјализантите
ќе може да учествуваат со свои апстракти.

Продекан,
Проф.д-р Игор Кафтанџиев с.р.

УНИВЕРЗИТЕТ “СВ.КИРИЛ И МЕТОДИЈ” – СКОПЈЕ
МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ

ПЛАН И ПРОГРАМА ЗА СУБСПЕЦИЈАЛИЗАЦИЈА ПО ДЕТСКА И
АДОЛЕСЦЕНТНА ГИНЕКОЛОГИЈА
УНИВЕРЗИТЕТСКА КЛИНИКА ЗА ГИНЕКОЛОГИЈА И АКУШЕРСТВО
– СКОПЈЕ

Јули, 2020

ВОВЕД
Детската и адолесцентна гинекологија е област во гинекологијата и
акушерството со која се заокружува грижата за женската индивидуа уште од
раѓањет и игра улога во правец на зачувување на идната фертилност.
Главната карактеристика на детскиот период од животот е недостатокот на
естрогени и отсуството на сексуален живот. Пубертетот, менархата и
адолесценцијата претставуваат преод во кој се случуваат драстични промени
и трансформација на телесно и ментално ниво.
Детската и адолесцентна гинекологија претставува засебна субспецијалност
како дел од гинекологијата и акушерството, но истовремено е и
интердисциплинарна област која поврзува и други специјалности како:
педијатри, генетичари, ендокринолози, хематоонколози, трансфузиолози,
детски хирурзи, цитолози, хистопатолози, радиолози.
ЦЕЛИ на субспецијализацијата
За време на субспецијализацијата по детска и адолесцентна гинекологија,
лекарите треба да ги совладаат постапките и да се здобијат со знаење од
следниве области:







Пристап до пациентот;
Начини на гинеколошки преглед на дете ;
Ултразвучна дијагностика на генитален тракт кај дете;
современи постапки и дијагностички процедури;
тераписки процедури кај мали девојчиња и адолесцентки;
современо пратење и понатамошен третман на девојчиња и адолесцентки;

УСЛОВИ
- завршен медицински факултет
- завршена специјализација по гинекологија и акушерство
- 4-годишен специјалистички стаж по гинекологија и акушерство
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ПЛАН
НА
СУБСПЕЦИЈАЛИЗАЦИЈА
АДОЛЕСЦЕНТНА ГИНЕКОЛОГИЈА

ПО

ДЕТСКА

И

Интердисциплинарниот план и програма се изведуваат во траење од 24
месеци во комплетни образовни центри.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
10.
11.
12.
13.

Цитодијагностика
Гинеколошка патохистологија
Ултразвучна дијагноза
Радиологија
Детска хирургија
Генетика
Амбуланта за болести на дојка
Детска ендокринологија
Детска хематологија
Детска онкологија
Детска психијатрија
Тренинг центар (Белград)

1 месец
1 месец
3 месеци
2 месеци
3 месеци
1 месец
1 месец
3 месеци
1 месец
1 месец
1 месец
6 месеци

ПРОГРАМА
Гинекологот-обстетичар за време на субспецијализација по принцип на
турнуси на компетентни клиники, институти и лаборатории стекнува знаење
и вештини во интерактивна настава со практична работа и тоа:
1. Основни знаења од областа на детска и адолесцентна гинекологија
2. Патологија на вулва
3. Улогата на гинекологот во заштита на дете од насилство во семејство и
сексуално насилство и згрижување на повреди како и после
мутилантни операции на гениталиите ( Female genital mutilation-FGM)
4. Предвремен и задоцнет пубертет
5. Разлики во половиот развој
6. Аномалии во развој на Милеровите канали
7. Пореметувања во менструалниот циклус во адолесценција,
хиперандрогенизам и ПЦО во адолесценцијата
8. Акутна и хронична болка и дисменореа
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9. Сексуално и репродуктивно здравје, полно преносливи болести и
контрацепција
10. Сексуално и репродуктивно здравје кај адолесценти со хронични
болести и посебни потреби
11. Адолесцентна бременост и абортус
12. Инсуфициенција на оваријалната функција кај преживеани од малигни
болести во детството
13. Тумори и цисти на овариум во детство и адолесценција
14. Стратегии за здравствена заштита кои се однесуваат на Хуман
Папилома Вирус и вакцинација
15. Полов и родов развој ( и транссексуалност)
16. Пореметувања во исхраната во адолесценција и нивното влијание на
репродуктивниот развој
17. Пореметување во развојот на дојките во адолесценцијата

Овој план ќе се спроведува преку мултидисциплинарна соработка во која
водечка улога ќе има Катедрата по гинекологија и акушерство, при
Медицинскиот факултет во Скопје. За да се оствари овој план, ќе соработува
со:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Одделението за цитолошка дијагностика
Одделението за интервентен ултразвук
Одделение за ендоскопија
Одделението за оперативна гинеколошка онкологија
Оддел за неонатологија
Лабораторија при Гинеколошката клиника
Амбуланти во состав на Гинеколошката клиника
Клиника за детски болести
Клиника за детска хирургија
Клиника за психијатрија
Тренинг центар (Белград)
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ТЕОРЕТСКА
ПРОГРАМА ЗА
ГИНЕКОЛОШКА ОНКОЛОГИЈА

СУБСПЕЦИЈАЛИЗАЦИЈА

ПО

(ПРОГРАМА ЗА САМОЕДУКАЦИЈА И РАБОТА СО МЕНТОР)

ДЕФИНИЦИИ:




Познавање на сите теми кои вообичаено се користат во клиничката
пракса
Детално познавање на важните аспекти на темите коиги познаваат
специјалисти од други дисциплини.
Познавање на темите кои се важни во клиничката практика на детска и
адолесцентна гинекологија

ПРВ СЕМЕСТАР
1. Анатомија и хистологија – Институт за анатомија и Институт за
хистологија и ембриологија





Познавање на регионалната анатомија на карлицата, абдоменот,
градниот кош, бутините, ендокрините жлезди,
Детално познавање на ембрионалниот развој на гениталните органи
Познавање на анатомијата и хистологијата на карличните органи и
дојката
Познавање на структурата на клетката

2. Патологија – Институт за патологија, Институт за радиотерапија и
онкологија, Лабораторија за хистологија и клиничка цитологија




Познавање на цитологијата и хистологијата на гинеколошките канцери
кои можат да се јават во детската возраст
Детално познавање на карциногенезата, инвазивноста и метастазирањето
Детално познавање на молекуларната и клеточната биологија

3. Статистика и епидемиологија – Институт за епидемиологија
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Познавање на статистичката анализа и собирање на податоци
Познавање на подготвување и интерпретирање на клиничките
истражувања

ВТОР СЕМЕСТАР
1. Микробиологија – Институт за микробиологија и вирусологија


Познавање на инфективните агенси како најчестите причинители на
вулвовагинитиси

2. Биохемија – Републички завод за здраствена заштита
 Лабораториска дијагностика
 Познавање на исхраната во однос на раст и развој
3. Фармакологија – Институт за Фармакологија
 Познавање
на
особеностите,
фармакодинамиката,
дејствијата,
интерреакциите, и штетноста од фармаколошките агенси кои се
користат во детска и адолесцентна гинекологија
ТРЕТИ СЕМЕСТАР
1. Ултразвучна дијагностика – Клиника за Гинекологија и Акушерство
 Познавање на дијагностичките
возраст,

техники во детска и адолесцентна

2. Снимање – Институт за Радиологија (ренген снимање, КТ, МР, Ехо)
 Детално познавање на сите техники на снимање, вклучувајќи
компјутерска томографија, ултразвук, магнетна резонанца, кои се
користат во дијагностиката ,вклучувајќи ги индикациите и
интерпретацијата
4. Хирушки третман
 Познавање и вештина во сите хирушки процедури во детска и
адолесцентна гинекологија
 Познавање на компликациите во хирургијата во и постоперативната нега
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 Познавање и примената, техниките и компликациите со анестезија и
интензивна нега и експертиза во праксата на реанимација на деца
 Познавање и искуство во предоперативната процена и подготовките за
оперативен зафат
ЧЕТВРТИ СЕМЕСТАР
1. Тренинг центар-Белград
 Програма на совладување на вештини според програмата на
Европското здружание за детска и адолесцентна гинекологија
EURAPAG
2. Педијатрија- Клиника за детски болести
 Принципи на работа со деца и адолесценти со гинеколошки проблеми
3. Оддел за деца и млади на ЈЗУ УК Клиника за Психијатрија
 Принципи на работа со деца и адолесценти со гинеколошки проблеми

НАЧИН НА СПРОВЕДУВАЊЕ НА СУБСПЕЦИЈАЛИЗАЦИЈАТА ПО
ДЕТСКА И АДОЛЕСЦЕНТНА ГИНЕКОЛОГИЈА
Програмата за спроведување на субспецијалност започнува по објавен
конкурс, на почетокот од учебната година (1-ви октомври), според утврдени
критериуми и уплата на првата рата (првиот семестар) на прифатените
кандидати.
Сите професори кои учествуваат во субспецијализацијата го формираат
научно-наставниот Совет. На првата седница се избираат координатори за
сите наставни бази (оддели, клиники, институти, факултети). Тие го
донесуваат планот и програмата и предлагаат соодветна литература. Истото
го добива секој субспецијализант на првиот учебен час. Тогаш официјално
им се предаваат индексите за субспецијализација на Универзитетот Св.
“Кирил и Методиј”, се определува менторот и по лична желба се определува
тема за семинарска работа. Семестарот се заверува по положените
колоквиуми и завршен писмен испит од типот на multiple choice questions.
Испитот се вреднува со бодови.
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Наставно-научниот Совет го определува минимум бројот на бодови за
теоретскиот дел од програмата за секој семестар, како и вкупниот број
бодови за целиот студиум.
Дипломата се доделува јавно, по задолжително:
 совладување на теоретската настава со пропишани минимум бодови
 совладување на сите предвидени практиќни,дијагностички и тераписки
вештини
 јавно полагање на предвидените колоквиуми
 одбранет семинарски труд
 завршен испит

Препорачана литература:

1.

Emans SJH, Laufer MR, Di Vasta A, editors. Emans, Laufer,

Goldstein's

Pediatric

and

Adolescent

Gynecology,

7th

ed.

Philadelphia: Wolters Kluwer Health; 2019.
2.

Sanfilippo JS, Lara-Torre E, Gomez-Lobo V, editors. Sanfilippo's

Textbook of Pediatric and Adolescent Gynecology, 2nd ed. Boca Raton:
Taylor Francis Group CRC Press; 2019.
3.

Sedlecky K I Stanković Z (ur.poglavlja). Dečija i Adolescentna

ginekologija. U: Bogdanović R. Radlović N, ur. Pedijatrija. Akademska
misao. Beograd 2016.
4.

Stanković Z. Laparaskopija u dečijoj i adolescentnoj ginekologiji. U

Devaja O, Đurđević S, ur. Laparoskopska hirurgija u ginekologiji.
Med.fakultet N.Sad, 2016 (24 poglavlje)
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5.

Sedlecky K, Stanković Z. Contraception for adolescents after

abortion. Eur J Contracept Reprod Health Care 2016 Feb;21(1):4-14. doi:
10.3109/13625187.2015.1082175. Epub 2015 Oct 14.
6.

Stanković ZB, Sedlecky K, Savić Đ, Lukač B, Mažibrada I, Perović

S. Ovarian preservation from tumors and torsions in girls: a prospective
diagnostic study. J Pediatr Adolesc Gynecol 2017, 30:405-412.
7.

Stankovic ZB, Tridenti G, Liassides M, Wood PL, Roos EJ; European

Association of Paediatric and Adolescent Gynaecology (EURAPAG) and
European Board And College of Obstetrics and Gynaecology (EBCOG).The
future of paediatric and adolescent gynaecology in Europe. Eur J Obstet
Gynecol Reprod Biol. 2019;235:121-124. doi: 10.1016/j.ejogrb.2018.08.025.
Epub 2018 Aug 18
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ИЗВЕШТАЈ ОД СОВЕТОТ НА ДОКТОРСКИ СТУДИИ
ПО ЈАВНО ЗДРАВСТВО

Советот на докторски студии по Јавно Здравство, по електронски пат одржа
состанок на 11.09.2020 година, и по предложените точки од дневниот ред зазеде став:
1. Извештај од комисија за оцена на дoкторска дисертација
а) м-р д-р Светлана Крстевска Блажевска
(објавен во билтен на
Универзитетот бр.1219 од 15.07.2020) на тема: :"Состојби и насоки за подобрување
на грижата за здравјето на мајките и новородените во Република Северна
Македонија "
Рецензиjaта дадена од страна на комисијата за оценка на докторска дисертациja е
позитивна и Советот на студиската програма едногласно ја прифати.
2.Формирање на комисија за одбрана на докторска дисертација од;
а) м-р д-р Светлана Крстевска Блажевска на тема: :" Состојби и насоки за
подобрување на грижата за здравјето на мајките и новородените во Република
Северна Македонија ", се предлага комисија во состав:
1.проф.д-р Елена Ќосевска
2.проф.д-р Дончо Донев (ментор)
3.проф.д-р Розалинда Исјановска
4.проф.д-р Бети Зафирова Ивановска
5.академик проф.д-р Нада Поп Јорданова
3.Формирање на комисија за оцена на подобност на пријавената тема за
изработка на докторска дисертација од:
а) д-р Ернад Косуми „ PRESENT SITUATUON REGARDING KNOWLEDGE, ATTITUDE,
AND PRACTICE (KAP) SURVEY ON HUMAN PAPILLOMA VIRUS (HPV) AND ASSOCIATED
FACTORS AMONG POPULATION IN REPUBLIC OF KOSOVA"/ СОСТОЈБА ВО ПОЗНАВАЊЕ,
ЗНАЕЊЕ, СТАВ И ПРАКТИКАТА ЗА ХУМАНА ПАПИЛОМА ВИРУС (ХПВ) И АСОЦИРАНИТЕ
ФАКТОРИ МЕЃУ НАСЕЛЕНИЕТО ВО РЕПУБЛИКА КОСОВО.“,

1. проф.д-р Моме Спасовски-ментор
2. проф.д-р Јованка Караџинска Бислимовска
3. проф.д-р Розалинда Исјановска
4. Поврат на сретства за втор семестар за кандидадтот Бојана Атанасова
запишана на докторски студии по Јавно здравство во учебната 2018/2019 година.
Именуваната нема никакви активности од денот на запишување на докторските
студии и поднесе изјава дека се откажува.

Раководител на Совет на докторски студии
Проф д-р Розалинда Исјановска с.р.

ИЗВЕШТАЈ ОД ОДБОРОТ ЗА ИЗДАВАЧКА ДЕЈНОСТ
Членовите на Одборот за издавачка дејност на Медицинскиот факултет на ден 14.09.2020
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) Монографија со наслов: „Дијабетес мелитус во детска и адолесцентна возраст“ од
авторот проф.д-р Елена Шукарова Ангеловска од Катедрата за педијатрија се предлагаат
следниве членови за Рецензентска комисија:
1. Проф.д-р Зоран Гучев
2. Насл.доц.д-р Ирфан Ахмети
б) Учебно помагало со наслов: „Општа патофизиологија-практикум за студенти по
медицина“ од авторите: проф.д-р Оливија Васкова, проф.д-р Светлана Мицева Ристевска,
проф.д-р Даниела Поп Ѓорчева, проф.д-р Даниела Миладинова, проф.д-р Сузана Лопарска,
проф.д-р Венјамин Мајсторов, проф.д-р Ана Угринска, доц.д-р Синиша Стојаноски, в.н.сор.д-р
Соња Кузмановска, в.н.сор.д-р Тони Трипуноски, асистент докторанд Невена Маневска и
асистент докторанд.д-р Тања Маказлиева од Катедрата за патолошка физиологија се предлагаат
следниве членови за Рецензентска комисија:
1. Проф.д-р Соња Топузовска
2. Проф.д-р Сунчица Петровска
2. Донесување на Одлука за печатење на рецензирани учебници/учебни помагала:
1. Учебник со наслов: „Анатомија 1“ од авторите: проф.д-р Бљана Зафирова, проф.д-р
Јулија Живадиновиќ, проф.д-р Ники Матвеева, проф.д-р Марија Папазова и доц.д-р Елизабета
Чадиковска за студентите од Стоматолошкиот факултет од Катедрата за анатомија во тираж од
300 примероци.

Претседател на
Одборот за издавачка дејност
Проф. д-р Људмила Ефремовска, с.р.

РЕЦЕНЗИИ ДЕМОНСТРАТОРИ

