








  
З  А  П  И  С  Н  И  К 

 
Од одржана XXIX редовна седница на ден 22.09.2020 година,  на Наставно-

научниот совет на Медицинскиот факултет-Скопје, со почеток во 12 часот  на отворено 
во дворот на Институтот за судска медицина, криминалистика и медицинска 
деонтологија при Медицинскиот факултет во Скопје. 

Присутни членови на седницата: Соња Топузовска, Розалинда Попова 
Јовановска,  Бети Зафирова Ивановска, Игор Кафтанџиев, Златко Јаќовски, Светлана 
Цековска, Марија Папазова, Јулија Живадиновиќ Богдановска, Биљана Зафирова, 
Елизабета Чадиковска, Јасна Богданска, Катерина Тошевска Трајковска, Ирена 
Костовска, Лилјана Миленкова, Елида Митевска, Весела Малеска Ивановска, Сања 
Манчевска, Јасмина Плунцевиќ Глигороска, Елена Трајковска-Докиќ, Гордана 
Јанкоска, Жаклина Цековска, Ана Кафтанџиева, Гордана Петрушевска, Славица 
Костадинова Куновска, Оливија Васкова, Никола Лабачевски, Димче Зафиров, Јасмина 
Тројачанец, Весна Велиќ Стефановска, Фимка Тозија, Биљана Јанеска Верица Попоска, 
Александар Станков, Даниела Миладинова, Венјамин Мајсторов, Ана Угринска, 
Василчо Спиров, Маја Јакимовска Димитровска, Биљана Пргова, Климе Ѓорески, 
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 Чаноска Иванова, Ненад Јоксимовиќ, Мери Трајковска, 
Владимир Андреевски, Емилија Влашки, Филип Дума, Светлана Кочева,  Костандидна 
Кузевска Манева, Соња Бојаџиева, Татјана Јаќовска, Наташа Алулоска, Звонко 
Миленковиќ, Сенежана Стојковска, Гордана Китева Тренчевска, Наталија Долненец 
Банева, Анита Арсовска, Марија Ралева, Димитар Боневски, Ненси Манушева, Снежана 
Смичкоска, Виолета Клисаровска, Сузана Николовска, Никола Јанкуловски,  Светозар 
Антовиќ, Александар Чапароски,  Сашко Јовев, Миле Петровски, Боро Џонов, Славчо 
Стојменски, Зоран Божиновски, Милена Голубовиќ Арсовска, Глигор Тофоски, 
Јарданка Георгиевска, Мирјана Шошолчева, Билјана Кузмановска, Михаил 
Кочубовски, Гордана Ристовска, Ериета Николиќ Димитрова, Билјана Митревска, 
Татјана Макаровска Бојаџиева, Јованка Караџинска Бислимовска, Томислав 
Станковски, студенти: Маринела Фармакоска, Веса Седалиу, Маро Петрески, Ѓорѓи 
Стојковски, Јован Марушевски, Ернес Никочевиќ, Мирослав Момчилов, Јован 
Јованоски и Виктор Симеоновски. 

Најавени отсуства на седницата: Билјана Таушанова, Ката Мартинова, Ирeна 
Кондова Топузовска, Емилија Цветковска и Катарина Ставриќ, Бети Дејанова и Џансун 
Буковец-студент. 

Отсутни членови на седницата: Лилјана Спасевска, Весна Јаневска, Кочо 
Димитровски,  Драган Даниловски, Моме Спасовски, Михаел Груневски, Петар 
Дејанов,  Лидија Карева, Антони Новотни, Бранислав Стефановски, Весна Гривчева 
Пановска, Ѓорѓи Јота,  Виктор Камилоски, Симон Трпески, Златко Темелкоски, Јане 
Нетковски, Никола Николоски, Горан Димитров, Јордан Минов и Александар 
Петличковски,  студенти: Ангела Петреска, Леона Лазаревска, Јасем Рустеми, Љубица 
Баткоска, Мартина Савовска, Горјан Волкановски, Теа Михајлова, Димитар Стевчев и 
Дејан Трпевски. 

 
Деканот констатира дека во моментот има потребно мнозинство членови на 

ННС за полноважно одлучување.  
Пред да се премине на узвојување на дневниот ред, Деканот го дополни истиот 

со уште една точка 8 која гласи:  
 ,,Донесување на Одлука за измена и дополнување на Одлуката за утврдување 
на платите и надоместоците на вработените на Универзитетот „Св. Кирил и 



  
Методиј” во Скопје - Медицински факултет - Скопје" 

 
Членовите на ННС едногласно го прифатија предложениот дневен ред со 

дополната. 
Деканот истакна дека ННС брои 139 членa, за полноважно одлучување, по 

предложениот дневен ред за точката 2 потребно е присуство од 2/3 од вкупниот број 
негови членови односно присуство од најмалку 94 члена на ННС. За првата и третата 
точка потребно е присуство од најмалку 70 членови. 

На седницата одржана на 22.09.2020 година беа присутни 103 члена на ННС. 
Материјалите за седницата на членовите на ННС им беа доставени на 17.09.2020 

година. 
ННС започна со работа по следниов 
 

Д Н Е В Е Н   Р Е Д 
 

1. Усвојување  на записникот од ХXVIII седница на Наставно-научниот совет 
одржана на ден 09.07.2020 година.  

2. Избор на продекани на Универзитетот “Св. Кирил и Методиј”- Медицински 
факултет во Скопје по предлог од деканот од редот на наставно-научните работници на 
факултетот. 

3. Донесување на одлука за распоред на работни задачи на наставниците и 
соработниците за академската 2020/2021 година. 

4. Извештаи по рецензии. 
a) Извештај од комисијата за рецензија на ракописот со наслов: „Спирометријата 

во дијагностиката и мониторингот на болестите на респираторниот систем“ од авторот 
проф.д-р Јордан Минов, Билтен на УКИМ бр. 1218 од 01.07.2020 стр. 66-70.  

б) Извештај од комисијата за рецензија на ракописот со наслов: 
„Балнеоклиматологија“ од авторите: проф.д-р Ериета Николиќ Димитрова, доц.д-р 
Билјана Митревска и доц.д-р Валентина Коевска, Билтен на УКИМ бр. 1218 од 
01.07.2020 стр. 71-73.  

в) Извештај од комисијата за рецензија на ракописот со наслов: „Анатомија 1“ за 
студентите од Стоматолошки факултет од авторите: проф.д-р Биљана Зафирова, 
проф.д-р Јулија Живадиновиќ, проф.д-р Ники Матвеева, проф.д-р Марија Папазова и 
проф.д-р Елизабета Чадиковска, Билтен на УКИМ бр. 1219 од 15.07.2020 стр. 96-100.  

г) Извештај од комисијата за рецензија на ракописот со наслов: 
„Мултидисциплинарен практичен пристап во дијагноза и терапија на остеосарком“ од 
авторите: проф.д-р Виолета Василевска Никодиновска, проф.д-р Милан Самарџиски и 
проф.д-р Весна Јаневска, Билтен на УКИМ бр. 1220 од 15.08.2020 стр. 58-65.  

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 Цветанка Вокановска Илиевска на тема: „Ехокардиографска проценка на 
ефекти на дебелината врз миокардната структура и функција”. 

2. 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 од 
Република Северна Македонија”. 

3. Д-р Ана Коцевска на тема: „Ризик фактори за патолошки промени на 
ендометриумот и нивна асоцијација со ендокрините нарушувања, метаболичен синдром 
и остеопороза”. 



  
4. Д-р Тони Крстев на тема: „Подобрување на предикцијата на карциномот на 

простатата преку воведување на нов комбиниран модел со користење на простатичниот 
здравствен индекс (PHI) и магнетна резонанца”. 

5. Д-р Драгана Бислимовска на тема: „Кардиометаболен ризик и насочена 
превентивна физичка активност кај дефинирани групи работници”. 

6. Д-р Анѓела Дебрешлиоска на тема: „Генетски и инфламаторни параметри на 
хронична опструктивна белодробна болест во асоцијација со клиничките фенотипови”. 

7. Д-р Илир Вела на тема: „Експресија на естрогенските рецептори, Ki67, е-
кадерин и BRAF(V600E) мутација како прогностички фактори кај папиларен тироиден 
карцином”. 

8.  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“. 

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

1. Д-р Даниела Иванова Панова на тема: „Примарна дисменореа –
епидемиолошки и доплер ултразвучни карактеристики кај студентска популација во 
Република Северна Македонија“,  Билтен на УКИМ бр. 1218 од  01.07.2020 година, стр. 
74-82.  

2. Д-р Елена Цуракова Ристовска на тема: „Фонвилебрандов  фактор како 
прогностички показател кај пациентите со црнодробна цироза“, Билтен на УКИМ бр. 
1219 од  15.07.2020 година, стр. 101-109.  

3. Д-р Христина Брешковска на тема: „Евалуација на ефикасноста на 
хипербарната оксигенотерапија  врз заздравување на хроничните рани и врз хроничната 
инфламација“, Билтен на УКИМ бр. 1220 од  15.08.2020 година, стр. 66-75.  

4. Д-р Силвија Дума на тема: „Корелација помеѓу дермоскопските поттипови на 
аквирирани невуси и анатомската регија, на возраста и фототипот на кожата“, Билтен 
на УКИМ бр. 1220 од  15.08.2020 година, стр. 76-84.  

5. Д-р Валбона Гаши на тема: „Преваленца и фактори на ризик за астма, ринитис 
и егзема кај популација на школски деца во градот Гјилан, југоисточно Косово“, Билтен 
на УКИМ бр. 1221 од  01.09.2020 година, стр. 64-77.  

в)  Извештaј од комисијата за оцена на докторска дисертација по јавно 
здравство  на Школата за докторски студии при УКИМ за: 

1. Д-р Светлана Крстевска Блажевска на тема: „Состојби и насоки за 
подобрување на грижата за здравјето на мајките и новородените во РСМакедонија“, 
Билтен на УКИМ бр. 1219 од  15.07.2020 година, стр. 110-121.  
 

5. 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 
- Совет на студиска програма за трет циклус на студии по јавно здравство 
-     Одбор за издавачка дејност 
 

          6. Избор на демонстратори 
 а) Избор на Михаил Чачор и Тодор Григоров за демонстратори на Катедрата за 

хистологија со ембриологија по предметите: Морфологија и физиологија на клетка, 
Хистологија и ембриологија 1 и 2 од студиската програма по општа медицина, 
Хистологија и ембриологија од студиската програма по дентална медицина, Анатомија 
со хистологија и хистологија од останатите студиски програми од тригодишните 
стручни студии. 



  
 б) Избор на д-р Драгана Бислимовска за демонстратор на Катедрата за 

медицина на трудот по предметите: Медицина на трудот за студентите по општа 
медицина, Медицина на трудот и ергономија за студентите на тригодишните стручни 
студии за физиотерапевти, Медицина на тудот за студентите на тригодишните стручни 
студии за логопеди и Јавно здрвство со епидемиологија и статистика за тригодишните 
стручни студии за стручни медицински сестри. 

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

Медицинскиот факултет, а според Билтен на Универзитетот „Св. Кирил  и Методиј“ во 
Скопје, Билтен бр. 1218 од 01.07.2020 година, Билтен на УКИМ бр. 1219 од 15.07.2020 
година, Билтен на УКИМ бр. 1220 од 15.08.2020 година и Билтен на УКИМ бр. 1221 од 
01.09.2020 година. 

 
8. Донесување на Одлука за измена и дополнување на Одлуката за утврдување 

на платите и надоместоците на вработените на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј” 
во Скопје - Медицински факултет - Скопје 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Ад-1.Усвојување  на записникот од XXVIII седница на Наставно-научниот 
совет одржана на ден 09.07.2020 година. 

ННС едногласно го усвои записникот од XXVIII седница на Наставно-научниот 
совет одржана на ден 09.07.2020 година. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Ад-2. Избор на продекани на Универзитетот “Св. Кирил и Методиј”- 
Медицински факултет во Скопје по предлог од деканот од редот на наставно-
научните работници на факултетот. 

Согласно член 103 од Статутот на Медицинскиот факултет во Скопје, Наставно-
научниот совет ги  избира продеканите по предлог на новоизбраниот декан од редот на 
редовните и вонредните професори и доцентите на Факултетот.   

За продекани на Факултет за мандатен период 2020-2023 година, Деканот ги 
предложи следниве лица: 

 
 1. Проф.д-р Бети Зафирова Ивановска, продекан за настава  
 2. Доц. д-р Ана Данева Маркова, продекан за специјализации  
 3. Проф.д-р Златко Јаќовски, продекан за финансии  

           4. Проф.д-р Розалинда Попова Јованова, продекан за наука  
          
      Согласно член 238 од Статутот на УКИМ, Наставно-научниот совет за избор на 
продекани одлучува со тајно гласање. За избрани се сметаат кандидатите што добиле 
мнозинство од присутните членови на Наставно-научниот совет. 

Деканот ги задолжи службите да изготват гласачки ливчиња, и во меѓувреме 
ННС формира Комисија од 3 члена за спроведување на тајното гласање во состав: 

1. Проф.д-р Марија Вавлукис, претседател 
2. Проф.д-р Александар Станков, член  
3. Проф.д-р Соња Бојаџиева, член 

 
По спроведеното тајно гласање, Комисијата изготви извештај кој е составен дел 

на овој Записник. 
 



  
И  З  В  Е  Ш  Т  А  Ј 

за резултатите од гласањето за избор на продекани  
од XXIX седница на Наставно-научниот совет  на 
УКИМ Медицински факултет во Скопје, одржана 

 на ден 22.09.2020 година (вторник) 
   

 Наставно-научниот совет врз основа на член 27 од Деловникот за начинот на 
работа и одлучување на Наставно-научниот совет, Деканатската управа, катедрите, 
работните и стручни тела, одборите, наставно-научните колегиуми и комисиите на  
Медицинскиот факултет во Скопје,  формира Комисија која спроведува гласање и 
објавува резултати  за избор на четири продекани на Медицинскиот  факултет при 
УКИМ во Скопје,  во  состав: 

1. Проф.д-р Марија Вавлукис, претседател 
2. Проф.д-р Александар Станков, член  
3. Проф.д-р Соња Бојаџиева, член 
 
Комисијата по извршениот увид во изборните материјали (гласачка кутија, 

избирачки список и гласачки ливчиња), пристапи кон спроведување  на избор на 
продекани за мандатен период 2020-2023. 
 Наставно-научниот совет го сочинуваат  139 членови. 
 На седницата беа присутни 103 члена на Наставно-научниот совет и сите 
пристапија кон избор. 

Согласно 103 од Статутот на Медицинскиот факултет во Скопје, Наставно-
научниот совет ги  избира продеканите по предлог на новоизбраниот декан од редот на 
редовните и вонредните професори и доцентите на Факултетот.  Деканот  проф.д-р 
Соња Топузовска ги предложи за продекани по ресори од редот на наставно-научните 
работници на Факултетот следниве лица:  

1. Ивановска Зафирова д-р Бети, редовен професор - за настава; 
2. Јаќовски д-р Златко, вонреден професор - за финансии и здравство; 
3. Јованова Попова д-р Розалинда, редовен професор - за наука; 
4. Маркова Данева д-р Ана, доцент - за специјализации и 
супспецијалзиции. 

 
 По пребројување на гласачките ливчиња и сумирање на резултатите, комисијата 
утврди дека тајно гласале 103 члена на ННС од кои 1 ливче е неважечко, и ги утврди 
следните поединечни резултати од гласањето: 

- за проф.д-р Бети Зафирова Ивановска, гласале "ЗА" изборот 100  члена; 
- за проф.д-р Златко Јаќовски, гласале "ЗА" изборот 99  члена; 
- за проф.д-р Розалинда Попова Јованова, гласале "ЗА" изборот 100  члена; 
- за доц.д-р Ана Данева Маркова, гласале "ЗА" изборот 91 член. 

  
 По објавувањето на резултатите, Комисијата констатира дека проф.д-р Бети 
Зафирова Ивановска, проф.д-р Златко Јаќовски, проф.д-р Розалинда Попова Јованова и 
доц.д-р Ана Данева Маркова се избрани со мнозинство гласови од присутните членови 
на седницата на Наставно-научниот совет за продекани на  Медицинскиот факултет во 
Скопје за мандатниот период 2020-2023 година. 
 
22.09.2020 год.                                    Комисија: 
С к о п ј е                                            1. Проф.д-р Марија Вавлукис с.р., претседтел 
                                                             2. Проф.д-р Александар Станков с.р., член 

                                                 3. Проф.д-р Соња Бојаџиева с,р,, член            



  
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Ад-3. Донесување на одлука за распоред на работни задачи на наставниците и 
соработниците за академската 2020/2021 година. 

Донесувањето на оваа одлука произлгува од новиот Закон за високото 
образование и донесените Статути на Универзитетот и факултетот, каде  во надлежност 
на Наставно-научниот совет е предвидено да се донесе одлука за распоред на работни 
задачи на наставниците и соработниците пред почеток на академската година. 
 Поради обемноста на материјалот за оваа точка, истиот беше поставен на 
посебен линк кој на членовите на ННС им беше пратен преку е-маил. 

ННС едногласно донесе Одлука за распоред на работни задачи на 
наставниците и соработниците за академската 2020/2021 година. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Ад-4. Извештаи по рецензии. 
ННС едногласно го усвои извештајот од комисии за рецензија на ракописи, 

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

Ад-5. Извештаи од одбори, наставно-научни колегиуми и комисии 
Кадровски одбор 

 Кадровскиот одбор на Наставно-научниот совет на Медицинскиот факултет од 
Скопје одржал состанок на 16.09.2020 година. 

 
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. 

 
ННС 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 формира 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 формира 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 формира 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 формира 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 формира 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 формира 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 формира 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 формира 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 формира 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 формира 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 формира 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 формира 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 формира 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 формира 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 формира 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 формира 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 формира 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 формира 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 формира 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 формира 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 формира 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 формира 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 формира 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 формира 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 формира 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 формира 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 формира 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 формира 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 формира 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 формира 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 формира 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 формира 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 формира 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 формира 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 формира 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 формира 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 формира 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 формира 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 формира 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 формира 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 формира 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. ННС донесе 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 Природно-математичкиот 
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. Предмет 

Ангажман на 
факултетите во 

рамките на УКИМ 
Наставник 

1. 

Функционална анатомија, 
застапен како задолжителен 
предмет во зимски семестар, во 
прва студиска година, со фонд 
на часови (2+0)  со 4 ЕКТС, 

Факултетот за 
физичко 

образование, спорт 
и здравје. 

 

 
проф.д-р Јулија 
Живадиновиќ Богдановска 
 

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 

 
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 

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 

 
 
 
проф.д-р Елена Шукарова 
Ангеловска 

4 

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 

Природно 
математички 

факултет 

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



  
изборен предмет во VI семестар  
на студиската програма по 
Нутриционизам на Институтот 
за биологија 

5 

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

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. ННС донесе 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. 

ННС 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. 

ННС 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. 

ННС 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. 
 

ННС 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. 

ННС 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. 

ННС 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. 
 
ННС да ја донесе следната  
 

О Д Л У К А 
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 Предмет Вработен во 

1.  
Гордана Стојановска 1.Здравствена нега во 

гинекологија и акушерство 
ЈЗУ Универзитетска клиника за 

гинекологија и акушерство Скопје 

1.Здравствена нега во 
гинекологија и акушерство 

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

ЈЗУ Универзитетска клиника за 
гинекологија и акушерство Скопје 

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 

1.Здравствена нега во 
гинекологија и акушерство 

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

ЈЗУ Универзитетска клиника за 
гинекологија и акушерство Скопје 

1.Здравствена нега во 
гинекологија и акушерство 

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

ЈЗУ Универзитетска клиника за 
гинекологија и акушерство Чаир 

7.  Зорица Петкова 1.Здравствена нега во интерната 
медицина 

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

ЈЗУ Универзитетска клиника за 
урологија Скопје 

63.  Маја Брзанова 
1. Здравствена нега на хирушки 
болни и болни од сродните 
области 

ЈЗУ Универзитетска клиника за 
урологија Скопје 

64.  Рената Симоновска 
1. Здравствена нега на хирушки 
болни и болни од сродните 
области 

ЈЗУ Универзитетска клиника за 
неврохирургија Скопје 

65.  Ирена Стојанова 
1. Здравствена нега на хирушки 
болни и болни од сродните 
области 

ЈЗУ Универзитетска клиника за 
неврохирургија Скопје 

66.  Соња Ацковска 
1. Здравствена нега на хирушки 
болни и болни од сродните 
области 

ЈЗУ Универзитетска клиника за 
неврохирургија Скопје 

67.  Благица Трајковска 
1. Здравствена нега на хирушки 
болни и болни од сродните 
области 

ЈЗУ Универзитетска клиника за 
детска хирургија Скопје 

68.  Нина Миловановска 
Милошевиќ 

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

ЈЗУ Универзитетска клиника за 
детска хирургија Скопје 

69.  Даниела Трајановска 
1. Здравствена нега на хирушки 
болни и болни од сродните 
области 

ЈЗУ Универзитетска клиника за 
пластична хирургија Скопје 

70.  Катерина Велковска 
1. Здравствена нега на хирушки 
болни и болни од сродните 
области 

ЈЗУ Универзитетска клиника за 
пластична хирургија Скопје 

71.  Сузана Маркудова 
1. Здравствена нега на хирушки 
болни и болни од сродните 
области 

ЈЗУ Универзитетска клиника за 
дигестивна хирургија Скопје 

72.  Маја Велјановска 
1. Здравствена нега на хирушки 
болни и болни од сродните 
области 

ЈЗУ Универзитетска клиника за 
дигестивна хирургија Скопје 

73.  Јасмина Најдовска 
1. Здравствена нега на хирушки 
болни и болни од сродните 
области 

ЈЗУ Универзитетска клиника за 
дигестивна хирургија Скопје 

74.  Билјана Ѓеорѓиевска 
1. Здравствена нега на хирушки 
болни и болни од сродните 
области 

ЈЗУ Универзитетска клиника за 
трауматологија Скопје 

75.  Жаклина Марковиќ 1. Здравствена нега ЈЗУ Хируршки клиники КАРИЛ - 
Скопје 

76.  Горданка Бешлиовска 
1. Здравствена нега на хирушки 
болни и болни од сродните 
области 

ГОБ 8 ми Септември 

1.Здравствена нега на хирушки 
болни и болни од сродните 
области 77.  Македонка Илиевска 

2. Здравствена нега 

ГОБ 8 ми Септември 

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 
1.ЗН Онколошки болни со 
Онкологија 
2.Здравствена нега 

ЈЗУ Универзитетска клиника за 
радиотерапија и онкологија - Скопје 

86.  Деница Ристеска 
1.ЗН Онколошки болни со 
Онкологија 

ЈЗУ Универзитетска клиника за 
радиотерапија и онкологија - Скопје 

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 Лазаревска 
Александрова 

1.Здравствена нега во онкологија 
и онколошки болни 

ЈЗУ Универзитетска клиника за 
радиотерапија и онкологија – Скопје 

94.  Лидија М.Димитровска 1.Здравствена нега во онкологија 
и онколошки болни 

ЈЗУ Универзитетска клиника за 
радиотерапија и онкологија – Скопје 

 
 

1.Здравствена нега на деца и 
младина со педијатрија 

95.  Благица Јовчевска 
2. Педијатрија 

ЈЗУ Универзитетска клиника за 
детски болести - Скопје 

1.Здравствена нега на деца и 
младина со педијатрија 

2.Физиотерапија во педијатрија 96.  Лидија Николовска 

3. Педијатрија 

ЈЗУ Универзитетска клиника за 
детски болести - Скопје 



  
1.Здравствена нега на деца и 
младина со педијатрија 

97.  Татјана Мирчевска 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 

98.  Лилјана Гигова 
2.Педијатрија 

ЈЗУ Универзитетска клиника за 
детски болести - Скопје 

1.Здравствена нега на деца и 
младина со педијатрија 

99.  Соња Поповиќ 
2.Педијатрија 

ЈЗУ Универзитетска клиника за 
детски болести - Скопје 

1.Здравствена нега на деца и 
младина со педијатрија 

100. Веселинка Баловска 
2.Педијатрија 

ЈЗУ Универзитетска клиника за 
детски болести - Скопје 

1.Здравствена нега на деца и 
младина со педијатрија 

101. Снежана Стојановска 
2.Педијатрија 

ЈЗУ Универзитетска клиника за 
детски болести - Скопје 

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

3.Физиотерапија во педијатрија 
102. Славица Матевска 

 
4. Педијатрија 
 

ЈЗУ Универзитетска клиника за 
детски болести - Скопје 

1.Здравствена нега на деца и 
младина со педијатрија 

103. Билјана Пецевска 
2.Физиотерапија во педијатрија 

ЈЗУ Универзитетска клиника за 
детски болести - Скопје 

104. Јулија Јовановска Здравствена нега на деца и 
младина со педијатрија 

ЈЗУ Универзитетска клиника за 
детски болести - Скопје 

1.Здравствена нега на деца и 
младина со педијатрија 

105. Маргарита Митиќ 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 
2.Физиотерапија во педијатрија 

 ЈЗУ Институт за белодробни 
заболувања кај деца Козле - Скопје 



  
1.Здравствена нега на деца и 
младина со педијатрија 

2.Физиотерапија во педијатрија 107. Владица Влаќевска 

3. Педијатрија 

ЈЗУ Институт за белодробни 
заболувања кај деца Козле - Скопје 

1.Здравствена нега на деца и 
младина со педијатрија 

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

ЈЗУ Поликлиника Јане Сандански- 
Скопје 

1.Здравствена нега на деца и 
младина со педијатрија 

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

ЈЗУ Поликлиника Гази Баба - Скопје 

110. Велка Лукиќ 
ЗН и Ментално здравје ЈЗУ Универзитетска Клиника за 

Психијатрија 

111. Светлана Стефанова 
ЗН и Ментално здравје ЈЗУ Психијатрисска болница Скопје 

112. Амела Ризвановиќ 
ЗН во Неврологија ЈЗУ Универзитетска Клиника за 

Неврологија 

113. Блага Василева 
ЗН во Неврологија ЈЗУ Универзитетска Клиника за 

Неврологија 

114. Рада Пејчиновска 
ЗН во Неврологија ЈЗУ Универзитетска Клиника за 

Неврологија 

115. Валентина Боневска 
ЗН во Неврологија ЈЗУ Универзитетска Клиника за 

Неврологија 

116. Јасмина Коруновска 
ЗН во Неврологија ЈЗУ  Универзитетска Клиника за 

Неврологија 

117. Зорица Митиќ Љубичиќ 
ЗН Инфективно ЈЗУ Универзитетска Клиника за 

Инфективни болести 

118. Наташа Ѓорѓиевска 
ЗН Дерматологија ЈЗУ Универзитетска Клиника за 

Дерматологија 

119. Лилјана Трошанска 
ЗН Дерматологија ЈЗУ Универзитетска Клиника за 

Дерматологија 

120. Емилија Стојановиќ 
ЗН Дерматологија ЈЗУ Универзитетска Клиника за 

Дерматологија 

121. Анета Трендафиловска  
ОРЛ ЈЗУ Универзитетска Клиника за 

ОРЛ 

122. Анета Коцевска  
ОРЛ ЈЗУ Универзитетска Клиника за 

ОРЛ 

123. Сеферина Стамова  
ОРЛ ЈЗУ Универзитетска Клиника за 

ОРЛ 

124. Снежана Јанкуловска 
ОРЛ ЈЗУ Универзитетска Клиника за 

ОРЛ 



  

125. Биљана Младеновска 
ОРЛ ЈЗУ Универзитетска Клиника за 

ОРЛ 

126. Даринка Стојановска 
Офталмологија ЈЗУ Универзитетска Клиника за 

Очни болести 

127. Лиле Станковиќ 
Дијагностички методи ЈЗУ Универзитетска клиника за 

радиологија - Скопје 

128. Тања Лукаревска 
ЗН на деца и младина со 

педијатрија и ЗН во диспанзерски 
и патронажни услови 

ЈЗУ Универзитетска клиника за 
детски болести - Скопје 

129. Неда Продановска 
ЗН на деца и младина со 

педијатрија и ЗН во диспанзерски 
и патронажни услови 

ЈЗУ Универзитетска клиника за 
детски болести - Скопје 

130. Станка Тошиќ 
ЗН на деца и младина со 

педијатрија и ЗН во диспанзерски 
и патронажни услови 

ЈЗУ Универзитетска клиника за 
детски болести - Скопје 

131. Валентина Кузмановска 
ЗН на деца и младина со 

педијатрија и ЗН во диспанзерски 
и патронажни услови 

ЈЗУ Универзитетска клиника за 
детски болести - Скопје 

132. Даниела Синадиновска 
ЗН на деца и младина со 

педијатрија и ЗН во диспанзерски 
и патронажни услови 

ЈЗУ Универзитетска клиника за 
детски болести - Скопје 

133. Ангела Ангеловска 
ЗН на деца и младина со 

педијатрија и ЗН во диспанзерски 
и патронажни услови 

ЈЗУ Универзитетска клиника за 
детски болести - Скопје 

134. Катица Крстева 
ЗН на деца и младина со 

педијатрија и ЗН во диспанзерски 
и патронажни услови 

ЈЗУ Универзитетска клиника за 
детски болести - Скопје 

135. Даниела Златанова 
ЗН на деца и младина со 

педијатрија и ЗН во диспанзерски 
и патронажни услови 

ЈЗУ Универзитетска клиника за 
детски болести - Скопје 

136. Жаклина Думбалова 
ЗН на деца и младина со 

педијатрија и ЗН во диспанзерски 
и патронажни услови 

ЈЗУ Универзитетска клиника за 
детски болести - Скопје 

137. Пепи Илиевска 
ЗН на деца и младина со 

педијатрија и ЗН во диспанзерски 
и патронажни услови 

ЈЗУ Универзитетска клиника за 
детски болести - Скопје 

138. Јадранка Стефановска 
ЗН на деца и младина со 

педијатрија и ЗН во диспанзерски 
и патронажни услови 

ЈЗУ Универзитетска клиника за 
детски болести - Скопје 

139. Татјана Рајковска 
ЗН на деца и младина со 

педијатрија и ЗН во диспанзерски 
и патронажни услови 

ЈЗУ Универзитетска клиника за 
детски болести - Скопје 

140. Славица Петревска 
ЗН на деца и младина со 

педијатрија и ЗН во диспанзерски 
и патронажни услови 

ЈЗУ Универзитетска клиника за 
детски болести - Скопје 

141. Кате Василева 
ЗН на деца и младина со 

педијатрија и ЗН во диспанзерски 
и патронажни услови 

ЈЗУ Универзитетска клиника за 
детски болести - Скопје 

142. Александра Смилковска 
ЗН на деца и младина со 

педијатрија и ЗН во диспанзерски 
и патронажни услови 

ЈЗУ Универзитетска клиника за 
детски болести - Скопје 

143. Убавка Костадиновска 
ЗН на деца и младина со 

педијатрија и ЗН во диспанзерски 
и патронажни услови 

ЈЗУ Универзитетска клиника за 
детски болести - Скопје 

144. Оливија Јакимовска 
ЗН на деца и младина со 

педијатрија и ЗН во диспанзерски 
и патронажни услови 

ЈЗУ Универзитетска клиника за 
детски болести - Скопје 



  

145. Весна Арсова 
ЗН на деца и младина со 

педијатрија и ЗН во диспанзерски 
и патронажни услови 

ЈЗУ Универзитетска клиника за 
детски болести - Скопје 

146. Лидија Цинцаровска 
ЗН на деца и младина со 

педијатрија и ЗН во диспанзерски 
и патронажни услови 

ЈЗУ Универзитетска клиника за 
детски болести - Скопје 

147. Гордана Јанкова 
ЗН на деца и младина со 

педијатрија и ЗН во диспанзерски 
и патронажни услови 

ЈЗУ Универзитетска клиника за 
детски болести - Скопје 

148. Лилјана Најденовска 
ЗН на деца и младина со 

педијатрија и ЗН во диспанзерски 
и патронажни услови 

ЈЗУ Универзитетска клиника за 
детски болести - Скопје 

149. Славица Стојановска 
ЗН на деца и младина со 

педијатрија и ЗН во диспанзерски 
и патронажни услови 

ЈЗУ Универзитетска клиника за 
детски болести - Скопје 

150. Лидија Димовска 
ЗН на деца и младина со 

педијатрија и ЗН во диспанзерски 
и патронажни услови 

ЈЗУ Универзитетска клиника за 
детски болести - Скопје 

151. Даниела Полизовски 
ЗН на деца и младина со 

педијатрија и ЗН во диспанзерски 
и патронажни услови 

ЈЗУ Универзитетска клиника за 
детски болести - Скопје 

152. Габриела Петровска 
ЗН на деца и младина со 

педијатрија и ЗН во диспанзерски 
и патронажни услови 

ЈЗУ Универзитетска клиника за 
детски болести - Скопје 

153. Лидија Ѓошевска 
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 

160. Лидија Стоилковска 
Здравствена нега во хирургија ЈЗУ УК за ортопедија Скопје 

161. Злата Апостолска 
Здравствена нега во хирургија ЈЗУ УК за ортопедија Скопје 

162. Менка Дојчиновска 
Здравствена нега во хирургија ЈЗУ УК за ортопедија Скопје 

163. Гордана Захариева 
Здравствена нега во хирургија ЈЗУ УК за ортопедија Скопје 

ФИЗИОТЕРАПЕВТИ 

1.  
Горан Саневски За стручните предмети ЈЗУ Институт за физикална 

медицина и рехабилитација Скопје 



  

2.  
Елизабета Цоневска 

За стручните предмети 
ЈЗУ Институт за физикална 

медицина и рехабилитација Скопје 

3.  
Мирјана Златковиќ 

За стручните предмети 
ЈЗУ Институт за физикална 

медицина и рехабилитација Скопје 

4.  
Дарко Димовски 

За стручните предмети 
ЈЗУ Институт за физикална 

медицина и рехабилитација Скопје 

5.  
Ирена Јованчова 

За стручните предмети 
ЈЗУ Институт за физикална 

медицина и рехабилитација Скопје 

6.  
Соња Донева 

Балнеоклиматотерапија 
Катлановска бања 

 

7.  
Жаклина Стаменкова 

Балнеоклиматотерапија Катлановска бања 

8.  
Елена Зафировска 

Балнеоклиматотерапија Катлановска бања 

9.  
Ивана Трајковска 

Балнеоклиматотерапија Катлановска бања 

10.  
Валентина Даниловска 

За стручните предмети 

ЈЗУ УК за ортопедија Скопје 

11.  
Виолета Штерјов 

За стручните предмети 

ЈЗУ УК за ортопедија Скопје 

12.  
Софија Спасовска 

За стручните предмети 

ЈЗУ УК за ортопедија Скопје 

13.  
Теџедин Ариф 

За стручните предмети 

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 Кузаревска-
Димковска 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 
Педијатрија и ФТ во педијатрија ЈЗУ Универзитетска клиника за 

детски болести - Скопје 



  

24.  Неда Продановска 
Педијатрија и ФТ во педијатрија ЈЗУ Универзитетска клиника за 

детски болести - Скопје 

25.  Станка Тошиќ 
Педијатрија и ФТ во педијатрија ЈЗУ Универзитетска клиника за 

детски болести - Скопје 

26.  Валентина Кузмановска 
Педијатрија и ФТ во педијатрија ЈЗУ Универзитетска клиника за 

детски болести - Скопје 

27.  Даниела Синадиновска 
Педијатрија и ФТ во педијатрија ЈЗУ Универзитетска клиника за 

детски болести - Скопје 

28.  Ангела Ангеловска 
Педијатрија и ФТ во педијатрија ЈЗУ Универзитетска клиника за 

детски болести - Скопје 

29.  Катица Крстева 
Педијатрија и ФТ во педијатрија ЈЗУ Универзитетска клиника за 

детски болести - Скопје 

30.  Даниела Златанова 
Педијатрија и ФТ во педијатрија ЈЗУ Универзитетска клиника за 

детски болести - Скопје 

31.  Жаклина Думбалова 
Педијатрија и ФТ во педијатрија ЈЗУ Универзитетска клиника за 

детски болести - Скопје 

32.  Пепи Илиевска 
Педијатрија и ФТ во педијатрија ЈЗУ Универзитетска клиника за 

детски болести - Скопје 

33.  Јадранка Стефановска 
Педијатрија и ФТ во педијатрија ЈЗУ Универзитетска клиника за 

детски болести - Скопје 

34.  Татјана Рајковска 
Педијатрија и ФТ во педијатрија ЈЗУ Универзитетска клиника за 

детски болести - Скопје 

35.  Славица Петревска 
Педијатрија и ФТ во педијатрија ЈЗУ Универзитетска клиника за 

детски болести - Скопје 

36.  Кате Василева 
Педијатрија и ФТ во педијатрија ЈЗУ Универзитетска клиника за 

детски болести - Скопје 

37.  Александра Смилковска 
Педијатрија и ФТ во педијатрија ЈЗУ Универзитетска клиника за 

детски болести - Скопје 

38.  Убавка Костадиновска 
Педијатрија и ФТ во педијатрија ЈЗУ Универзитетска клиника за 

детски болести - Скопје 

39.  Оливија Јакимовска 
Педијатрија и ФТ во педијатрија ЈЗУ Универзитетска клиника за 

детски болести - Скопје 

40.  Весна Арсова 
Педијатрија и ФТ во педијатрија ЈЗУ Универзитетска клиника за 

детски болести - Скопје 

41.  Лидија Цинцаровска 
Педијатрија и ФТ во педијатрија ЈЗУ Универзитетска клиника за 

детски болести - Скопје 

42.  Гордана Јанкова 
Педијатрија и ФТ во педијатрија ЈЗУ Универзитетска клиника за 

детски болести - Скопје 

43.  Лилјана Најденовска 
Педијатрија и ФТ во педијатрија ЈЗУ Универзитетска клиника за 

детски болести - Скопје 

44.  Славица Стојановска 
Педијатрија и ФТ во педијатрија ЈЗУ Универзитетска клиника за 

детски болести - Скопје 

45.  Лидија Димовска 
Педијатрија и ФТ во педијатрија ЈЗУ Универзитетска клиника за 

детски болести - Скопје 



  

46.  Даниела Полизовски 
Педијатрија и ФТ во педијатрија ЈЗУ Универзитетска клиника за 

детски болести - Скопје 

47.  Габриела Петровска 
Педијатрија и ФТ во педијатрија ЈЗУ Универзитетска клиника за 

детски болести - Скопје 

48.  Елизабета Костова 
Педијатрија и ФТ во педијатрија ЈЗУ Универзитетска клиника за 

детски болести - Скопје 

49.  Маргарита Митиќ 
Педијатрија и ФТ во педијатрија ЈЗУ Универзитетска клиника за 

детски болести - Скопје 

50.  Амела Ризвановиќ 
Неврологија со неврофизиологија ЈЗУ Универзитетска Клиника за 

Неврологија 

51.  Блага Василева 
Неврологија со неврофизиологија ЈЗУ Универзитетска Клиника за 

Неврологија 

52.  Рада Пејчиновска 
Неврологија со неврофизиологија ЈЗУ Универзитетска Клиника за 

Неврологија 

53.  Валентина Боневска 
Неврологија со неврофизиологија ЈЗУ Универзитетска Клиника за 

Неврологија 

54.  Јасмина Коруновска 
Неврологија со неврофизиологија ЈЗУ Универзитетска Клиника за 

Неврологија 
 

 РАДИОЛОШКИ ТЕХНОЛОЗИ 

1.  Фросина Гонева Радиографска техника 3 ЈЗУ Универзитетска клиника за 
радиологија - Скопје 

2.  
Маја Тимова Радиографска техника 1 

Радиографска техника 3 
 

ЈЗУ Универзитетска клиника за 
радиологија - Скопје 

3.  Жаклина Савовска Ангиографија ЈЗУ Универзитетска клиника за 
радиологија - Скопје 

4.  Алмир Омеровиќ РТГ Апарати ЈЗУ Универзитетска клиника за 
радиологија - Скопје 

5.  Димитар Андонов Магнетна резонанца 
    Радиографска техника 3 

ЈЗУ Универзитетска клиника за 
радиологија - Скопје 

6.  Стевчо Спасов РТГ Апарати ЈЗУ Универзитетска клиника за 
радиологија - Скопје 

7.  
Даниела Крстевска Радиографски процес 

Ултразвучна техника 
Радиографска техника 2 
Радиографска техника 3 

ЈЗУ Универзитетска клиника за 
радиологија - Скопје 

8.  

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

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 

22. 
Марина Тошевска Радиографска техника 1 

Радиографска техника 3 
Дијагностички методи 

ЈЗУ Универзитетска клиника за 
хируршки болести ,,Св. Наум 

Охридски” - Скопје 

23. 
Тони Слезенковски Радиографска техника 1 

Радиографска техника 3 
Дијагностички методи 

ЈЗУ Универзитетска клиника за 
хируршки болести ,,Св. Наум 

Охридски” – Скопје 
 

ЛОГОПЕДИ 

1.      Рехабилитација на 
патологија на слух 

2.      Основи на логопедија 1.  
Дипл.логопед/ 
сурдоаудиолог, Весна 
Лазаровска 

3.      Патологија на говор  

ЈЗУ Завод за слух говор и глас – 
Скопје 

2.  
Дипл.логопед Силвана 
Филипова 

1. Рехабилитација на патологија 
на говор 

ЈЗУ Завод за слух говор и глас – 
Скопје 

3.  
Дипл. Логопед Игор 
Ценевски 

1.Рехабилитација на патологија на 
глас 

ЈЗУ Завод за слух, говор и глас – 
Скопје 

1.Рехабилитација на патологија на 
јазик 

4.  

Дипл.логопед Мира 
Јовановска 

2. Патологија на јазик – деца ЈЗУ Завод за слух говор и глас – 
Скопје 

5.  
Дипл. сурдоаудиолог 
Билјана Ѓорѓеска 

1. Аудиопротетика 
2. Рехабилитација на 
полирецепторна патологија 

ЈЗУ Завод за слух говор и глас – 
Скопје 



  

6.  Тања Лукаревска Педијатрија ЈЗУ Универзитетска клиника за 
детски болести - Скопје 

7.  Неда Продановска Педијатрија ЈЗУ Универзитетска клиника за 
детски болести - Скопје 

8.  Станка Тошиќ Педијатрија ЈЗУ Универзитетска клиника за 
детски болести - Скопје 

9.  Валентина Кузмановска Педијатрија ЈЗУ Универзитетска клиника за 
детски болести - Скопје 

10.  Даниела Синадиновска Педијатрија ЈЗУ Универзитетска клиника за 
детски болести - Скопје 

11.  Ангела Ангеловска Педијатрија ЈЗУ Универзитетска клиника за 
детски болести - Скопје 

12.  Катица Крстева Педијатрија ЈЗУ Универзитетска клиника за 
детски болести - Скопје 

13.  Даниела Златанова Педијатрија ЈЗУ Универзитетска клиника за 
детски болести - Скопје 

14.  Жаклина Думбалова Педијатрија ЈЗУ Универзитетска клиника за 
детски болести - Скопје 

15.  Пепи Илиевска Педијатрија ЈЗУ Универзитетска клиника за 
детски болести - Скопје 

16.  Јадранка Стефановска Педијатрија ЈЗУ Универзитетска клиника за 
детски болести - Скопје 

17.  Татјана Рајковска Педијатрија ЈЗУ Универзитетска клиника за 
детски болести - Скопје 

18.  Славица Петревска Педијатрија ЈЗУ Универзитетска клиника за 
детски болести - Скопје 

19.  Кате Василева Педијатрија ЈЗУ Универзитетска клиника за 
детски болести - Скопје 

20.  Александра Смилковска Педијатрија ЈЗУ Универзитетска клиника за 
детски болести - Скопје 

21.  Убавка Костадиновска Педијатрија ЈЗУ Универзитетска клиника за 
детски болести - Скопје 

22.  Оливија Јакимовска Педијатрија ЈЗУ Универзитетска клиника за 
детски болести - Скопје 

23.  Весна Арсова Педијатрија ЈЗУ Универзитетска клиника за 
детски болести - Скопје 

24.  Лидија Цинцаровска Педијатрија ЈЗУ Универзитетска клиника за 
детски болести - Скопје 

25.  Гордана Јанкова Педијатрија ЈЗУ Универзитетска клиника за 
детски болести - Скопје 

26.  Лилјана Најденовска Педијатрија ЈЗУ Универзитетска клиника за 
детски болести - Скопје 

27.  Славица Стојановска Педијатрија ЈЗУ Универзитетска клиника за 
детски болести - Скопје 

28.  Лидија Димовска Педијатрија ЈЗУ Универзитетска клиника за 
детски болести - Скопје 

29.  Даниела Полизовски Педијатрија ЈЗУ Универзитетска клиника за 
детски болести - Скопје 

30.  Габриела Петровска Педијатрија ЈЗУ Универзитетска клиника за 
детски болести - Скопје 

31.  Елизабета Костова Педијатрија ЈЗУ Универзитетска клиника за 
детски болести - Скопје 

32.  Маргарита Митиќ Педијатрија ЈЗУ Универзитетска клиника за 
детски болести - Скопје 

33.  

 
Амела Ризвановиќ 
 

 
Неврологија со неврофизиологија 

ЈЗУ Универзитетска Клиника за 
Неврологија 

34.  Блага Василева Неврологија со неврофизиологија ЈЗУ Универзитетска Клиника за 
Неврологија 

35.  Рада Пејчиновска Неврологија со неврофизиологија ЈЗУ Универзитетска Клиника за 
Неврологија 



  

36.  Валентина Боневска Неврологија со неврофизиологија ЈЗУ Универзитетска Клиника за 
Неврологија 

37.  Јасмина Коруновска Неврологија со неврофизиологија 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. 

ННС  даде согласност за ова неплатено отсуство. 
 

      
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. 
Катедра Предлози  

1. 
Анестезиологија со 

реанимација 
2 асистенти 

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

1. ННС формира комисии за оцена на докторска дисертација од: 
- д-р Славчо Иваноски на тема: „Ултразвучни биомаркери за дијагностицирање 

на саркопенија“, се формира 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 формира 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 
формира 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 формира 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 формира 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 формира 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 формира 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 формира 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, е-
кадерин 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. ННС формира 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 
формира 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 формира 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 формира 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 формира 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 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 Катерина Ставриќ, член 

ННС едногласно 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 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. 
      ННС формира 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 
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.  

ННС едногласно го усвои извештајот од Одборот за специјализации и 
супспецуијализации 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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 формира 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.           

ННС едногласно 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 

14.09.2020 година, произнесувајќи се по точките од дневниот ред го донесе следниов 
извештај кој го доставува до членовите на ННС. 

 
1.  ННС формира рецензентскa комисиja за:  
а)  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. ННС донесе 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. 

 ННС едногласно го усвои извештајот од Одборот за издавачка дејност. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------          
 Ад- 6. Избор на демонстратори 

 а) Избор на Михаил Чачор и Тодор Григоров за демонстратори на Катедрата за 
хистологија со ембриологија по предметите: Морфологија и физиологија на клетка, 
Хистологија и ембриологија 1 и 2 од студиската програма по општа медицина, 
Хистологија и ембриологија од студиската програма по дентална медицина, Анатомија 
со хистологија и хистологија од останатите студиски програми од тригодишните 
стручни студии. 

ННС изврши избор на  Михаил Чачор за демонстратор. 
ННС изврши избор на  Тодор Григоров  за демонстратор. 

 б) Избор на д-р Драгана Бислимовска за демонстратор на Катедрата за медицина 
на трудот по предметите: Медицина на трудот за студентите по општа медицина, 
Медицина на трудот и ергономија за студентите на тригодишните стручни студии за 
физиотерапевти, Медицина на тудот за студентите на тригодишните стручни студии за 
логопеди и Јавно здрвство со епидемиологија и статистика за тригодишните стручни 
студии за стручни медицински сестри. 

ННС изврши избор на  д-р Драгана Бислимовска за демонстратор. 
 
Ад-7. Избори по билтени  
Избор во наставно-научни, научни, насловни и соработнички звања на 

Медицинскиот факултет, а според Билтен на Универзитетот „Св. Кирил  и Методиј“ во 
Скопје, Билтен бр. 1218 од 01.07.2020 година, Билтен на УКИМ бр. 1219 од 15.07.2020 
година, Билтен на УКИМ бр. 1220 од 15.08.2020 година и Билтен на УКИМ бр. 1221 од 
01.09.2020 година. 

За избор во наставно-научни, научни и соработнички звања не гласаа 
студентите. 

I. Избор по билтен бр. 1218 
а) Избор на вонреден професор  во наставно-научната област анатомија, врз 

основа на рецензијата, а по пријава на доц.д-р Аце Додевски. 
ННС изврши избор на доц.д-р Аце Додевски за вонреден професор. 
б) Избор на вонреден професор  во наставно-научната област ортопедски 

болести, врз основа на рецензијата, а по пријава на доц.д-р Роза Џолева Толевска. 
ННС изврши избор на доц.д-р Роза Џолева Толевска за вонреден професор. 
в) Избор на научен советник  во научните области: патолошка физиологија и 

нуклеарна медицина, врз основа на рецензијата, а по пријава на в.н.сор.д-р Соња 
Кузмановска. 

ННС изврши избор на в.н.сор.д-р Соња Кузмановска за научен советник. 
г) Избор на виш научен соработник  во научните области: педијатрија и детски 

болести со нега на болно и здраво дете, врз основа на рецензијата, а по пријава на 
н.сор.д-р Татјана Зорчец. 

ННС изврши избор на н.сор.д-р Татјана Зорчец за виш научен соработник. 
 
II. Избор на билтен бр. 1219 
a) Избор на вонреден професор во наставно-научните области: интерна 

медицина и кардиологија врз основа на рецензијата, а по пријава на доц.д-р Христо 
Пејков. 

ННС изврши избор на доц.д-р Христо Пејков за вонреден професор. 
 

III. Избор на билтен бр. 1220 



  
a) Избор на насловни вонредни професори во наставно-научните области: 

интерна медицина и хематологија врз основа на рецензијата, а по пријава на насл.доц. 
д-р Марица Павковиќ и насл.доц.д-р Сања Трајкова. 

ННС изврши избор на насл.доц. д-р Марица Павковиќ за насловен вонреден 
професор. 

ННС изврши избор на насл.доц. д-р Сања Трајкова за насловен вонреден 
професор. 

б) Избор на виш научен соработник во научната област офталмологија врз 
основа на рецензијата, а по пријава на н.сор.д-р Емилија Ѓошевска Даштевска. 

ННС изврши избор на  н.сор.д-р Емилија Ѓошевска Даштевска за виш научен 
соработник. 

 
IV. Избор на билтен бр. 1221 
a) Избор на вонреден професор во наставно-научната област патолошка 

анатомија врз основа на рецензијата, а по пријава на доц.д-р Рубенс Јовановиќ. 
ННС изврши избор на доц.д-р Рубенс Јовановиќ за вонреден професор. 
б) Избор на насловни вонредни професори во наставно-научните области: 

интерна медицина и токсикологија врз основа на рецензијата, а по пријава на насл.доц. 
д-р Наташа Симоновска и насл.доц.д-р Жанина Переска. 

ННС изврши избор на насл.доц. д-р Наташа Симоновска за насловен вонреден 
професор. 

ННС изврши избор на насл.доц. д-р Жанина Переска за насловен вонреден 
професор. 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Ад-8. Донесување на Одлука за измена и дополнување на Одлуката за 
утврдување на платите и надоместоците на вработените на Универзитетот „Св. 
Кирил и Методиј“во Скопје - Медицински факултет - Скопје.  
 Зголемувањето на платите на вработените со полно работно време на 
Медицинскиот факултет се врши по добиената согласност од ресорните министерства 
за зголемување на масата за исплата на плати, во процент како и зголемувањата на 
платите на Универзитетските клиники во изминатиот период.  Фондот за здравствено 
осигурување на РСМ преку зголемување на договорниот надоместок за Нашиот 
факултет обезбеди средства за оваа намена. Обезбедените средства за зголемување на 
платите, Фондот веќе ги префрла секој месец на сметка на факултетот започнувајќи од 
Јануари 2020 година, но поради распишувањето и одржувањето на предвремените 
парламентарни избори, за ова зголемување согласноста од министерствата ја добивме 
денес. 

Со оваа Одлука ќе се изврши промена на бодовите за плати на вработените со 
полно работно време на Нашиот факултет согласно зголемувањата во проценти кои беа 
одобрени за вработените во Јавните здравствени установи. 

ННС донесе Одлука за измена и дополнување на Одлуката за утврдување на 
платите и надоместоците на вработените на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“во 
Скопје - Медицински факултет - Скопје.  

 
Седницата на ННС заврши во 14:15 часот.  

 
               Записничар                                                                        Д е к а н 
 Дипл.прав. Горан Нелоски, с.р.                                 Проф.д-р Соња Топузовска, с.р.                                 
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Извештајот на деканот за работата на Медицинскиот факултет во состав на 
Универзитетот ,,Св. Кирил и Методиј” во Скопје, за периодот ноември 2019 - ноември 
2020 година, претставува обврска која произлегува од Законот за високото образование, со 
цел да се обезбеди отчетност пред Наставно- научниот совет. 

Во Извештајот се презентирани реализираните и остварени активности предвидени 
во програмата на деканот во периодот ноември 2019 - ноември 2020, други активности 
произлезени од измените во законските и подзаконските акти  и тековното работење  на 
Факултетот. 

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

 
АКТИВНОСТИ НА ОРГAНИТЕ НА ФАКУЛТЕТОТ 

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

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

Наставно-научниот совет во извештајниот период одржа 1(една) изборна седница 
и 8 (осум) работни седници на кои беа извршени избори во наставно-научни, научни и 
насловни звања и соработнички звања (асистенти) и демонстратори, се спроведуваше 
постапка за избор на редовни професори и се предлагаше број на студенти кои се 
запишуваат на прв, втор и трет циклус студии. Во извештајниот период, Наставно-
научниот совет за мандатен период 2020-2023 година избра декан  и продекани, двајца 
сенатори во Универзитетскиот Сенат и гласаше за избор на ректор на Универзитетот. 
Понатаму одобруваше отсуства од работа на наставниот и соработничкиот кадар, 
утврдуваше и донесуваше одлуки за потреба од нови наставници и соработници, даваше 
согласност на наставниците за изведување на настава на друг факултет, избираше членови 
на рецензентски и други комисии, донесуваше нови студиски програми, одлучуваше за 
прашања од областа на наставно-образовната дејност од прв, втор и трет циклус студии 
како и од областа на специјализациите и супспецијализациите, донесуваше одлуки во 
врска со издавачката дејност на Факултетот, усвои финансиски план и донесе завршна 
сметка (финансискиот годишен извештај) за 2019 година во рамките на единствениот 
финансиски план на Универзитетот и консолидираната завршна сметка на Универзитетот, 
донесе план за јавни набавки за 2020 година и други работи кои се во надлежност на 
Советот утврдени во Законот за високото образование и Статутот на Медицинскиот 
факултет.  

Во извештајниот период, на Медицинскиот факултет извршени се избори на 7 
редовни професори, 29 вонредни професори, 10 доценти, 1 научeн советник, 13 виши 
научни соработници, 6 научни соработници, 4 насловни вонредни професори, 4 насловни 
доценти, 81 соработник (асистенти) и 14 демонстратори. 
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Деканатската управа одржа 9 (девет) седници за реализација на прашањата од 
својата надлежност. Меѓу другото, во извештајниот период, Деканатската управа се 
грижеше за остварувањето на дејноста и развојот на Факултетот и за односите со 
пошироката општествена заедница и државните органи, одлучуваше по барања од 
наставно-научниот кадар и студентите и вршеше други работи што се во нејзина 
надлежност согласно со актите на Факултетот. 

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

 
Активности на Кадровскиот одбор 
 

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

За реализација на наставата, согласно со законските одредби, ангажирани се 277 
стручњаци од практиката за изведување на практична настава за студиските програми за 
тригодишните стручни студии.  

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

 
 

Кадар 
 
 Во извештајниот период со полно работно време на Факултетот се вработија: 1 
доктор по медицина на Институтот за патолошка физиологија и нуклеарна медицина и 2 
доктори по медицина на Институтот за имунобиологија и хумана генетика, а со двоен 
работен однос се вработени 1 доцент, 3 научни соработници и 2 асистенти.         
 Во пензија заминаа: 14 редовни професори, 1 вонреден професор, 1 научен 
соработник, 2 медицински лаборанти, 1 доктор по медицина, 1 раководител на одделение, 
1 референт и 2 хигиеничари. По лично барање од факултетот заминаа 1 редовен професор, 
1 научен советник, 1 научен соработник, 2 асистенти и 2 асистенти докторанди. По сила 
на закон звањето и работниот однос на факултетот им престана на 12 асистенти, 1 
асистент докторанд и 1 помлад асистент. 
          

 
НАСТАВНО-ОБРАЗОВНА ДЕЈНОСТ 

 
Активностите во наставно-образовната дејност во овој извештаен период беа 

насочени кон осовременување на наставно-образовниот процес, усогласување на 
високообразовната дејност со законските прописи истовремено обезбедувајќи 
континуитет во реализацијата на оваа дејност. Во летниот семестар од оваа учебна година, 
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основниот предизвик беше организирање на наставата на сите студиски програми во 
услови на пандемијата со COVID-19. За таа цел, за одредени предмети беше организирана 
on-line настава на Zoom платформата, а потоа и на платформата Microsoft Teams. 

Од Одборот за акредитација добиено е решение за акредитација на студиската 
програма од прв циклус – тригодишни стручни студии по медицинско-лабораториска 
дијагностика.  

Започнати се активности за акредитација на студиска програма за тригодишни 
стручни студии по акушерство. 

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

Во согласност со барањето на Универзитетот  ,,Св. Кирил и Методиј“ во Скопје за 
распишување на Конкурс за запишување на студенти во прва година во академската 
2020/2021 година, до УКИМ беа доставени предмети од интерес за студиските програми 
на Медицинскиот факултет и беа доставени предлози за број на слободни места за сите 7 
студиски програми на Факултетот. Беше формирана конкурсна комисија за упис на 
студенти во прва година, а информациите во врска со Конкурсот и потребните документи 
за упис беа објавени на веб-страницата на Медицинскиот факултет во Скопје.  

За реализација на Конкурсот за запишување на студенти во прва година во 
академската 2020/2021 година, заради новонастанатата ситуација со Ковид-кризата, 
пријавувањето на кандидатите се вршеше само електронски преку iKNOW-интегрираниот 
електронски систем на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј” во Скопје. За рангирање на 
пријавените кандидати од страна на нашиот факултет беа изготвени дополнителни 
критериуми. Резултатите од уписите беа објавени на веб-страницата на Факултетот.  

 Согласно Конкурсот за запишување на студенти во прва година, во учебната 
2020/2021 година на Факултетот се запишаа 325 редовни студенти на студиската програма 
за општа медицина, 111 студенти на студиската програма за стручни медицински 
сестри/техничари (71 редовни, 40 вонредни студенти), 55 студенти на студиската 
програма за радиолошки технолози (40 редовни,15 вонредни студенти), 87 студенти на 
студиската програма за физиотерапевти (70 редовни, 17 вонредни студенти), 66 студенти  
на студиската програма за логопеди (60 редовни, 6 вонредни студенти)  67 студенти за 
Инженер по медицинско лабраториска дијагностика (48 редовни, 19 вонредни студенти). 
Врз основа на целосно извршена постапка за упис на Медицинскиот факултет во Скопје 
во академската 2020/2021 година, запишани се вкупно 711 студенти. 

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

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

Во извештајниот период на Медицинскиот факултет во Скопје на сите студиски 
програми дипломирале вкупно 324 студенти, и тоа: на студиите по општа медицина 
дипломирале 191 студенти, а на тригодишните стручни студии дипломирале 133 студенти, 
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од кои 42 стручни медицински сестри/техничари, 27 радиолошки технолози, 38 
физиотерапевти и 26 логопеди. 

На 17 декември 2019 година се промовирани дипломирани студенти кои студиите 
ги завршиле по студиската програма според европскиот кредит-трансфер систем. 
Согласно со ЕКТС-принципите на студирање, покрај дипломата за завршени студии, 
дипломираните студенти добија и додаток на дипломата (Diploma Suplement), во која, 
освен предметите и кредитите, содржани се општите и специфични дескриптори на 
квалификациите и вештините што ги стекнува секој дипломиран студент. 
   
 
Активности на Наставниот одбор 
 
 На седниците на Наставниот одбор во извештајниот период беа разгледани и 
реализирани активности, и тоа: 

 предложена е конкурсна комисија за упис на студенти во прва година на 
Универзитетот  ,,Св. Кирил и Методиј” -  Медицински факултет во Скопје, за 
академската 2020/2021 година; 

 редефинирани се Правилата за студирање на Универзитетот “Св. Кирил и 
Методиј“ во Скопје - Медицински факултет;    

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

студиите по општа медицина и тригодишните стручни студии за академската 
2019/2020 година; 

 разгледани се и усвоени распоредите за работните задачи на наставниците и 
соработниците кои ќе учествуваат во изведување на теоретската и практична 
настава во зимскиот семестар, во учебната 2019/2020 година на сите студиски 
програми 

 
 
НАУЧНОИСТРАЖУВАЧКА ДЕЈНОСТ 

 
 Појавата на пандемијата со COVID-19 во почетокот на 2020 година, доведе до 

последици на  глобално, регионално, национално и локално ниво. Следствено, се 
променија приоритетите кои имаа влијание  на сите планирани активности на 
Медицинскиот факултет. Но, дури и во време на ограничени можности и услови наставно-
научните кадри на Медицинскиот факултет продолжија со тековните активности во 
реализација на повеќе домашни и меѓународни научноистражувачки проекти , како и 
дефинирање и развој на нови проекти. Резултатите од истражувањата се во функција, не 
само во развојот на науката, туку и во унапредување на наставно-образовната и 
високостручната здравствено-апликативна дејност на Факултетот. 
 
 
Научноистражувачки проекти 
 
Домашни проекти чии носители се катедрите на Медицинскиот факултет, 
финансирани од Медицинскиот факултет во Скопје и сѐ уште се во тек: 
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Во тек се вкупно 47 научноистражувачки проекти кои се работат на катедрите на 

Медицинскиот факулет, финансирани од Медицинскиот факултет во Скопје (2018-2021). 
Врз основа на одлуката на Деканската управа на Медицинскиот факултет од 

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

 
 

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

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

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

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

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

5. „Динамика на серумски нивоа на цитокините кај пациенти со фрактура на колкот“ од  
Катедра за хирургија (Трауматологија). 

6. „Причини за слабовидност и слепило кај деца и адолесценти, нивна застапеност и 
можности за превенција и рехабилитација“ од Катедра за офталмологија. 

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

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

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

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

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

12.  „Влијанието на PRP (platelet-rich plasma) и високозосуплементите во лекувањето на 
пациенти со гонартроза“ од Катедрата за ортопедија. 
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13.  „Пореметувања на хемостазата при трауматски лезии на мозокот“ од Катедрата за 
хирургија (Неврохирургија). 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

24.  „Инцидентни лезии во дојки детектирани со компјутерска томографија на торакс“ од 
Катедрата за радиологија. 

25.  „Венски тромбоемболизам кај малигни хемопатии“ од Катедрата по интерна 
медицина (хематологија и кардиологија). 

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

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

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

29.  „Детекција на минимална резидуална болести со квантитативна PCR (Polumerase 
Chain reaction) анализа на индивидуално специфични преуредувања на 
имуноглобулинските и/или Т-клеточните рецепторни гени  “ од Катедрата за 
педијатрија. 
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30.  „Инциденца и етиологија на анемии кај хоспитализирани деца на возраст до пет 
години на ЈЗУ Универзитетска клиника за детски болести  со фокус на дефицит на 
витамин Б12“ од Катедрата за педијатрија. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

42.  „Антропометриски и биохемиски параметри во детекција на дебелина како ризик 
фактор за метаболен синдром кај студенската популација“ од Катедрата за анатомија. 

43.  „Влијание на религискиот (Рамазански) пост врз биохемиските параметри кај 
испитаници од муслиманската вероисповест во Република Македонија“ од Катедра 
за медицинска хемија. 

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

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

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

47.   „Ефект на тироидна дисфункција врз кардио-респираторни интеракции“ од 
Катедрата за медицинска физика. 
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48. „Воведување на активно учење со „метод на мали групи“-како се менува улогата на 
наставниците и студентите во наставата“ од Катедрата за хистологија со 
ембриологија. 

 
 

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

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

 
 
Меѓународни проекти со учество на Медицинскиот факултет: 
 

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

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

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

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

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

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

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

во Скопје, во 2016 година, а носител е проф. д-р Весна Димовска Јорданова, 
„Евалуација на ефектите на ласер трабекулопластика како примарен третман кај 
пациенти со глауком со отворен агол” (во тек).  
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2. Проектот беше прифатен и финансиран од Универзитетот ,,Св. Кирил и Методиј” 
во Скопје, во 2017 година, а носител е проф. д-р Марија Ралева, „Клинички аспекти 
на дијагностичката проценка на растројствата од аутистичниот спектар и 
коморбидните состојби кај деца и адолесценти” (во тек). 

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

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

5. Проектот беше прифатен и финансиран од Универзитетот ,,Св. Кирил и Методиј” 
во Скопје, во 2020 година, а носител е проф. д-р Даниела Миладинова и насл.доц. 
д-р Ирена Рамбабова Бушљетиќ, “Предтрансплантациона проценка на бубрежната 
функција кај донорите на бубрег со нуклеарно медицински методи наспроти 
математички формули”. 
 

На Институтот за претклиничка и клиничка фармакологија со токсикологија во 
извештајниот период реализирани се 8 меѓународни научно-истражувачки проекти и 
клинички студии во соработка со партнери од странство и 1 научно-истражувачки проект 
со партнери од Република Северна Македонија. 
 
Меѓународни научноистражувачки проекти и клинички студии на Институтот за 
претклиничка и клиничка фармакологија со токсикологија: 
 

1. "COMPARATIVE, RANDOMISED, SINGLE-DOSE, CROSSOVER 
BIOAVAILABILITY STUDY OF TELMISARTAN / INDAPAMIDE SR 80 mg / 1.5 
mg FORMULATIONS IN HEALTHY VOLUNTEERS UNDER FASTING 
CONDITIONS”; (Sponsor Study Code: 19-656; CRO Study Code: LNI-284-19). 

2. "COMPARATIVE, RANDOMISED, SINGLE-DOSE, CROSSOVER 
BIOAVAILABILITY STUDY OF TELMISARTAN / INDAPAMIDE SR 80 mg / 1.5 
mg FORMULATIONS IN HEALTHY VOLUNTEERS UNDER FED CONDITIONS”; 
(Sponsor Study Code: 19-661; CRO Study Code: LNI-285-19). 

3. "Open-label, two-period, two-sequence, two-way crossover, randomised single dose 
bioequivalence study of DESVENLAFAXINE 50 mg prolonged release tablets in healthy 
male volunteers under fed conditions” (Clinical Study Protocol code: 19ANE-3301C).  

4. "Open-label, two-period, two-sequence, two-way crossover, randomised single dose 
bioequivalence study of DESVENLAFAXINE 100 mg prolonged release tablets in 
healthy male volunteers under fed conditions (Clinical Study Protocol code: 19ANE-
3303C).  

5. "COMPARATIVE, RANDOMISED, SINGLE-DOSE, CROSSOVER 4-WAY 
BIOAVAILABILITY STUDY OF ATORVASTATIN/EZETIMIBE 80 mg/ 10 mg 
FORMULATIONS IN HEALTHY VOLUNTEERS UNDER FASTING CONDITIONS" 
; (Sponsor Study Code: 20-666; CRO Study Code: OZE-36-20). 

6.  "COMPARATIVE, RANDOMIZED, CROSS-OVER BIOAVAILABILITY STUDY IN 
HEALTHY VOLUNTEERS, WITH FULL REPLICATE SINGLE-DOSE 
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TREATMENTS OF TWO DABIGATRAN 150 mg FORMULATIONS, UNDER 
FASTING CONDITIONS AND MULTIPLE DAY PRE-TREATMENT WITH A 
PROTON PUMP INHIBITOR (PPI) ; (Sponsor Study Code: 20-779; CRO Study Code: 
BAD-103-20).  

7. "SINGLE DOSE, COMPARATIVE BIOAVAILABILITY STUDY OF TWO 
FORMULATIONS OF RANOLAZINE 750 MG PROLONGED-RELEASE TABLETS 
UNDER FASTING CONDITIONS”; (Sponsor Study Code: 19-654; CRO Study Code: 
NAR-261-19). 

8. "COMPARATIVE, RANDOMISED, SINGLE-DOSE, CROSSOVER, 4-WAY 
BIOAVAILABILITY STUDY OF DAPAGLIFLOZIN 10 mg FORMULATIONS IN 
HEALTHY VOLUNTEERS UNDER FASTING CONDITIONS"; (Sponsor Study Code: 
20-663; CRO Study Code: PAD-30-20). 

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

1. “ЕДИНЕЧНА, СО ЦЕЛОСНО ПОВТОРУВАЊЕ, ВКРСТЕНА, КОМПАРАТИВНА 
СТУДИЈА НА БИОРАСПОЛОЖИВОСТ НА АМЛОДИПИН 10 мг/ 
АТОРВАСТАТИН 10мг КАЈ ЗДРАВИ ВОЗРАСНИ ДОБРОВОЛЦИ НА ГЛАДНО” 
(КОД НА СПОНЗОРОТ b2-19-AAt, КОД НА CRO LTA-327-19).  

 
Домашни научноистражувачки проекти и клинички студии на Центарот за семејна 
медицина: 

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

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

 
 
Други активности од областа на научно-истражувачката дејност на Факултетот 
 

1. Со цел унапредување на научноистражувачката и мотивирање на публицистичката 
активност на научниот кадар, преземени се активности за формирање на ново 
списание на Медицинскиот факултет финансирано од Факултетот. Исто така 
континуирано продолжуваат активностите пред надлежните институции за 
повторно издавање на списанието Macedonian Journal of Medical Sciences по прекин 
од 6 години. Во новото списание и по финализирање на процесот во врска со 
старото списание, на наставниците и соработниците на Медицинскиот факултет ќе 
им биде овозможено бесплатно да објавуваат трудови. Трошоците за објавување ќе 
се покриваат со средства од Факултетот за авторите кои се вработени на 
Факултетот. 

2. За прикажување на наставно научната дејност на Факултетот, по иницијатива на 
УКИМ, организирано е предавање и практична демонстрација за пополнување и 
архивирање  во Ризница/Репозиториум на научни трудови од Медицински 
факултет. Наставниот и соработнички кадар на Факултетот беше информиран за 
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процесот на креирање профили и пристап кон системот, како и начинот на 
автоматско и мануелно пополнување на Ризницата со научни трудови. 
Дополнително се пристапи кон унифицирање на афилијациите кои авторите од 
Медицинскиот факултет ги користат при објавување на трудовите, со што сите 
публикации ќе станат препознатливи за Факултетот и УКИМ. Овие активности се 
поврзани со интегрална рамка на дигиталните и интернет ресурси, вклучувајќи ја и 
обновената интернет страница, за прикажување и следење на наставно-научната 
дејност на Факултетот. Предавањето го одржа проф. д-р Томислав Станковски со 
вработените од Централната медицинска библиотека. (март 2020 година). 

3. Наставниот и соработнички кадар започна со внесување на податоци во 
Ризницата/Репозиториумот на научни трудови од Медицински факултет. Досега се 
внесени повеќе од 1000 публикации на научни трудови, статии од конференции, 
проекти и книги.  

4. Се издаде првиот број на електронски билтен (Факултетски email билтен) на крајот 
од октомври 2020 година. Во билтените ќе се известува за различни случувања и 
новини од факултетот, информации за значајни научни публикации на автори од 
Факултетот, за научни проекти, за успеси и општествени дејности на вработените, 
за активностите на студентските организации и слично. Билтенот се испраќа преку 
електронска пошта на сите вработени на Факултетот. 
 
 

Активности на Наставно-научниот колегиум за постдипломски студии по медицина 
 

Наставно-научниот колегиум за постдипломски студии во извештајниот период 
разгледа и одобри за изработка 1 магистерски труд. Воедно, во извештајниот период 
успешно е одбранет и 1 магистерски труд. 
 
 
Докторски студии по медицина 
 

Во извештајниот период, во текот на зимскиот семестар 2019 година беа 
реализирани семинари за третиот и петтиот семестар за 29 кандидати, годишни 
конференции за вториот, четвртиот и шестиот семестар за 49 кандидати. Во текот на 
декември 2019 година беа одржани 2 работилници за  IV и VI семестар за 35 кандидати. 

Во летниот семестар 2020 година беа реализирани семинари за третиот и петиот 
семестар за 36 кандидати и годишни конференции за шестиот семестар за 15 кандидати. 
Во текот на јуни 2020 година беа одржани 2 работилници за IV и VI семестар за 27 
кандидати.  

Наставата на предметите за стекнување генерички знаења и вештини за 
истражување се одржуваше во континуитет во текот на зимскиот и летниот семестар од 
академската 2019/2020 година, согласно со наставната програма за Докторски студии по 
медицина. 

На Конкурсот за докторски студии во академската 2020/21 година, од пријавени 65 
кандидати примени се 62 кандидати. Од нив, според студиските програми, 6 кандидати се 
на базична медицина, 1 кандидат на молекуларна медицина и 55 кандидати на клиничка 
медицина. Запишувањето на кандидатите ќе биде во текот на ноември. 
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Активности на Советот за докторски студии по медицина 
 

На седниците на Советот на докторски студии по медицина во извештајниот 
период беа утврдувани рецензентски комисии за семинарите во третиот и петтиот 
семестар (пишан труд), како и рецензентски комисии за пријави на теми за изработка на 
докторски дисертации и готови докторски дисертации.  

Во извештајниот период беа одбранети вкупно 33 докторски дисертации. 
На состаноците беа разгледувани и апликациите на кандидатите кои се пријавиле 

на редовниот конкурс за докторски студии во септември 2020 година и беше изготвена 
листа на примени кандидати.  
 
 
Активности на Научниот одбор 
 

Во извештајниот период, Научниот одбор до Наставно-научниот совет  предложи 
рецензентска комисија за 1 (една) одбрана на докторска дисертација. Формирана е 
комисија  со задача да предложи еден кандидат од пријавените наставници на 
Медицинскиот факултет за Конкурсот распишан од Универзитетот „Св. Кирил и 
Методиј“, за најдобар научник во 2019 година.  

 
 
Aктивности на наставно-научниот колегиум за постдипломски студии јавно 
здравство 
 
 Наставно-научниот   колегиум   за   јавно   здравство   на   Медицинскиот факултет, 
во рамките на своите континуирани активности, во периодот ноември 2019 – ноември  
2020  година,   одржуваше работни  состаноци  зависно од пристигнатите материјали. 
 Редовните состаноци на Наставно-научниот колегиум за јавно здравство беа   
фокусирани   на   конкретни   задачи   –   продолжување   на   активностите   од 
претходниот   период   во   врска   со   одвивањето   на   наставата   за   студентите - 
постдипломци   и   нејзина   подготовка,   формирање   на   комисии  за   оцена   на 
поднесоци   и   изготвени магистерски трудови,   продолжување на соработка и членството 
во европската асоцијација на школи за јавно здравје (ASPHER) учество   на   меѓународни   
истражувања, состаноци   и конференции од областа на јавното здравство. 
 Шестнаесеттата генерација  постдипломци (5 студенти-постдипломци) беше 
запишана во академската   2019/2020  година на акредитирани магистерски студии по 
јавно здравство  и стите ја одржаа наставата од прв и втор семестар . Наставата   се   
одржуваше   во   континуитет   во   текот   на   зимскиот   и летниот семестар од учебната 
2019/2020  и тековно се одвива со предвидената динамика, и содржина ( задолжитекна 
настава, изборни предмети и научно истражувачки форум) согласно со наставната 
програма за постдипломски студии по јавно здравство. Техниката на одржување на 
наставата во текот на 2020 е зависна од пропишаните протоколи во состојбата на Coiv-19 
пандемијата 
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 Во извештајниот период беа пријавени и успешно одбранети 2 магистерски тези од 
областа на јавното здравство.  
 На последниот конкурс за упис на студенти за втор циклус магистерски студии по 
Јавно здравство од август 2020 година, беа пријавени пет кандидати.  Сите ги исполнуваа 
условите и беа запишани на студиите. 
 
  
 
Активности на Советот за докторски студии по јавно здравство 
 
 Советот на докторски студии по јавно здравство на Медицинскиот факултет, во 
рамките на своите континуирани активности, во периодот ноември 2019 - ноември 2020 
година, одржа повеќе работни седници со динамика која ја следеше динамиката на 
одржување седниците на Наставно-научниот совет на Медицинскиот факултет, а воедно и 
според материјалот за седница.  
 
 Редовните средби на Советот на студиската програма од третиот циклус по јавно 
здравство беа фокусирани на конкретни задачи и продолжување на активностите од 
претходниот период:  
 формирање на рецензентски комисии за пријави на поднесоци на докторски 

дисертации по ЈЗ (4 поднесоци); 
 прифаќање на  позитивни извештаи на рецензентските комисии за оцена на 

подобност на тема за докторските тези по ЈЗ; 
 формирање на  рецензентски комисии за оцена и одбрана на докторски дисертации 

(2 оценки и 2 одбрани); 
 формирање на комисии за рецензии на научните трудови во склоп на II, III и V 

семестар; 
 изведена годишна коференција за IV и VI семестар, во координација со 

Универзитетскиот стручен совет за докторски студии;  
 распишан е конкурс за трет циклус-докторски студии по јавно здравство за 

учебната 2020/2021 година, утврденa e прелиминарна и конечни листа на 
пријавените кандидати од кои се  примени се 6 кандидати кои ги исполнуваат 
условите според конкурсот; 

 наставата на предметите за стекнување генерички знаења и вештини за 
истражување се одржуваше во континуитет во текот на зимскиот и летниот 
семестар (I и II семестар/on-line) од учебната 2019/2020, со предвидената  
динамика, редовно и содржина согласно со наставната програма за Докторски 
студии  за сите досега запишани докторанти; 

 менторите одржуваа редовни контакти, советувања, даваа напаствија и насоки  за 
работата на докторантите/ on-line. 

 
 
ОДБОР ЗА СОРАБОТКА И ДОВЕРБА СО ЈАВНОСТА 
 
 Одборот за соработка и доверба со јавноста во извештајниот период  разгледа и 
даде позитивни мислења на вкупно 156 рецензии за избори во наставно-научни, научни и 
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насловни звања и соработнички звања (асистенти) и на 5 предлози за ангажирање на 
визитинг- професори на Нашиот факултет. 
 
 
АКТИВНОСТИ НА ОДБОРОТ ЗА МЕЃУНАРОДНА СОРАБОТКА 
  
 Во извештајниот период, Одборот за меѓународна соработка имаше активности во 
областа на: 
 

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

најголем дел насочена кон реализација на Конкурсот за ЕРАЗМУС плус-програмите  за 
мобилност за учебната 2019/2020 година. Во летниот семестар 2020 година, беа добиени  
24 мобилности за студенти на универзитетите во Љубљана, Марибор, Аквила, Фоѓа, 
Ријека, Сплит, Осијек, Пловдив, Софија и Истанбул. Како и секогаш, Медицинскиот 
факултет е со најголем број апликации и реализации на студентски мобилности, 
споредено со другите факултети на Универзитетот. Во текот на извештајниот период се 
потпиша и договор со Универзитетот во Белград. 

Освен класичнаат Еразмус плус мобилност во рамките на актуелните договори 
двајца студенти го следеа курсот по семејна медицина на Универзитетот во Загреб, а 
двајца студенти добија можност да поминат дел од клиничката пракса на Медицинскиот 
факултет во ЕнАрбор, Мичиген. 

На Медицинскиот факултет изминатата академска година имаше шест студенти од 
Универзитетите во Италија (Фоѓа и Аквила) кои и покрај состојбата со пандемијата со 
Ковид-19, вложија напори да останат на нашиот факултет и да ги завршат започнатите 
мобилности. За поздравување е фактот дека голем дел од ангажираните наставници 
вложија дополнителни напори за консултации со студентите по електронски пат и 
организирање колоквиуми и испити. 

Имајќи го во предвид фактот дека поголем дел од извештајниот период бевме  во 
фаза на пандемија, за поздравување е големиот интерес на студентите за остварување на 
мобилност на универзитите во странство.  

Мобилноста на наставниците поради пандемијата е ставен во мирување, со надеж 
дека ќе се создадат услови за нивна реализација. 

Планираната посета преку Еразмус плус програма за мобилност на наставен кадар, 
на две професорки по анатомија при Медицинскиот факултет на Универзитетот во Сплит, 
исто така е одложена за наредната година. 
 
 

Посети од странски експерти и визитинг-професори  
 
Во текот на 2019/2020 за жал поради пандемијата не можеа да се остварат посети 

од визитинг професори. Во ноември 2019 година на Клиниката за ревматологија како 
гостин престојуваше нашиот еминентен ревматолог од Универзитетот во Мичиген, Ен 
Арбор професор д-р Влатко Огненовски. Ангажманот на професорот Огненовски во 
развојот на соработката со ревматолошката клиника имаат значаен придонес за 
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досегашниот просперитет на македонската ревматологија. Исто така професорот 
Огненовски беше еден од иницијаторите на потпишувањето ан договорто помеѓу 
Универзитетот во Мичиген и УКИМ-Медицински факултет преку кој бројни колеги се 
узовршуваа, и на студентите им беше овозможено да поминат дел од својата клиничка 
пракса. 

Добиена е одлука од Ректоратот за ангажирање на следните експерти како  
визитинг- професори: 

1. проф. д-р Јадранка Мустајбеговиќ, професор по медицина на трудот од 
Универзитетот во Загреб; 

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

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

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

 
Започната е постапка за ангажирање како визитинг професори за: 
1. проф.д-р Теди Цицвариќ, професор по хирургија (трауматологија) на 

Универзитетот во Ријека 
2. проф.д-р Рок Венгуст, професор по хирургија (ортопедска хирургија) на 

Универзитетот во Љубљана 
3. проф.д-р Уфук Ајдинли, професор по хирургија (спинална хирургија) на 

Универзитетот во Самсун, Турција 
4. проф.д-р Раџу Кубџандани, професор по интерна медицина (ревматологија) од 

Универзитетот во Мумбаи, Индија 
5. за проф.д-р Оскар Азман, професор по пластична хирургија на Универзитетот 

во Виена е обновено барањето за реизбор во визитинг професор на УКИМ-
Медицински факултет  

 
Студентските меѓународни активностибеа исто така редуцирани во извештајниот 

период поради состојбата со пандемијата. Претставници на Сојузот на студенти по 
медицина беа финансиски поддржани од страна на деканатската управа за учество на 
состанокот во Руанда, каде што нашите студенти ја добиваат организацијата на 
конференција на студентските медицински организации за наредната година. 

Во извештајниот период реализиран е состанок со амбасадорката на Јапонија Keiko 
Haneda, Министерот за здравство доц. д-р Венко Филипче и деканот на Медицинскиот 
факултет проф. д-р Соња Топузовска во врска со добиената донација во апаратура од 
Јапонската влада за Институтот за патофизиологија и нуклеарна медицина и разгледување 
на можности за идна соработка. Исто така, одржан е состанок со претставници на Светска 
Банка од одделот за “Health, nutrition and population” и Alessia Thiebaud на тема “Health 
Workforce Mobility Validation Meeting”. 

Воедно, организирани се две предавања од проф д-р Patrick Young од Бетезда, 
Мериленд, САД, на тема “Leadership in Medicine” во ноември 2019 година. 
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АКТИВНОСТИ НА ОДБОРОТ ЗА СПЕЦИЈАЛИЗАЦИИ И 
СУПСПЕЦИЈАЛИЗАЦИИ 

 
 Активностите на Одборот за специјализации и супспецијализации во изминатиот 

период, како и досега, беа насочени кон непречено и соодветно извршување на 
специјалистичката и супспецијалистичката едукација на специјализантите и 
супспецијализантите на Медицинскиот факултет. Со оглед на новонастанатата состојба од 
епидемијата со корона вирусот и проблемите што истата ги предизвика со нормалното 
одвивање на предвидените турнуси и други активности на специјализантите, беше 
направен напор за да се пронајдат нови можности и начини за одржување на тој процес.   

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

Во изминатиот период, издадени се 15 решенија за започнување со стручни 
специјалистички студии за клинички логопеди, и 4 на стручни специјалистички студии за 
физиотерапија во ортопедија и хирургија. 

Во соработка со Медицинскиот симулациски центар,   во ноември,  декември 2019 и 
јануари и септември 2020 година, беа  спроведени обуки за 424 специјализанти  по 
модулот обука на основно одржување во живот (Basic Life Support), како и обуки за 542 
специјализанти за напредна поддршка за одржување во живот (Advance Life Support). 

На Медицинскиот факултет, во извештајниот период, со специјалистичко звање се 
стекнале 158 доктори по медицина.  

Со супспецијалистичко звање се стекнале 14 доктори специјалисти. 
Специјалистичкиот испит од областа на семејната медицина од програмата за 

доедукација го положиле 31 кандидат. 
Беше усвоена супспецијалистичката програма за Детска и адолесцентна гинекологија 

и Клиничка токсикологија. 
Во финална фаза се подготовките за изработка на специјализација по ортопедија и 

трауматологија, како и супспецијализација по геријатријска медицина и интензивно 
лекување на критично болни пациенти, по што истите ќе бидат предложени до Наставно-
научниот совет за усвојување.  
 

 
ОДБОР ЗА ИЗДАВАЧКА ДЕЈНОСТ 

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

           Одборот за издавачка дејност во извештајниот период по предлог на катедрите, а 
согласно со потребите за издавање на учебници и учебни помагала,  проследи на рецензија 
13 ракописи (5 учебници, 5 учебни помагала и 3 монографии). Донесена е одлука за 
печатење на 12 ракописи (7 учебници, 4 учебни помагала и 1 монографија),  и истите се 
испечатени во наведениот период.  
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АКТИВНОСТИ НА ЦЕНТРАЛНАТА МЕДИЦИНСКА БИБЛИОТЕКА 
 
Во извештајниот период активностите на Централната медицинска библиотека беа 

насочени кон непречено и квалитетно извршување на сите активности и задачи кои 
произлегуваат од нејзиното работење. Реализирани се следните активности:   
 Обезбеден е пристап до проектот Research4Life (https://www.research4life.org/), 

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

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

 Тековно се врши библиотечна и стручна обработка на севкупниот библиотечен 
материјал, а во извештајниот период обработени се и внесени во заемниот COBIB 
каталог вкупно 122 книги. 

 Во извештајниот период во COBIB онлајн каталогот се внесени и може да се 
пребаруваат 242  креирани и 93 преземени статии/трудови објавени во 
македонските биомедицински списанија од докторите на Медицински факултет. 

 Добиените книги и списанија, како и објавените трудови во домашните 
медицински списанија, континуирано се внесуваат и обработуваат во заемната 
библиографско-каталожна база на податоци COBISS и можат да се пребаруваат 
преку веб - страницата 
https://plus.mk.cobiss.net/opac7/bib/search?q&db=cobib&mat=allmaterials, односно да 
се пребаруваат податоците од Централната медицинска библиотека. Севкупно од 
нашиот фонд до сега има внесено 7013 записи.  

 Започнато е администрирање со поднесените публикации (статии во списанија, 
конференциски трудови, книги и докторски дисертации) на докторите од 
Медицинскиот факултет во Ризницата/Репозиториумот на трудови на 
Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“. 

 До октомври 2020 се коригирани и внесени во Ризницата на УКИМ 1067 доставени 
публикации од 74 доктори на Медицинскиот факултет, но оваа бројка секојдневно 
се менува. 

 Се изведува едукација по телефон или онлајн на сите доктори како да ги 
поднесуваат публикациите во Ризницата на УКИМ. 

 Се изведува едукација на корисниците за начинот на пребарување на базите на 
податоци и заемниот COBIB каталог. 

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

 Студентите од Медицинскиот факултет, запишани на студиската програма по 
општа медицина, како и оние запишани на тригодишните стручни студии, 
секојдневно зајмуваат книги кои им се потребни за учење и полагање на испитите. 
Во извештајниот период направено е зајмување на 2272 библиотечни единици 
надвор од Библиотеката. 

 Започната е работата на новата веб страница на Централната медицинска 
библиотека. 
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ЕТИЧКА КОМИСИЈА ЗА ИСТРАЖУВАЊЕ НА ЛУЃЕ 
 

 На седниците на Етичката комисија, од кои 2 беа вонредни и на истите беа 
разгледувани студии поврзани со коронавирусот SarsCov-19, вкупно 46 апликации беа 
предмет на разгледување : 28 поднесоци за изработка на докторска дисертација, 10 
поднесоци за изведување на научноистражувачки проект, 5 поднесоци за изработка на 
клиничка студија, 1 поднесок за публикување на труд во списание, и 2 амандмани на веќе 
одобрен научноистражувачки проект. Два  поднесока не беа предмет на разгледување на 
оваа Етичка комисија и на истражувачите им беа дадени известувања. Од сите 46 
поднесоци, 45 се одобрени, а 1 е вратен за докомплетирање на документацијата.  
 
 
ОДБОР ЗА СУДСКОМЕДИЦИНСКИ ВЕШТАЧЕЊА 
  

Во извештајниот период, на седниците на Одборот за судскомедицински  
вештачења се расправаше по однос на новопримените судски предмети и завршените 
вештачења.  

Во овој период, од судовите и од основните јавни обвинителства во нашата држава, 
за вештачење, дополнувања на претходно изготвени вештачења или одговор по приговор 
на претходно изготвено вештачење испратени се вкупно 9 нови предмети. Од сите 
пристигнати предмети за вештачење, завршени се 8 (од кои 6 се од претходниот 
извештаен период, а 2 од овој извештаен период), за 6 се формирани комисии и 
предметите се дадени за изготвување на вештачење и за 1 предмет сеуште не е формирана 
комисија. 

Од завршените предмети за вештачење, за 8 се формирани комисии и изготвени се 
лекарски наоди и мислења. 
 
 
ФИНАНСИИ И ИНВЕСТИЦИИ 
 

За разлика од претходните извештаи, овој извештаен период во голема мера е 
одбележан за жал со  вонредните услови наметнати поради пандемијата со COVID-19. Со 
прогласување на светската пандемија од вирусот SARS-CoV-2, прогласена од страна на 
Светската здравсвена организација на 11 Март 2020 година, како во целиот свет така и во 
нашата земја се наметнаа нови услови за работа, кои изискуваа вложување на огромни 
напори и ангажирање на дополнителни напланирани ресурси и преструктурирање на 
редовните работни процеси како во образовната сфера, така и во здравствениот сегмент и 
секако научно-истражувачката дејност на факултетот. Медицинскиот факултет сериозно 
одговори на овој предизвик справувајќи се најодговорно и правовремено во услови 
наметнати од кризата и со  вложување на  вонредни напори од страна на вработените за 
што поефикасно исполнување на редовните обврски во вонредни околности. 
Дополнително се ангажираа човечки ресурси како и финансисики и просторни ресурси 
како одговор на потребата и факултетот активно да се вклучи во дијагностиката во 
рамките на здравствениот систем на државата на овој вирус преку спроведување на ПСР 
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тестирања и серолошки тестирања на Институтот за имунологија, Институтот за 
биохемија и Институтот за судска медицина. 

 Во овој извештаен период, и покрај новонастанатата сосотојба со пандемијата нa 
SARS -CoV-2 (COVID-19) во насока на адаптирање и подобрување на просторните услови 
во кои се изведува наставата заврши повеќегодишниот Проект за подобрување на 
условите за следење на настава, преку реновирање на просториите во кои се одвива 
наставата. Особено внимание е посветено на проширување на работниот простор за 
професорите и истражувачите при институтите на факултетот, зголемување на бројот на 
вежбални во кои се одвива практичниот дел од наставата, изведба на нови лаборатории во 
рамки на институтите и подобрување на просторните услови во постоечкиот простор на 
институтите.  

Започнат е повеќегодишниот Проект за ентериерно уредување на новоизградениот 
кат на Институтската зграда, кој е целосно финансиран од страна на факултетот. Нови 
простории ќе добијат повеќе институти при факултетот. Проектот e во тек и досега ги 
опфати следните активности:  
  
 Нов простор за работа на институтите на површина од 1200 м2 каде досега се 

изведени: лаборатории, сали за состаноци, канцеларии за професори истражувачи, 
вежбални за настава, читална со капацитет од 70 студенти, простор за сместување 
на пациенти кои се вклучени во испитување на лекови за ре-акредитација; 

 Во зградата на Институтот за судска медицина и криминалистика, во тек е 
реконструкција на токсиколошка лабораторија, согласно потребите за ИСО 17025 
сертификација, каде се врши промена на системот за вентилација и климатизација, 
како и комплетна обнова на ентериерот;  

 
 Реализацијата на Проектот за ентериерно уредување на новоизградениот кат на 
Интститутската зграда, ќе продолжи и во следните години, преку реализација на 
проектите кои се изработуваат во моментот и изведба на нова фасада.  

 
 На факултетот во текот на 15 години, потребите за електрична енергија значително 
се зголемени, заради инсталирањето клима уреди, лабораториска  опрема, компјутерска 
опрема, централна климатизација за зградата на деканатот и слично, со што вкупната 
оптовареност на постоечката трафостаница, според информации од ЕВН достигнува до 
93%, што претставува критично ниво за обезбедување непрекинато напојување за 
потрошувачите. Од друга страна, согласно планот за развој на Факултетот и ставањето во 
функција на поткровниот дел на институтската зграда (со вкупна површина од 3500 м2), 
се очекува натамошно зголемување на потребите за електрична енергија.Особено значајно 
е да се истакне според согледувањата на ЕВН, дека опремата од среднонапонското ниво е 
крајно застарена и недоверлива, така што е неопходна замена и на овие компоненти од 
трафостаницата. Во моментот согласно сугестијата од стручните лица консултирани за 
овој проблем во тек е процедура за отпочнување на постапка за замена на дистрибутивен 
трансформатор 630 kVA, 10/0,4 kV со ТРАНСФОРМАТОР 1000 kVA, 10/0,4 kV кој би 
одговорил во целост на зголемената потреба од електрична енергија на факултетот.  
 
 Во континуитет се продолжи со напорите во соработка со Ректоратот и ресорните 
министерства како што се Министерството за образование и наука, Министерството за 
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финансии  со цел да се решат  проблемите со кои се соочува Факултетот во поглед на 
редовно плаќање на доспеаните обврски, кои и покрај ликвидноста (позитивно салдо на 
сметките),  факултетот не може да ги плати.  
 Со цел навремена наплата на доспеаните побарувања кои ги има Факултетот беше 
ангажиран адвокат, за договорно надминување на проблемите со наплатата преку 
потпишување на спогодби, поднесување на платни налози преку нотар и други 
инструменти за наплата на побарувањата.  

Активностите во насока на намалување на  долгот на Јавните обвинителства и 
Судовите према Институтот вродија со плод при што старите долгови се во голема мера 
наплатени, а дел се со првостепена и второстепена судска постапка добиени во корист на 
факултетот и се пред Апелационите судови и Врховниот суд. 
  

Во извештајниот период се продолжи во насока на осовременување на работните процеси 
преку имплементирање на најновите технички и технолошки достигнувања во делот на 
медицинската и лабораториска дијагностичка апаратура, воведување на поквалитетни и 
посовремени дијагностички методи неопходни во пружањето на здравствено-
апликативните услуги како и во наставните процеси на факултетот. Факултетот 
реализираше постапки за набавка на медицинска, лабораториска и друга опрема за 
потребите на институтите и катедрите на Факултетот. Активностите реализирани во 
извештајниот период се следниве:  

 На Институтот за анатомија во тек е набавка на нови надгледни средства  со цел 
осовременување и обнова на постоечките надгледни средстава и тоа: 
- Надгледно средство – унилатерален сагитален пресек на глава и врат со 

приказ на триаголниците на вратот со нивната содржина, површните 
мускули, нерви и крвни садови на главата и вратот, изработено од 
силиконска гума по пат на пластинација, во природна големина, со можност 
за користење до 50 год. 

- Надгледно средство – унилатерален сагитален пресек на глава и врат со 
приказ на триаголниците на вратот со нивната содржина, длабоките 
мускули, нерви и крвни садови на главата и вратот, изработено од 
силиконска гума по пат на пластинација, во природна големина, со можност 
за користење до 50 год. 

- Надгледно средство –унилатерален сагитален пресек на глава и врат со 
приказ на линијата на протегање на nervus trigeminus и неговите 
гранки,изработено од силиконска гума по пат на пластинација, во природна 
големина, со можност за користење до 50 год. 

 
 На Институтот за микробиологија изведено е реновирање и адаптација  на трета 

вежбална во приемно одделение со посебен влез на пациенти кои треба да се 
тестираат на Ковид 19. Останатиот дел од просторот е сеуште во фаза на 
преадаптација. Добиен е и позитивен сертификат од третиот надзор над 
акредитацијата на лабораториите според ИСО 15 189.Проширена е дејноста со 
склучување на Договор за испитување на активноста на дезифициенс со 
РЕПЛЕК фарм. Во теке е набавка на ламинар за обработка на хумани 
примероци од КОВИД 19 суспектни пациенти, а набавена е  и нова опрема која 
е ставена во употреба  и тоа: 
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- м
ини инкубатор со температурен опсег од + 5 C до минимум  + 60 C и 
волумен од 9 до 10 литри, со гаранција од минимум 1 година 

- Опрема за засејување ( 5 парчиња) со суспензија на микроорганизми на 
површина на медиуми разлеани во петриеви плочи, со ротација на 
петриевата плоча, со што секоја лабораторија на Институтот е опремена. 

- Комплетно роботизиран за следење, отчитување, и снимање на податоците 
систем за пурификација на нуклеински киселини со принцип на 
парамагнетни партикули со примена на високо сензитивна ниско двојно 
солена хемиска технологија, со кој се оптимизира екстракцијата и се 
зголемува брзината на молекулатрните анализи со ПЦР во реално време. 

 
 На Институтот за Имунобиологија и хумана генетика, на Медицинскиот 

факултет во Скопје во изминатава 2020 беше завршено реновирање и 
адаптација на приемното одделение за пациенти и вежбалните за студенти, со 
што условите за пациентите и студентите значително се подобрени.  

Со самиот почеток на пандемијата Институтот воведе техника за серолошко 
испитување за Covid-19 и активно се вклучи во дијганостика, најпрво на 
најизложените групи (здравствени работници, новинари...), а потоа и на индивидуални 
пациенти, па од март до октомври беа направени повеќе од 10000 тестови.  
Во изминатава година започнаа рутински да се работат специфични генетски анализи 
со опремата набавена во 2019 година. Меѓу нив најважни се генетските тестови на 
панели на гени важни за дијагноза на имунодефицитни состојби, автоинфламаторни 
состојби, Noonan синдром и други, како и тестови за имунофенотипизација на имуни 
клетки со проточна цитометрија, најачесто кај педијатриски пациенти со имуни 
недостатоци.  
Уште една важна анализа која во државата се работи единствено на Институтот е 
преимплантацискиот генетски скрининг за анеуплоидии. Оваа анализа се работи во 
соработка со приватната болница Плодност (со која имаме потпишан договор за 
соработка), а има за цел да се испитуваат ембриони од ин витро оплодување за да се 
избере најдобриот ембрион (без анеуплоидии) со што стапката на успех на ин витро 
процедурата значајно се зголемува.  

 
 Во текот на извештајниот период на Институт за патологија се реализирани 

повеќе зацртани цели: 
Во текот на 2020 година на Институт за патологија во целост е реализиран  Годишниот 
план за јавни набавки и реализирани се повеке од 13.000 дијагностички анализи: 
цитолошки анализи, хистопатолошки и други имунолошки, електрон-микроскопски и 
молекуларни анализи. Во февруари 2020 година успешно е завршена акредитација на 
Институт за патологија по стандард ISO 15189. Во тек е реализација на набавка на нова 
опрема и тоа:Автоматски ткивен процесор со автоматско кревање на контејнери со 
касети со капацитет од минимум 110 касети и два безбедносни кабинети класа 2 
согласно стандард ИСО  ЕН 12469:2000. 

 
 На Институт за судска медицина, криминалистика и медицинска деонтологија 

во месец април 2020 година се воведе RT-PCR анализа на SARS CoV-2 вирусот 
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во генетската лабораторија за што беше дополнително набавен БС 2 кабинет за 
изолација на вирусот, реагенси за изолација и амплификација како и потрошни 
лабораториски материјали и заштитна опрема за вработените лица.Оваа 
лабораторија прави секојдневно анализи за потребите на здравствените 
институции како и за приватни лица како одговор на новонастанатата сосотојба 
со светската пандемија. Изготвен е и проект за интегративно софтверско 
решение за работните процеси на институтот со кој ќе се поврзат 
апликативната, административна и магацинска дејност согласно барањата на 
ИСО 17025 стандардот со што ќе се зголеми ефикасноста и доверливоста на 
резултатите. 

 
 Институтот за медицинска и експериментална биохемија непосредно по 

прогласување на пандемијата од COVID-19 активно се вклучи во серолошка 
дијагностика на COVID-19. Со цел квантитативно одредување на IgG и IGM 
антителата кон SARS-CoV-2 со методи со висока сензитивност и специфичност, 
на институтот се набавија два имунолошки анализатори кои користат ECLIA и 
ELFA принципи на работа. Набавката на двата анализатора овозможи 
серолошко тестирање на преку 10.000 испитаници за период мај-септември. Во 
период од 1 месец беше реализиран планот на институтот за здравствени услуги 
кон ФЗО. Во овие извонредно тешки околности институтот успешно го 
оправдува доделениот буџетот од Медицински факултет, со цел комплетна 
реализација на истиот до крај на декември 2020 година. 

И во вакви вонредни околности, паралелно со здравствената дејност на Институтот се 
одвива и научно истражувачка дејност. Во конкуренција помеѓу 1888 научно 
истражувачки проекти од цел свет, проектот “Серолошки скрининг за COVID-19 на 
здравствени работници од РС Македонија”, каде носител е  Институтот за МЕ Биохемија, 
односно Медицински факултет и УКИМ во Скопје, беше одобрен за кофинансирање од 
страна на АУФ (Агенција на франкофонски универзитети). Проектот е во завршна фаза на 
изведба, со план на целосна реализација во ноември 2020 год. 
Покрај овој проект, во тек се и други два научно-истражувачки проекти, финансирани од 
Медицинскиот факултет во Скопје. Лабораториските анализи  за овие два проекта, како и 
за проект од Институтот за анатомија се работат на Институтот за медицинска и 
експериментална биохемија.  
Опремата на Институтот беше искористена за реализација на неколку докторски тези на 
докторанди запишани на трет циклус студии на Медицинскиот факултет во Скопје.  
Активностите на Институтот резултираат со публикување на десетина стручни и научни 
трудови во 2020 година во часописи со меѓународен уредувачки одбор, Pub Med и Web of 
science. 
ЛБИ е акредитирана по меѓународен стандард МК ЕN ISO 15189:2013. И оваа година ЛБИ 
во состав на Институтот успешно го помина надзорот од страна на Институтот за 
акредитација на Република Северна Македонија при што беше оценето дека  
лабораторијата ги исполнува сите услови за да и се продолжи акредитацијата по 
стандардот ISO 15189. Еден од условите за акредитација е учеството во надворешна 
контрола на квалитет (EQAS). Лaбораторијата е вклучена во програми за надворешна 
контрола на квалитет (EQAS) за хематологија и клиничка хемија од страна на двa EQAS 
провајдера: Instand e.V. од Дизелдорф, Германија и Biorad, Велика Британија. Во период 



 24 

од јануари-декември 2020 година со целосна финансиска поддршка од страна на 
провајдерот за EQAS, AplusTBD, Турција, ЛБИ е вклучена во пилот EQAS програмата за 
хематологија во која се вклучени десет биохемиски лаборатории од РСМ. Приоритет е 
акредитација на серолошките методи за одредување на IgM и IgG антителата кон COVID-
19. За таа цел лабораторијата е веќе вклучена во програмата за надворешна контрола 
EQAS на Instand, Германија, започнувајќи од ноември 2020 година. 
Лабораторијата учествува и во меѓулабораториска споредба со Институтот за судска 
медицина, Институтот за клиничка биохемија, Клиниката за токсикологија и Институтот 
за трансфузиона медицина.  
Новата опрема на институтот отвара можност за воведување на нови биохемиски маркери, 
соработка со институции од примарно,секундарно и терциерно здравство,вклучување во 
меѓународни проекти поддржани од различни европски фондови. 
 

 На Институтот за патофизиологија и нуклеарна медицина 
во извештајниов период и покрај вонредните услови поради пандемијата со 
Коvид-19 се вложуваат напори од вработените за што поефикасно исполнување 
на обврските кон ФЗОМ. Во текот на 2020 година за првите девет месеци се 
фактурирани скоро 25милиони денари.Тоа е забележителен резултат, со оглед 
на фактот дека 4 месеци немаше достава на радиозиотопи и со тоа нуклеарно 
медицинската активност беше прекината од март до јули 2020 година. Исто така 
и тироидните пациенти поради почитувањето на протоколите за работа во 
условина пандемија, не можеа да се примаат со вообичаениот интензитет.  

Во извештајниот период  Институтот доби донација од  Јапонската амбасада во висина 
од 26.000 евра со кои се набави современ ехо колор доплер апарат за дијагностика на 
болести на тироидна жлезда и други патолошки лезии на вратната регија и 
цитодијаностичка пункција водена под ехо. 
Во тек е реализација на донација на фантом за мозочни нуклеарно медицински студии. 
Фантомот е со вредност од 9.000 евра,  а претставува  донација преку проект на 
Меѓународната агенција за атомска енергија. Исто така во тек е и набавка на сонда за 
дигитален ултразвучен апарат SAMSUNG MEDISO, како и набавка на  SONO   ДСА 
модул за камера SPECT CT GE со што би се ставиле во функција и овие камери. 

 
 Во извештајниот период се обрна внимание и во делот на одржување на обемниот 
имот и опрема со кои располага и управува Факултетот, водејќи се од потребите на 
студентите, пациентите, специјализантите, наставничкиот кадар и вработените на 
Факултетот. Во овој период на факултетот се продолжи со успешно воведената пракса од 
минатата година за  колективно осигурување на вработените од последици на несреќен 
случај на сметка на факултетот. 
 Во овој извештаен период се продолжи со поддршка на студентите, нивните 
организации и активности, што претставува и една од основните заложби на Факултетот. 
 За Македонската Медицинска Студентска асоцијација – ММСА, Факултетот со 
одлука на Деканатската управа, одобри финансиски средства во износ од 900 eur  денарска 
противвредност за учество на еден студент од Медицинскиот факултет на 69-тото 
генерално собрание на Интернационалната федерација на медицински студентски 
асоцијации ( ИФМСА) кое се одржа во Кигали, Руанда, од 1-ви  до 7 март  2020 година. 
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ЗДРАВСТВЕНА ДЕЈНОСТ НА МЕДИЦИНСКИОТ ФАКУЛТЕТ 
 
 Во извештајниот период, Медицинскиот факултет за вршење на здравствена 
дејност, како и минатите години, потпиша годишен договор за давање здравствени услуги 
во специјалистичко-консултативната здравствена заштита со Фондот за здравствено 
осигурување на РСМ, која се реализира на Институтите при Медицинскиот факултет кои 
вршат здравствено-апликативна дејност, која исто беше под големо влијание 
предизвикано од светската пандемија и соочена со голем предизвик. Висината на 
договорениот износ за 2020 година изнесува 255.484.000,00 денари, што претставува 
зголемување во однос на минатиот извештаен период за 10,5%. 
 Освен соработката со Фондот за здравствено осигурување на РСМ, Факултетот 
дава услуги и на голем број јавни здравствени установи (клиники, општи болници, заводи, 
институти), и соработува и со приватни здравствени установи, во специјалистичко-
консултативната дејност и нивниот вкупен број изнесува 57 договори.    
 Во соработка со ФЗОМ започнувајќи од  септември 2020 година на вработените на 
факултетот им беше овозможено зголемување на платите во процентуален износ од 10-25 
% во зависност од звањето. 

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

 
Со почит, 
 

      Проф. д-р Соња Топузовска, с.р. 
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Годишната програма за работа на Медицинскиот факултет во состав на 
Универзитетот ,,Св. Кирил и Методиј” во Скопје, за академската 2020/2021 година, 
претставува обврска која произлегува од Законот за високото образование кој влезе во сила 
на ден 16 мај 2018 година, со цел да се запознаат членовите на Наставно- научниот совет за 
планираните активности на факултетот во претстојната година. 

Во програмата се презентирани планираните активности предвидени во програмата 
на деканот за академската 2020/2021 година, други активности произлезени од измените во 
законските и подзаконските акти  и тековните обврски  на Факултетот. 

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

 
 
АКТИВНОСТИ НА ОРГAНИТЕ НА ФАКУЛТЕТОТ 

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

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

Во функција на успешна реализација на активностите на Факултетот, ќе се обезбеди 
координација со катедрите и институтите, како и работните тела на Факултетот (одбори, 
комисии и сл.).     
 Врз основа на акредитираните нови студиски програми и тоа : за тригодишни 
стручни студии по медицинско-лабораториска дијагностика и програма за акушерки (која е 
во фаза на акредитација), за втор циклиус специјалистички студии за клинички логопеди и 
за физиотерапија во ортопедија и хирургија, факултетот ќе пристапи кон изготвување на 
измени и дополнувања на постоечката систематизација. Со овие програми зголемен е бројот 
на часови на теоретска и практична настава на катедрите кои се вклучени во реализација на 
истите, па со оваа промена на систематизацијата на тие катедри ќе им се зголеми бројот на 
наставно-научни работници и соработници.  
 Со цел  подобрување на управувањето со квалитетот во работењето и давањето на 
услуги, оваа година на  Факултетот  ќе се воведе стандардот ИСО 9001:2015 на институтите  
кои немаат акредитација,  а во насока на подобрување на квалитетот на работењето и 
дополнителна професионализација. 
 Системот за управување со квалитетот претставува реализација на меѓународни и 
македонски стандарди кои покриваат различни аспекти на управување со квалитетот и 
претставува инструмент преку кој се обезбедува остварувањето на надлежностите да бидат 
во согласност со барањата на корисниците за постојано унапредување на квалитетот на 
работењето на органите. Управувањето со системот на управување со квалитетот во 
работењето претставува системски пристап кој ги конкретизира и реализира барањата за 
квалитетно планирање, спроведување, контрола и одржливост, како и постојано 
подобрување на работењето на органите.  
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Кадар 
  
 Поднесени се барања до ресорните министерства за вработување на неопределено 
време со двоен работен однос за: 3 наставници, 2 научни работници и 36 асистенти и со 
полно работно време за 7 доктори по медицина, 1 дипломиран фармацевт, 3 лаборанти, 1 
дипломиран лабораториски биоиженер, 14 хигиеничарки, 2 курири, 2 чувари, 2 помошник 
обдуценти и 1 возач. 
 Во оваа академска 2020/2021 година се планира да се реализираат овие барања и 
согласно потребите на катедрите и Институтите и актот за систематизација на работни 
места, ќе се доставуваат и нови барања во текот на целата академска година. 
 
 
НАСТАВНО-ОБРАЗОВНА ДЕЈНОСТ 

 
Во рамките на наставно-образовната дејност, за академската 2020/21 година се 

планирани  следните активности: 
 

 акредитација на тригодишна студиска програма за акушерки; 
 имплементирање на студискaта програма за прв циклус тригодишни стручни студии 

по медицинско-лабораториска дијагностика; 
 почнување на постапка за акредитирање на нови студиски програми од втор циклус 

тригодишни стручни студии за сестри и радиолошки технолози, но и за други 
студиски програми за кои постои интерес; 

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

 преземање на активности за воведување на електронска проверка на знаењата; 
 активно партиципирање во проектот „Денови за промоција на наставата“, како 

манифестација организирана од страна на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во 
Скопје.   

 организирање посета на претставници од нашиот факултет на средните училишта, на 
која учениците матуранти ќе бидат запознаени со начинот на студирање на 7-те 
студиски програми кои се реализираат  на Медицинскиот факултет во Скопје; 

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

 реализирање на Конкурс за запишување студенти во прва година на Универзитетот 
,,Св. Кирил и Методиј” -  Медицински факултет во Скопје, за академската 2021/2022 
година; 

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

 изготвување на  студентски информатори за сите  студиски програми; 
 организирање на свечено  промовирање на студентите кои дипломирале; 
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 издавање на нови учебници и учебни помагала за студентите од општа медицина, а 
посебно за студентите на тригодишните стручни студии; 

 продолжување на воспоставената соработка со АД Алкалоид Скопје на полето на 
образованието и науката, во рамките на која студенти од општа медицина се 
испраќаат на практична работа, со можност за нивно вработување по завршување на 
студиите. Во областа на практиканството, ќе се бараат и нови партнери од бизнис 
заедницата; 

 Формирање на Координативно тело за контрола на квалитетот на наставата, во кое ќе 
бидат вклучени наставници и студенти, со цел унапредување на постоечките 
студиски програми.  
 

Планираните активности во рамките на наставно-образовната дејност ќе се организираат и 
реализираат согласно епидемиолошката состојба во државата, и препораките и протоколите 
издадени од Комисијата за заразни болести во услови на COVID 19. 
 
 
НАУЧНОИСТРАЖУВАЧКА ДЕЈНОСТ 
 
Учеството во научноистражувачките проекти во земјата и во странство и ангажирањето на 
наставно-научниот и соработнички кадар се во функција, не само на развојот на науката, 
туку и во унапредување на наставнообразовната и високостручната здравствено-
апликативна дејност на факултетот. Новонастанатите услови на пандемијата со COVID-19, 
во изминатиот период наметнаа нови модалитети на комуникација, организација и работа на 
глобалната академска заедница во светот, па со тоа  и на Медицинскиот факултет. Во 
периодот што следи, се очекува повеќето активности да продолжат да се вршат преку 
електронските средства за комуникација, со оглед на фактот што пандемијата  сѐ уште е 
интензивна и во пораст. 
 
Во рамките на научноистражувачката дејност, за академската 2020/21 година се 
планирани  следните активности: 
 
Научноистражувачки проекти и други активности 

 со цел унапредување на научноистражувачката и мотивирање на публицистичката 
активност на научниот кадар и студентите на трет циклус студии, финализирање на 
активноста за формирање на ново научно списание на Медицинскиот факултет со 
меѓународен уредувачки одбор. На наставниците и соработниците на Медицинскиот 
факултет ќе им биде овозможено бесплатно да објавуваат трудови, а трошоците за 
објавување ќе се покриваат со средства од Факултетот. Воедно, продолжуваат 
разговорите со надлежните институции за повторно издавање на списанието 
Macedonian Journal of Medical Science; 

 се продолжува со активностите за пополнување и архивирање во 
Ризница/Репозиториум на научни трудови од Медицинскиот факултет, по 
иницијативата на УКИМ. Со ова ќе се овозможи прегледен профил на 
научноистражувачката работа на Факултетот и на Универзитетот во целина, за 
објавени трудови, учество на значајни конференции, публикации и проекти;  

 продолжување на активностите за континуирано финансирање и набавка на дел од 
потребната опрема и реагенси за изработка на 47 научноистражувачки проекти на 
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Катедрите на Медицинскиот факултет-УКИМ, финансирани од средства на 
Факултетот. Овие проекти е планирано да бидат завршени во текот на 2021 година. 
Факултетот планира да издвои финансиски средства за финансирање 
научноистражувачки проекти на сите катедри со воспоставување на нов проектен 
циклус;   

 поддршка на наставно научниот кадар од Медицинскиот факултет при пријавување, 
креирање и реализација на домашни и меѓународни научноистражувачки проекти; 

 реализација на домашни и меѓународни тековни проекти чиј носител е 
Медицинскиот факултет, а финансирани од МОН; 

 реализација на проекти чиј носител е Медицинскиот факултет, финансирани од 
Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје (пет проекти се во тек и еден проект 
е предвиден за 2021 година); 

 продолжување на активностите за понатамошна соработка со партнерските 
медицински факултети во регионот и пошироко во Европа и светот, и преземање 
активности за остварување на соработка со други универзитети и медицински 
факултети со цел унапредување на научноистражувачките можности на наставно 
научниот кадар од Медицинскиот факултет; 

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

 барање на можности за искористување на средствата од фондови и програми како 
што се UNESCO, NATO Science for Peace, Фонд за Западен Балкан, IAEA, како и 
новата рамковна програма FP9 или Horizon Europa која започнува 2021 година и 
други; 

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

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

 воспоставување на нови системски решенија и примена на напредни информациски 
системи со цел подигање и подобро промовирање на научноистражувачката, 
наставната и здравствената дејност на Факултетот: 

 формирање на Медицински истражувачки совет - (Medical Research Council) за 
финансирање на научни проекти во областа на медицината на катедрите од 
Медицинскиот факултет. Се планира Медицинскиот истражувачки совет да биде 
тело кое ќе обезбеди системско решение за објавување на различни повици за 
проекти, проверка и селекција на квалитетни поднесоци и финансирање на научните 
проекти. Една од основните задачи на советот ќе биде и привлекување надворешни 
финансии за научни проекти, вклучувајќи државни и интернационални фондови, 
фармацевтски компании и други субјекти чија дејност е од областа на медицината; 

 ќе се направат напори вработените на Медицинскиот факултет, а со тоа и УКИМ, да 
добијат пристап на Web of Science научната база на Clarivate Analytics  (Thompson 
Reuters). Научната база Web of Science го дефинира и создава импакт факторот на 
научните списанија. Пристапот кон Web of Science ќе биде од голема корист за секој 
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вработен на Факултетот, посебно при пребарување на трудови и селектирање и 
рангирање на медицински списанија; 

 создавање и поддршка на информациски систем и интернет платформа за 
презентација на научни списанија кои се издаваат од Катедрите на Факултетот. 
“Информациски интернет систем за научни списанија од Факултетот”. Целта е да се 
обезбеди пристапност и постигнување на формат за вклучување на овие списанија во 
релевантни научни пребарувачки бази. Оваа платформа ќе ги вклучи сите постоечки 
и идни научни списанија на Факултетот; 

 се планира редовно издавање на електронскиот билтен (Факултетски email билтен), 
со динамика од еднаш месечно,  преку кој  ќе се известува за различни случувања и 
новини од Факултетот. Билтенот ќе се испраќа преку електронска пошта на сите 
вработени на Факултетот. 
 

 
Докторски студии по медицина 
 

 редовна и повторна акредитација на студиските програми на третиот циклус 
докторски студии со нови наставни содржини во насока на подобрување на 
квалитетот на студиите; 

 унапредување на наставата, годишните конференции, семинарите и работилниците 
за сите досега запишани докторанди според предвидените распореди и студиските 
програми, во согласност со УКИМ; 

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

 воведување презентација на предложените теми за изработка на докторска 
дисертација пред Советот за докторски студии на Факултетот, (online или со физичко 
присуство во зависност од условите); 

 поддршка на докторандите за вклучување во научноистражувачки проекти кои се 
работат на клиниките и институтите; 

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

 реализирање на Конкурс за запишување студенти на Трет циклус-докторски студии 
на Универзитетот ,,Св. Кирил и Методиј” - Медицински факултет во Скопје, за 
академската 2021/2022 година. 

 
 
ЈАВНО ЗДРАВСТВО 
 
 Планoт на активности за втор циклус студии по јавно здравство за академската 
2020/2021 година ги вклучува активностите за организација, координација и реализацијата 
на магистерските студии вклучувајќи ги редовните предавања на задолжителните и изборни 
предмети согласно студиската програма, изготвување семинарски теми, организација на 
работилници и научно истражувачки форум. Во овој период ќе се одвива наставата од трет 
семестар за 15-та генерација студенти и прв и втор семестар за 16-та генерација. 
  Активностите ќе бидат фокусирани за организирање на наставата за студентите-
постдипломци и нејзината подготовка, оцена на поднесоците и  одбрана на магистерсите 
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трудови. Ќе продолжи и  соработката,  членството и учество во работата на европската 
асоцијација на школи за јавно здравје (ASPHER) во согласност со новата Стратегија на 
асоцијацијата базирана врз потребите од членките, како и  учество на меѓународни 
состаноци и конференции од областа на јавното здравство. 
 Посебен фокус и натаму ќе биде ставен на унапредувањето на квалитетот на 
наставата и магистерските теми, како и промоција на важноста и придобивките од студиите 
во јавноста а пред сѐ меѓу општествените чинители со цел привлекување поголем интерес и 
број на запишани студенти. Во услови на Covid-19 пандемијата наставата ќе се одржува 
согласно пропишаните протоколи и наставните методи кои се применуваат на 
Медицинскиот факултет. 
 
Докторски студии по јавно здравство 
   
 Планoт на активности за трет циклус студии по јавно здравство за академската 
2020/2021 година предвидува организација, координација и реализацијата на докторските 
студии, организирање на постапката на пријавување, изработка и одбрана на докторска 
дисертација. 

Активното унапредување на научно-истражувачката работа и пренесување знаења на 
новата генерација ќе се одвива преку организацијата на докторски семинари и годишни 
конференции  и организирање на академската обука (три предмети за стекнување генерички 
знаења, еден предмет од универзитетската листа, изборен предмет и три специјални 
методолошки предмети). 

Ќе се оценуваат а презентациите на годишните конференции од страна на нашите 
наставници. 

Задолжително на крајот на вториот, четвртиот и шестиот семестар ќе се спроведе 
анкета за функционирањето на студиската програма (одобрена од Советот на докторски 
студии) со студентите и истата ќе биде  доставена до Советот на докторски студии. 

Целокупната предвидена активност ќе  се спроведува во координирана соработка со 
Универзитетскиот стручен совет за докторски студии. 
 
 
МЕЃУНАРОДНА СОРАБОТКА 
 
 Во наредниот период се планира продолжување на активностите – поврзани со 
мобилноста на студенти и наставници, како и поинтензивна комуникација со визитинг 
професорите. 

Активноста  се планира да биде насочена кон  Конкурсот за ЕРАЗМУС плус-
програмите  за мобилност за учебната 2020/2021 година. За летниот семестар 2021 година, 
испратени беа до Ректоратот на УКИМ вкупно 29 апликации за студенти. Во моментов 
интензивно се работи на комуникација со странските партнери од универзитетите во 
Љубљана, Марибор, Аквила, Фоѓа, Ријека, Сплит, Осијек, Пловдив, Софија и Истанбул. Од 
Ректоратот добивме информација дека нашите апликации се речиси 40% од вкупниот број 
апликации за мобилност на студенти на нашиот универзитет. Се надеваме дека и покрај 
ситуацијата со пандемијата ќе  се реализираат планираните мобилности.  

Во тек е конкурсот за мобилност на наставници, за кои се одложени 
минатогодишните и за кои исто така очекуваме реализација во наредната година. 
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Интеринституционалните Еразмус договори истекуваат наредната година, така да 
напорите на координаторот за меѓународна соработка ќе биде потпишување на нови, со 
досегашните партнерски институции. Секако поради сѐ поголемиот интерес на студентите 
за мобилност ќе се ангажираме за  потпишување на договори и со други универзитети.  

Се забележува сѐ поголем интерес на странските студенти за остварување на 
мобилност на нашиот факултет. Со воведувањето на англиската програма на студиите по 
општа медицина, се очекува понатамошно зголемување на заинтересираноста кај 
странските  студенти.  

Исто така сведоци сме и на сѐ поголемиот интерес на наставници од други 
универзитети кои аплицираат за мобилност на нашиот факултет.Единствена пречка за тоа 
би била пандемијата, но треба да се размислува за  организирање предавања преку 
средствата за електронска комуникација, како би се прилагодиле на новонастанатите 
услови. 

Во текот на академската 2019/2020 за жал поради пандемијата не можеа да се 
остварат посети од визитинг професори. Доколку продолжи трендот на пандемијата со 
Ковид-19, поради што нема да може да се организираат посети, треба да се размислува на 
различни модалитети на електронска комуникација-вебинари, телеконференции. Користејќи 
го искуството од другите универзитети за онлајн настава ќе го унапредиме нашиот 
едукативен процес, а истовремено ќе ја одржиме неопходната комуникација со колегите од 
странство, која е во основа на меѓународната соработка на нашиот факултет.  
 

 
СПЕЦИЈАЛИЗАЦИИ И СУПСПЕЦИЈАЛИЗАЦИИ 
 

Евалуацијата и подобрувањето на програмите за едукација е приоритет, затоа 
програмите за специјализанти и супспецијализанти интензивно се преиспитуваат во сите 
европски земји кои промовираат подобрување на програмите за образование. 
 Наставните содржини и програми за специјализација и супспецијализација се 
усогласени со соодветните програми од земјите на ЕУ, а со цел подобрување на квалитетот 
и компатибилноста на профилираните кадри. Во наредниот период би требало да се подигне 
нивото на квалитет преку имплементирање и спроведување на програмите со посебен 
акцент на практичната обука на идните специјалисти и супспецијалисти. Катедрите на 
факултетот ги осовременија и дополнија постоечките програми за специјализација и истите 
ги прилагодија на нашите услови и специфичности во едукацијата на специјализантите 
истовремено водејќи сметка тие да бидат усогласени со програмите во најголем дел од 
земјите на ЕУ. Сите програми се усвоени од ННС а во наредниот период се очекува да 
бидат и објавени во Правилникот за специјализации и супспецијализации на 
Министерството за здравство, а потоа по тие програми ќе се едуцираат следните 
специјализанти..  

На Медицински факултет во тек е воведување на нови програми за специјализација и 
супспецијализации од области за кои досега не постоеле специјализации односно 
супспецијализации, усогласени со соодветните програми од земјите на ЕУ. Тоа секако 
значајно ќе придонесе за унапредување на нивото на здравствена заштита во нашата држава. 
Имено, веќе се формирани  кои треба да дадат предлог-програми за нови специјализации и 
супспецијализации и тоа:  програма за специјализација за гранката на специјализација  
,,ортопедија и трауматологија" и програми за гранките на супецијализација  ,,интензивно 
лекување на критично болни" и ,,геријатриска медицина". По изготвувањето на програмите, 
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истите ќе треба да бидат усвоени од ННС и ќе се побара да бидат објавени во Правилникот 
за специјализации и супспецијализации на Министерството за здравство.   
 Од суштинско значење е потребата од  анализа по региони за застапеноста на бројот 
на сите профили на специјалисти и супспецијалисти. Долгорочното географско планско 
мапирање на потребите на државата заедно со Министество за здравство за одредени 
профили на специјализација би ја намалило во иднина нееднаквата географска дистрибуција 
на одредени специјалисти во некои делови од државата. 

Во последниве години, миграцијата на лекарите стана почеста со растечкото 
влијание на Европската унија. Создадени се европски регулативи и директиви за да се 
олесни овој развој со взаемно признавање на дипломи и специјалистички испити меѓу 
земјите членки (Директива 2005/36 / ЕЗ на Европскиот парламент и на Советот, 7 септември 
2005 година, за признавање на професионалните квалификации). Барањата за квалификација 
и сертификација се разликуваат меѓу земјите и информациите за овие разлики не се лесно 
достапни. Ова потенцијално може да предизвика проблеми кога одредени специјалисти или 
супспецијалисти би се преселиле во нова земја во рамките на Европската унија и се очекува 
да бидат компетентни во низа задачи за кои не добиле соодветна обука. Оттука, 
координацијата на постдипломското медицинско образование и квалификации во Европа 
стана поважна од кога било досега. 

Нашиот Факултет би требало да им овозможи пристап на нашите специјализанти и 
супспецијализанти на овие образовни процеси, како и полесен влез на специјализанти од 
други европски држави во нашите образовни институции, се со цел нивно полесно 
интегрирање а во исто време и побрза хармонизација на сите вештини и теоретски знаења 
со кои тие се стекнуваат во тек на својот образовен процес. 

Имајќи во предвид дека UEMS (European Union of Medical Specialists) е најголемата и 
најстарата Европска медицинска организација во која членуваат 1.6 милиони специјалисти 
преку нивните здруженија од 40 држави. Оваа организација промовира високо ниво на 
медицинска обука и пракса која гарантира највисоко ниво на грижа за пациентите. Во рамки 
на  UEMS има Европски одбори кои ги дефинираат европските стандарди за медицинска 
едукација, обука и испити. Во периодот што следи би требало да се искористи соработката 
на Медицинскиот факултет со оваа меѓународна организација за овозможување на овие 
идни взаемни процеси на образование за нашите специјалисти.  

Во наредниот едногодишен период активностите на Факултетот од оваа област ќе 
бидат насочени кон следното: 

- воведување на нови современи програми за специјализација и особено за 
супспецијализација на предлог на катедрите на Медицински факултет, 

- во соработка со катедрите на Факултетот преку кои се одвива целокупната стручна 
активност во план е да се направи анализа на потребите на нови области од специјализација 
и супспецијализација и да се пристапи кон изготвување на нови програми кои ќе 
допринесат за унапредување на целокупниот здрвствен систем во државата, 

- во однос на континуираната едукација, ќе се продолжи со ангажирање на визитинг 
професори од реномирани странски универзитети за едукација на специјализанти и 
супспецијализантите и остовремено ќе се пристапи кон зголемување на бројот на визитинг 
професори на нашиот Факултет, во насока на унапредување на квалитетот на наставата во 
текот на специјалистичките и супспецијалистилките студии, 

- зголемување на мобилноста на нашите специјализанти, односно супспецијализанти 
во универзитетските центри со кои постои одредена соработка и воспоставување на 
соработка со нови универзитетски центри особено во делот на програмите или гранките на 
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специјализација за кои недостасуваат одредени услови или пак претставува ново ниво на 
едукација, 

- мотивирање на специјализантите да реализираат дел од овие програми во 
универзитетските центри и болници во странство, 

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

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

Исто така, ќе продолжи и соработката со Министерството за здравство во однос на 
предвидените огласи за прием на кандидати за специјализации и супспецијализации за 
здравствени работници и соработници вработени во јавните здравствени установи согласно 
со донесениот план и програма на Владата на РСМ..  
              Во периодот што следи ќе биде распишан и оглас за прием на кандидати за 
специјализации и супспецијализации со самофинансирање водејќи сметка и кандидатите 
кои не се вработени во ЈЗУ и кои сакаат да го остварат своето право за едукација и 
усовршување стекнувајќи се со специјалистичко звање, но секако водејќи сметка за 
потребите од овие кадри како и можноста на факултетот да обезбеди квалитетна едукација и 
соодветен број на ментори и едукатори. 
 

ИЗДАВАЧКА ДЕЈНОСТ 
 Во периодот кој следи, факултетот преку Одборот за издавачка дејност ќе продолжи 
со реализација на активностите поврзани со издавање на учебници и учебни помагала на 
факултетот, согласно Правилникот за организирање на издавачката дејност на 
Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје, а по предлог на катедрите, согласно со 
нивните потреби за издавање на учебнци и учебни помагала.  
 
 
ЦЕНТРАЛНАТА МЕДИЦИНСКА БИБЛИОТЕКА 

 
Во периодот што претстои, активностите ќе бидат насочени кон непречено и 

квалитетно извршување на  задачите од делокругот на работење на Библиотекат, и тоа:    
 
 Обезбедување годишен онлајн пристап до база којашто ќе содржи списанија и 

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

 Купување книги/монографии од областа на медицинските науки од странски 
автори во печатена форма. 

 Претплата до проектот Research4Life, односно до HINARI, со кофинансирање од 
СЗО, а којшто обезбедува авторизиран пристап до е-списанија во полн состав. 

 Обезбедување пристап до EBSCO преку МеБ (Македонски електронски 
библиотеки, чијшто член е Централната медицинска библиотека).  
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 Продолжување на напорите за обезбедување пристап до Web of Science, но со 
финансиска и административна поддршка од Универзитетот „Св. Кирил и 
Методиј“ во Скопје. 

 Продолжување со работата на административно и модераторско управување со 
збирките на трудови во склоп на Ризницата на трудови на Универзитетот „Св. 
Кирил и Методиј“. 

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

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

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

 Пребарување на статии во достапните бази на податоци на барање на 
корисниците. 

 Изнајмување/издавање библиотечен материјал на студентите, докторите, 
специјализантите и другите корисници на Библиотеката. 

 Ажурирање на веб страницата на Библиотеката. 
 Ажурирање на податоците кои се однесуваат на македонските биомедицински 

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

податоци и пребарување на онлајн каталогот на Библиотеката. 
 Едукација на докторите за начинот на поднесување трудови во Ризницата на 

трудови на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“. 
 Упатства и помош околу публикување на трудови во домашни и странски 

списанија. 
 

 
 

ФИНАНСИИ И ИНВЕСТИЦИИ 
 
Годишната програма за работа на факултетот произлегува од  законската регулатива 

и потребите на корисниците на услугите-студентите, специјализантите и пациентите, како и 
подобрување на условите за вработените и наставниот кадар кои се всушност и реализатори 
на високостручната здравствено-апликативна, научно-истражувачка  и образовна дејност на 
факултетот.  

Развојниот план на Факултетот за следниот период иако во време на пандемија 
предизвикана од SARS CoV2 вирусот е амбициозен. Овој план опфаќа тековно одржување 
на целокупниот имот на Факултетот, но исто така и реновирање и изведба на нови работни 
простории на повеќето институти како и вежбални, предавални и библиотека со цел 
подобрување на наставниот процес за студентите.  

Градежно занатски работи кои се во тек, а кои очекуваме да бидат завршени во 
целост во текот на 2021 година се повеќе и тоа: формирање на молекуларна лабораторија на 
Инстиутот за микробиологија со паразитологија; изградба на работен простор, канцеларии и 
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предавални во поткровјето на Институтската зграда за потребите на Институтите лоцирани 
во институтската зграда, вселување на Институтот за социјална медицина со свои 
простории во институтската зграда, како и завршување на адаптирањето на токсиколошката 
лабораторија при Институтот за судска медицина согласно ИСО 17025 стандардот. 

Заради зголемените потреби на електрична енергија во консултација со стручни лица 
во тек е процедура за отпочнување на постапка за замена на дистрибутивен трансформатор 
630 kVA, 10/0,4 kV со ТРАНСФОРМАТОР 1000 kVA, 10/0,4 kV кој би одговорил во целост 
на зголемената потреба од електрична енергија на факултетот. 

Ќе заврши реализацијата на научно-истражувачките проекти кои се финансираат од 
факултетот одобрени од страна на Етичката комисија (34 одобрени проекти) за 
истражување на луѓе.  

Ќе се продолжи одржувањето на обемниот имот и опрема со кои располага 
факултетот како и осовременување на работните процеси преку имплементирање на 
најновите технички и технолошки достигнувања во делот на набавка на современа 
компјутерска опрема како и медицинска, лабораториска и друга  опрема за потребите на 
институтите и катедрите на Факултетот со сопствени средства но и со проекти и донации.  

За заштита од SARS CoV2 вирусот на вработените на факултетот, но и за студентите 
ќе  се набавува заштитна работна облека (маски, скафандери, ракавици и мантили за една 
употреба) од сопствени средства, но и преку проекти на СЗО или други донации.  

Се планира согласно ИСО стандардот да се акредитираат нови методи на повеќето 
институти, а некои да се реакредитираат, со што уште повеќе ќе се подигне 
професионалноста и квалитетот на работењето на Медицинскиот факултет, а со тоа и 
довербата кон нашите соработници и пациентите. На овој начин ќе се зголеми и 
меѓународната компетитивност и можност за поголемо учество во меѓународни проекти.  

Заради долгогодишниот проблем што го има Факултетот со редовното сервисирање 
на доспеаните обврски ќе се интензивира соработката со Ректоратот и ресорните 
министерства како што се Министерството за образование и наука и Министерството за 
финансии, со цел негово решавање. Ќе се продолжи и со континуирананите напори во 
обезбедување на наплатата на побарувањата кои ги има Факултетот. 

Во овој период се планира да се продолжи со поддршка на студентите, нивните 
организации и активности, што претставува и една од основните заложби на Факултетот. 

 
 
ЗДРАВСТВЕНА ДЕЈНОСТ НА МЕДИЦИНСКИОТ ФАКУЛТЕТ 

 
 Во академската 2020/2021 година, Медицинскиот факултет за вршење на 

здравствена дејност, очекува задржување на износот на годишен договор за давање 
здравствени услуги во специјалистичко-консултативната здравствена заштита со Фондот за 
здравствено осигурување на Р.С. Македонија, која се реализира на Институтите при 
Медицинскиот факултет кои вршат здравствено-апликативна дејност. За оваа цел ќе се 
одржат состаноци со раководството на ФЗОМ за воведување на нови ставки во ценовникот 
за нашите услуги према фондот.  

Освен соработката со Фондот за здравствено осигурување на Р.С. Македонија, 
факултетот ќе продолжи да дава услуги преку склучување на договори за соработка со  
голем број јавни здравствени установи (клиники, општи болници, заводи, институти,) како и 
со приватни здравствени установи, во специјалистичко-консултативната дејност, потоа со 



 

 13 

Судовите и Јавните обвинителства, производствените и услужните приватни компании како 
и физичките лица во и надвор од државата. 

Ќе продолжи набавката на високо софистицирана опрема и воведување нови 
дијагностички методи на Институтите при Медицинскиот факултет со сопствени средства 
но и преку проекти и донации, а со цел унапредување на здравствената заштита на 
населението во Република Македонија, како и овозможување на услови за истражувања за 
развој на научната дејност во областа на медицината. Особено внимание ќе се даде во 
борбата со COVID-19 пандемијата каде нашите ресурси ќе бидат во целост на располагање 
за дијагноза на SARS CoV2 вирусот. 

Годишната програма која ја предлагам се темели на Програмата за избор на декан, 
досегашните резултати, моменталната состојба на Факултетот и можностите за развој на 
наставно-образовната, научноистражувачката и здравствената дејност. 
 Во претстојниот едногодишен период, како и досега, од големо значење ќе биде 
соработката и координацијата со моите непосредни соработници продеканите,  
раководители на катедри и институти, стручната служба, но и со целиот академски и 
административно-технички кадар на Факултетот.  
 
 

Со почит, 
 

        
       Проф. д-р Соња Топузовска,с.р. 

 
 



ПРЕДЛОГ 
Врз основа на член 78, 80 и 81 од Статутот на Медицинскиот факултет во Скопје во 

состав на Универзитетот “Св. Кирил и Методиј” во Скопје, а по предлог од катедрите, 
Наставно-научниот совет на својата XXX редовна седница одржана на  17.11.2020 година, 
ја донесе следнава  

 
О  Д  Л  У  К  А 

за формирање на Кадровски  одбор 
 
 Се формира Кадровски одбор  како постојано работно тело на Наставно-
научниот совет  во следниот  состав: 

1. Проф.д-р Соња Топузовска, декан - претседател 
2. Проф.д-р Катерина Тошевска Трајковска 
3. Проф.д-р Светлана Цековска 
4. Проф.д-р Марија Папазова 
5. Проф.д-р Елида Митевска 
6. Проф.д-р Јасмина Плунцевиќ Глигороска 
7. Проф.д-р Жаклина Цековска 
8. Проф.д-р Гордана Петрушевска 
9. Проф.д-р Даниела Миладинова 
10. Проф.д-р Никола Лабачевски 
11. Доц.д-р Мери Киријас  
12. Проф.д-р Розалинда Исјановска 
13. Проф.д-р Фимка Тозија 
14. Проф.д-р Верица Попоска 
15. Проф.д-р Александар Станков 
16. Проф.д-р Михаел Груневски 
17. Проф.д-р Ѓулшен Селим 
18. Проф.д-р Снежана Стојковска 
19. Проф.д-р Гордана Китева Тренчевска 
20. Проф.д-р Антони Новотни 
21. Проф.д-р Снежана Смичкоска 
22. Проф.д-р Сузана Николовска 
23. Проф.д-р Александар Чапароски 
24. Проф.д-р Зоран Божиновски 
25. Проф.д-р Весна Димовска Јорданова 
26. Проф.д-р Никола Николовски 
27. Проф.д-р Горан Димитров 
28. Проф.д-р Мирјана Шошолчева 
29. Проф.д-р Гордана Ристовска 
30. Доц.д-р Валентина Коевска 
31. Проф.д-р Татјана Макаровска Бојаџиева 
32. Проф.д-р Јордан Минов 
33. Проф.д-р Елена Шукарова Ангеловска 
34. Проф.д-р Катарина Ставриќ 
35. Проф.д-р Томислав Станковски 

 
Одлуката влегува во сила со денот на донесувањето. 
 

                                                                                                             Д е к а н 
                                                                               Проф.д-р Соња Топузовска 
 
 
Примерок од одлуката да се достави до: 
- Членовите на Одборот  
- Одделение за правни работи 
- Архива на Факултетот 



                    ПРЕДЛОГ 
Врз основа на член 78, 80 и 81 од Статутот на Медицинскиот факултет во Скопје во 

состав на Универзитетот “Св. Кирил и Методиј” во Скопје, а по предлог од катедрите, 
Наставно-научниот совет на својата XXX редовна седница одржана на  17.11.2020 година, ја 
донесе следнава  

 
О  Д  Л  У  К  А 

за формирање на Наставен одбор 
 
 Се формира Наставен одбор како постојано работно тело на Наставно-научниот 
совет  во следниот  состав: 

1. Проф.д-р Бети Зафирова Иванвска, продекан - претседател 
2. Проф.д-р Светлана Цековска 
3. Проф.д-р Јасна Богданска 
4. Проф.д-р Јулија Живадиновиќ Богдановска 
5. Доц.д-р Лена Какашева Маженковска 
6. Проф.д-р Сања Манчевска 
7. Проф.д-р Елена Трајковска Докиќ 
8. Проф.д-р Славица Костадинова Куновска 
9. Проф.д-р Венјамин Мајсторов 
10. Проф.д-р Димче Зафиров 
11. Проф.д-р Дејан Трајков 
12. Проф.д-р Билјана Таушанова 
13. Проф.д-р Моме Спасовски 
14. Проф.д-р Верица Попоска 
15. Проф.д-р Биљана Јанеска 
16. Доц.д-р Маја Јакимовска Димитровска 
17. Проф.д-р Марија Вавлукис 
18. Проф.д-р Златко Темелковски 
19. Проф.д-р Миле Босилковски 
20. Проф.д-р Наталија Долненец Банева 
21. Проф.д-р Димитар Боневски  
22. Доц.д-р Игор Стојковски 
23. Проф.д-р Катерина Дамевска 
24. Проф.д-р Симон Трпески 
25. В.н.сор.д-р Емилија Ѓошевска Даштевска 
26. Проф.д-р Марина Давчева Чакар 
27. Доц.д-р Јадранка Георгиевска 
28. Проф.д-р Андријан Карталов 
29. Проф.д-р Михаил Кочубовски 
30. Проф.д-р Ериета Николиќ Димитрова 
31. Н.сор.д-р Емилија Велкова 
32. Проф.д-р Јованка Караџинска Бислимовска 
33. Проф.д-р Александар Петличковски 
34. Проф.д-р Катарина Ставриќ 
35. Проф.д-р Томислав Станковски  
 

 Одлуката влагува во сила со денот на донесувањето. 
 
                                                                                                            Д е к а н 

                                                                                         Проф.д-р Соња Топузовска 
 

Примерок од одлуката да се достави до: 
- Членовите на Одборот  
- Одделение за правни работи 
- Архива на Факултетот 

 



                    ПРЕДЛОГ 
Врз основа на член 78, 80 и 81 од Статутот на Медицинскиот факултет во 

Скопје во состав на Универзитетот “Св. Кирил и Методиј” во Скопје, а по предлог од 
катедрите, Наставно-научниот совет на својата XXX редовна седница одржана на  
17.11.2020 година, ја донесе следнава  

 
О  Д  Л  У  К  А 

за формирање на Научен  одбор 
 

 Се формира Научен одбор  како постојано работно тело на Наставно-
научниот совет  во следниот  состав: 

1. Проф.д-р Розалинда Попова Јовановска, продекан - претседател 
2. Проф.д-р Даница Лабудовиќ 
3. Доц.д-р Ирена Костовска 
4. Проф.д-р Ники Матвеева 
5. Доц.д-р Лена Какашева Маженковска 
6. Проф.д-р Људмила Ефремовска 
7. Проф.д-р Никола Пановски 
8. Проф.д-р Рубенс Јовановиќ 
9. Н.сов.д-р Соња Кузмановска 
10. Проф.д-р Маја Сланинка Мицевска 
11. В.н.сор.д-р Анита Христова Димчева 
12. Проф.д-р Весна Велиќ Стефановска 
13. Проф.д-р Елена Ќосевска 
14. Проф.д-р Александар Станков 
15. Проф.д-р Рената Јанкова Ајановска 
16. Проф.д-р Виолета Василевска Никодиновска 
17. Проф.д-р Мери Трајковска 
18. Проф.д-р Милан Самарџиски 
19. Проф.д-р Звонко Миленковиќ 
20. Проф.д-р Емилија Цветковска 
21. Доц.д-р Стојан Бајрактаров 
22. Доц.д-р Симонида Црвенкова  
23. Проф.д-р Весна Гривчева Пановска 
24. Проф.д-р Лазар Тодоровиќ 
25. Проф.д-р Милена Голубовиќ Арсовска 
26. Проф.д-р Јане Нетковски 
27. Доц.д-р Сашо Стојчевски 
28. Проф.д-р Билјана Кузмановска 
29. Проф.д-р Игор Спироски 
30. Доц.д-р Билјана Митревска 
31. Проф.д-р Татјана Макаровска Бојаџиева 
32. Н.сор.д-р Драган Мијакоски 
33. Проф.д-р Елена Шукарова Ангеловска 
34. Проф.д-р Катарина Ставриќ 
35. Проф.д-р Томислав Станковски 
 
Одлуката влегува во сила со денот на донесувањето. 
 

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

 
 
Примерок од одлуката да се достави до: 
- Членовите на Одборот  
- Одделение за правни работи 
- Архива на Факултетот 



ПРЕДЛОГ 
Врз основа на член 78, 80 и 81 од Статутот на Медицинскиот факултет во 

Скопје во состав на Универзитетот “Св. Кирил и Методиј” во Скопје, а по предлог 
од Деканатската управа, Наставно-научниот совет на својата XXX редовна седница 
одржана на  17.11.2020 година, ја донесе следнава  

 
 

О  Д  Л  У  К  А 
за формирање на Етичка комисија за експерименти на животни 

 
 
  Се формира Етичка комисија за експерименти на животни како постојано 
работно тело на Наставно-научниот совет, во следниот состав: 

 
1. Проф.д-р Маја Сланинка Мицеска - претседател 
2. Проф. д-р Наташа Наќева Јаневска 
3. Доц.д-р Лена Какашева Маженковска 
4. Проф.д-р Јасмина Плунцевиќ Глигороска 
5. Проф.д-р Татјана Грданоска 
6. Проф.д-р Трајан Балканов 
7. Н.сов.д-р Анита Христова Димчева 
8. Проф.д-р Георги Божиновски 
9. Проф.д-р Славчо Стојменски 
10. Проф.д-р Атанас Сивевски 
11. Проф.д-р Михаил Кочубовски 
 
Одлуката влегува во сила со денот на донесувањето. 
 
 

                                                                                                
                                                                                                    Д е к а н 

                                                                          Проф.д-р Соња Топузовска 
 

 
 
 
Примерок од одлуката да се достави до: 
- Членовите на Одборот  
- Одделение за правни работи  
- Архива на факултетот 
 
 
 

 



ПРЕДЛОГ 
Врз основа на член 78, 80 и 81 од Статутот на Медицинскиот факултет во 

Скопје во состав на Универзитетот “Св. Кирил и Методиј” во Скопје, а по предлог 
од Деканатската управа, Наставно-научниот совет на својата XXX редовна седница 
одржана на  17.11.2020 година, ја донесе следнава  
 
 

О  Д  Л  У  К  А 
за формирање на Етичка комисија за истражување на луѓе 

 
 

  Се формира Етичка комисија за истражување на луѓе како постојано 
работно тело на Наставно-научниот совет, во следниот состав: 

 
1. Проф.д-р Димче Зафиров - претседател 
2. Проф. д-р Даница Лабудовиќ 
3. Доц.д-р Магдалена Богдановска Тодоровска 
4. Проф.д-р Даниела Поп Ѓорчева 
5. Проф.д-р Бети Зафирова Ивановска 
6. Проф.д-р Биљана Јанеска 
7. Проф.д-р Љубица Георгиевска Исмаил 
8. Проф.д-р Викторија Чаловска Иванова 
9. Проф.д-р Снежана Мишевска Перчинкова 
10. Проф.д-р Светлана Кочева 
11. Проф.д-р Звонко Миленковиќ 
12. Проф.д-р Марија Ралева 
13. Проф.д-р Снежана Смичкоска 
14. Доц.д-р Светозар Антовиќ  
15. Проф.д-р Горан Кондов 
16. Проф.д-р Сотир Ставридис 
17. Доц.д-р Игор Самарџиски 
18. Проф.д-р Билјана Кузмановска 
19. Радмила Митаноска, дипл.правник со правосуден испит 
20. Соња Стамболиева 

 
Одлуката влегува во сила со денот на донесувањето. 
 

                                                                                                
                                                                                                       Д е к а н 

                                                                               Проф.д-р Соња Топузовска 
 
 
 
 
Примерок од одлуката да се достави до: 
- Членовите на Одборот  
- Одделение за правни работи 
- Архива на факултетот 



ПРЕДЛОГ 
Врз основа на член 78, 80 и 81 од Статутот на Медицинскиот факултет во 

Скопје во состав на Универзитетот “Св. Кирил и Методиј” во Скопје, а по предлог 
од Деканатската управа, Наставно-научниот совет на својата XXX редовна седница 
одржана на  17.11.2020 година, ја донесе следнава  

 
 

О  Д  Л  У  К  А 
за формирање на Здравствен одбор 

 
 
  Се формира Здравствен одбор како постојано работно тело на Наставно-
научниот совет, во следниот состав: 
 

1. Проф.д-р Златко Јаќовски - претседател 
2. Проф.д-р Катерина Тошеска Трајковска  
3. Проф.д-р Елида Митевскa  
4. Проф.д-р Јасмина Плунцевиќ Глигороска  
5. Проф.д-р Жаклина Цековска  
6. Проф.д-р Гордана Петрушевска  
7. Проф.д-р Даниела Миладинова  
8. Проф.д-р Никола Лабачевски  
9. Проф.д-р Александар Петличковски  
10. Проф.д-р Александар Станков  

 
Одлуката влегува во сила со денот на донесувањето. 
 

                                                                                                
Д е к а н 

     Проф.д-р Соња Топузовска 
 

 
 
 

 
Примерок од одлуката да се достави до: 
- Членовите на Одборот  
- Одделение за правни работи 
- Архива на факултетот 



        ПРЕДЛОГ 
Врз основа на член 78, 80 и 81 од Статутот на Медицинскиот факултет во Скопје во 

состав на Универзитетот “Св. Кирил и Методиј” во Скопје, а по предлог од Деканатската 
управа, Наставно-научниот совет на својата XXX редовна седница одржана на  17.11.2020 
година, ја донесе следнава  
 
 

О  Д  Л  У  К  А 
за формирање на Комисија за медицинска документација и библиотека 

 
 
  Се формира Комисија за медицинска документација и библиотека како постојано 
работно тело на Наставно-научниот совет, во следниот состав: 
 

1. Проф.д-р Весела Малеска Ивановска - претседател 
2. Проф.д-р Јулија Живадиновиќ Богдановска 
3. Проф.д-р Елида Митевска 
4. Проф.д-р Моме Спасовски 
5. Проф.д-р Александар  Шиколе 
6. Доц.д-р Александра Јанчевска 
7. Н.сор.д-р Николина Тановска 
8. Проф.д-р Катерина Дамевска 
9. Проф.д-р Скендер Саиди 
 
Одлуката влегува во сила со денот на донесувањето. 
 
 

                                                                                                
                                                                                                              Д е к а н 

                                                                                      Проф.д-р Соња Топузовска 
 
 

 
 
Примерок од одлуката да се достави до: 
- Членовите на Одборот  
- Одделение за правни работи 
- Архива на факултетот 
 



        ПРЕДЛОГ 
Врз основа на член 78, 80 и 81 од Статутот на Медицинскиот факултет во 

Скопје во состав на Универзитетот “Св. Кирил и Методиј” во Скопје, а по предлог 
од Деканатската управа, Наставно-научниот совет на својата XXX редовна седница 
одржана на  17.11.2020 година, ја донесе следнава  

 
 

О  Д  Л  У  К  А 
за формирање на Комисија за тригодишни стручни студии 

 
 
  Се формира Комисија за тригодишни стручни студии како постојано 
работно тело на Наставно-научниот совет, во следниот состав: 
 

1. Проф.д-р Бети Зафирова Ивановска - претседател 
2. Проф.д-р Светлана Цековска 
3. Проф.д-р Ники Матвеева 
4. Проф.д-р Сунчица Петровска 
5. В.н.сор.д-р Весна Котевска 
6. Проф.д-р Венјамин Мајсторов 
7. Проф.д-р Елизабета Стојовска Јовановска  
8. Доц.д-р Маја Јакимовска Димитровска 
9. Доц.д-р Владимир Андреевски 
10. Проф.д-р Ката Мартинова 
11. Доц.д-р Маријан Камилоски 
12. Проф.д-р Роза Џолева Толевска 
13. Проф.д-р Никола Николовски 
14. Проф.д-р Мирјана Шошолчева 

 
 

Одлуката влегува во сила со денот на донесувањето. 
                                                                         
                       
 

Д е к а н 
                                                                             Проф.д-р Соња Топузовска 
 
 
 
 
Примерок од одлуката да се достави до: 
- Членовите на Одборот  
- Одделение за правни работи 
- Архива на факултетот 
 

 



ПРЕДЛОГ 
Врз основа на член 78, 80 и 81 од Статутот на Медицинскиот факултет во Скопје во 

состав на Универзитетот “Св. Кирил и Методиј” во Скопје, а по предлог од Деканатската 
управа, Наставно-научниот совет на својата XXX редовна седница одржана на  17.11.2020 
година, ја донесе следнава  
 
 

О  Д  Л  У  К  А 
за формирање на Наставно-научен колегиум за јавно здравство 

 
 
  Се формира Наставно-научен колегиум за  јавно здравство како постојано 
работно тело на Наставно-научниот совет, во следниот состав: 
 

1. Проф.д-р Моме Спасовски - претседател 
2. Проф.д-р Ана Кафтанџиева 
3. Проф.д-р Весна Велиќ Стефановска 
4. Проф.д-р Билјана Таушанова 
5. Проф.д-р Розалинда Исјановска 
6. Проф.д-р Драган Ѓорѓев 
7. Проф.д-р Фимка Тозија 
8. Проф.д-р Елена Ќосевска 
9. Проф.д-р Силвана Јованова 
10. Проф.д-р Татјана Јаќовска 
11. Доц.д-р Стојан Бајрактаров 
12. Доц.д-р Шабан Мемети 
13. Проф.д-р Михаил Кочубовски 
14. Проф.д-р Јованка Караџинска Бислимовска 

 
Одлуката влегува во сила со денот на донесувањето. 
 

                                                                                                
Д е к а н 

                                                                                       Проф.д-р Соња Топузовска 
 
 

 
Примерок од одлуката да се достави до: 
- Членовите на Одборот  
- Одделение за правни работи 
- Архива на факултетот 



ПРЕДЛОГ 
Врз основа на член 78, 80 и 81 од Статутот на Медицинскиот факултет во Скопје 

во состав на Универзитетот “Св. Кирил и Методиј” во Скопје, а по предлог од 
Деканатската управа, Наставно-научниот совет на својата XXX редовна седница 
одржана на  17.11.2020 година, ја донесе следнава  

 
 

О  Д  Л  У  К  А 
за формирање на Наставно-научен колегиум за постдипломски студии 

 
 
  Се формира Наставно-научен колегиум за постдипломски студии како 
постојано работно тело на Наставно-научниот совет, во следниот состав: 
 

1. Проф.д-р Розалинда Попова Јовановска - претседател 
2. Проф.д-р Елизабета Чадиковска  
3. Проф.д-р Елида Митевска  
4. Проф.д-р Лидија Тодоровска  
5. Проф.д-р Славица Костадинова Куновска   
6. Проф.д-р Венјамин Мајсторов  
7. Проф.д-р Круме Јаќовски  
8. Проф.д-р Дејан Трајков  
9. Науч.сов.д-р Ирина Павловска  
10. Проф.д-р Маријан Бошевски  
11. Проф.д-р Розана Кацарска  
12. Проф.д-р Драгана Петровска Цветковска  
13. Проф.д-р Бранислав Стефановски  
14. Доц.д-р  Игор Стојковски  
15. Проф.д-р Сузана Николовска  
16. Проф.д-р Миле Петровски  
17. Проф.д-р Милена Голубовиќ Арсовска  
18. Проф.д-р Андријан Карталов  
19. Проф.д-р Гордана Ристовска  
20. Проф.д-р Ериета Николиќ Димитрова  

 
Одлуката влегува во сила со денот на донесувањето. 

                                                                          
 

          Д е к а н 
                                                                                        Проф.д-р Соња Топузовска 
 
 
 
 
Примерок од одлуката да се достави до: 
- Членовите на Одборот  
- Одделение за правни работи 
- Архива на Факултетот 



ПРЕДЛОГ 
Врз основа на член 78, 80 и 81 од Статутот на Медицинскиот факултет во Скопје во 

состав на Универзитетот “Св. Кирил и Методиј” во Скопје, а по предлог од Деканатската 
управа, Наставно-научниот совет на својата XXX редовна седница одржана на  17.11.2020 
година, ја донесе следнава  

 
 

О  Д  Л  У  К  А 
за формирање на Одбор за специјализации и супспецијализации 

 
 
  Се формира Одбор за специјализации и супспецијализации како постојано работно 
тело на Наставно-научниот совет, во следниот состав: 
 

1. Доц.д-р Ана Данева Маркова - претседател 
2. Проф. д-р Јасна Богданска  
3. Проф. д-р Гордана Јанкоска  
4. Проф. д-р Моме Спасовски  
5. Проф.д-р Светлана Антевска Грујоска  
6. Проф.д-р Марија Вавлукис  
7. Проф.д-р Констандина Кузевска Манева  
8. Проф.д-р Снежана Стојковска  
9. Проф.д-р Дијана Никодијевиќ  
10. Проф.д-р Славица Арсова Хаџи Анѓелковска  
11. Проф.д-р Снежана Смичкоска  
12. Проф.д-р Сузана Николовска  
13. Проф.д-р Слободан Ристовски  
14. Проф.д-р Златко Темелковски  
15. Проф.д-р Весна Димовска Јорданова  
16. Проф.д-р Марина Давчева Чакар  
17. Проф.д-р Глигор Тофоски  
18. Н.сор.д-р Сашо Столески  
19. Проф.д-р Катарина Ставриќ 
 
Одлуката влегува во сила со денот на донесувањето. 

 
                                                                                                

Д е к а н 
                                                                                       Проф.д-р Соња Топузовска 
 
 
 
 
 
Примерок од одлуката да се достави до: 
- Членовите на Одборот  
- Одделение за правни работи 
- Архива на факултетот 

 
 
 
 



        ПРЕДЛОГ 
Врз основа на член 78, 80 и 81 од Статутот на Медицинскиот факултет во Скопје во 

состав на Универзитетот “Св. Кирил и Методиј” во Скопје, а по предлог од Деканатската 
управа, Наставно-научниот совет на својата XXX редовна седница одржана на  17.11.2020 
година, ја донесе следнава  
 
 

О  Д  Л  У  К  А 
за формирање на Одбор за издавачка дејност 

 
 
  Се формира Одбор за издавачка дејност како постојано работно тело на 
Наставно-научниот совет, во следниот состав: 
 

1. Проф.д-р Људмила Ефремовска - претседател 
2. Доц.д-р Лена Какашева Маженковска  
3. Доц.д-р Ирена Костовска  
4. Проф.д-р Биљана Зафирова 
5. Проф.д-р Даниела Миладинова 
6. Проф.д-р Кочо Димитровски 
7. Проф.д-р Розалинда Исјановска 
8. Проф.д-р Елена Ќосевска 
9. Проф.д-р Татјана Миленковиќ 
10. Проф.д-р Соња Бојаџиева 
11. Проф.д-р Крсто Гроздановски 
12. Проф.д-р Весна Гривчева Пановска 
13. Проф.д-р Драгослав Младеновиќ 
14. Проф.д-р Весна Антовска 
15. Проф.д-р Татјана Макаровска Бојаџиева 

 
Одлуката влегува во сила со денот на донесувањето. 
 

                                                                                                
Д е к а н 

                                                                                         Проф.д-р Соња Топузовска 
 
 
 
 
Примерок од одлуката да се достави до: 
- Членовите на Одборот  
- Одделение за правни работи 
- Архива на факултетот 
 
 



 
ПРЕДЛОГ 

Врз основа на член 78, 80 и 81 од Статутот на Медицинскиот факултет во Скопје во 
состав на Универзитетот “Св. Кирил и Методиј” во Скопје, а по предлог од Деканатската 
управа, Наставно-научниот совет на својата XXX редовна седница одржана на  17.11.2020 
година, ја донесе следнава  

 
О  Д  Л  У  К  А 

за формирање на Одбор за меѓународна соработка 
 
 
  Се формира Одбор за меѓународна соработка како постојано работно тело на 
Наставно-научниот совет, во следниот состав: 
 

1. Проф.д-р Рубенс Јовановиќ - претседател 
2. Проф.д-р Јасмина Плунцевиќ Глигороска 
3. Проф.д-р Даниела Миладинова  
4. Проф.д-р Јасмина Тројачанец 
5. Проф.д-р Весна Велиќ Стефановска 
6. Проф.д-р Фимка Тозија 
7. Проф.д-р Ѓорѓи Дерибан 
8. Проф.д-р Љубинка Дамјановска Крстиќ 
9. Проф.д-р Лидија Карева  
10. Проф.д-р Миле Босилковски 
11. Доц.д-р  Симонида Црвенкова 
12. Проф.д-р Катерина Дамеска 
13. Проф.д-р  Смиља Туџарова Ѓоргова 
14. Проф.д-р Христијан Костов 
15. Проф.д-р Јане Нетковски 
16. Проф.д-р Марјан Стојовски 
 
Одлуката влегува во сила со денот на донесувањето. 
 

                                                                                                
Д е к а н 

           Проф.д-р Соња Топузовска 
 

 
 
 

Примерок од одлуката да се достави до: 
- Членовите на Одборот  
- Одделение за правни работи 
- Архива на факултетот 
 

 
              



 
ПРЕДЛОГ 

Врз основа на член 78, 80 и 81 од Статутот на Медицинскиот факултет во Скопје 
во состав на Универзитетот “Св. Кирил и Методиј” во Скопје, а по предлог од 
Деканатската управа, Наставно-научниот совет на својата XXX редовна седница одржана 
на  17.11.2020 година, ја донесе следнава  

 
 

О  Д  Л  У  К  А 
за формирање на Одбор за судскомедицински вештачења 

 
 
  Се формира Одбор за судскомедицински вештачења како постојано работно 
тело на Наставно-научниот совет, во следниот состав: 
 

1. Проф.д-р  Биљана Јанеска - претседател 
2. Проф.д-р Александар Станков 
3. Проф.д-р Верица Попоска 
4. Проф.д-р Славица Костадинова Куновска 
5. Проф.д-р Михаел Груневски 
6. Проф.д-р Христо Пејков 
7. Проф.д-р Мери Трајковска 
8. Проф.д-р Емилија Влашки 
9. Проф.д-р Ирена Кондова Топузовска 
10. Проф.д-р Анита Арсовска 
11. Проф.д-р Гордана Китева Тренчевска 
12. Проф.д-р Бранислав Стефановски 
13. Проф.д-р Антони Новотни 
14. Проф.д-р Димитар Боневски 
15. Проф.д-р Никола Јанкуловски 
16. Проф.д-р Игор Кафтанџиев 
17. Проф.д-р Оливер Станков 
18. Доц.д-р Игор Алулоски 
19. Проф.д-р Јордан Минов 
 
Одлуката влегува во сила со денот на донесувањето. 

                                                                                                 
   

Д е к а н 
Проф.д-р Соња Топузовска 

 
 
 
 

Примерок од одлуката да се достави до: 
- Членовите на Одборот  
- Одделение за правни работи 
- Архива на факултетот 
 



Поради пензионирање на проф. д-р Оливија Васкова и проф.д-р Влентина 
Крстевска кои досега беа членови во комисии, во продолжение се предлог 
ревидираните комисии за полагање на специјалистички испит по медицинска 
физика. 
 
I Комисија 
 

1. Проф.д-р Даниела Поп Ѓорчева(на местото на проф.д-р Оливија Васкова) 
2. Проф.д-р Снежана Смичкоска 
3. Проф.д-р Весна Гершан 

 
V Комисија 
      1. Вонр.проф.д-р Венјамин Мајсторов  
      2. Проф.д-р Весна Гершан 
      3. Доц.д-р Синиша Стојаноски (на местото на проф.д-р Влентина Крстевска) 
 
Останатите комисии (II, III и IV) остануваат во непроменет состав. 



Со оглед на настанатите промени во наставниот кадар на Институтот за патофизиологија и 
нуклеарна медицина (пензионирање на проф. д-р Оливија Васкова), во продолжение се 
предлог ревидираните комисии за полагање на специјалистички испит по нуклеарна 
медицина. 

Комисија бр.1 

1. Проф. д-р Даниела Миладинова 

2. Проф. д-р Даниела Поп Ѓорчева 

3. Вонр.проф. д-р Венјамин Мајсторов Замена: Вонр.проф. д-р Ана Угринска 

 

Комисија бр.2 

1. Проф. д-р Даниела Поп Ѓорчева 

2. Вонр.проф. д-р Венјамин Мајсторов 

3. Вонр.проф. д-р Ана Угринска  Замена: Проф. д-р Даниела Миладинова 

 

Комисија бр.3 

1. Проф. д-р Даниела Поп Ѓорчева 

2. Вонр.проф. д-р Ана Угринска 

3. Доц. д-р Синиша Стојаноски   Замена: Вонр.проф. д-р Венјамин Мајсторов 

 

Комисија бр.4 

1. Проф. д-р Даниела Миладинова 

2. Вонр.проф. д-р Венјамин Мајсторов 

3. Вонр.проф. д-р Ана Угринска   Замена: Доц. д-р Синиша Стојаноски 

 

Комисија бр.5 

1.  Проф. д-р Даниела Миладинова 

2.  Вонр.проф. д-р Ана Угринска 

3.  Доц. д-р Синиша Стојаноски   Замена: Проф. д-р Даниела Поп Ѓорчева 

 



Комисија бр.6 

1.  Проф. д-р Даниела Миладинова 

2.  Вонр.проф. д-р Венјамин Мајсторов 

3.  Доц. д-р Синиша Стојаноски   Замена: Вонр.проф. д-р Ана Угринска  

 

Комисија бр. 7 

1.  Проф. д-р Даниела Поп Ѓорчева 

2.  Проф. д-р Даниела Миладинова 

3.  Доц. д-р Синиша Стојаноски  Замена: Вонр.проф. д-р Венјамин Мајсторов 

 

 

 



УПАТСТВО  
за унифицирано бодување на  

кандидатите при избор во наставно-научно, научно или насловно звање на 
одредени професионални референци од Анекс 1 на  

Правилникот за  посебните услови и постапката за избор во наставно-научни, 
научни, наставно-стручни и соработнички звања и демонстратори на  

Универзитетот ,,Св.Кирил и Методиј" во Скопје 
 
 
1. Поради постојани прашања во врска со нејаснотии за начинот на бодување на 
кандидатите пријавени на конкурс за избор во наставно-научни, научни или 
насловни звања на одредени професионални референци од Анекс 1 на 
Правилникот за  посебните услови и постапката за избор во наставно-научни, 
научни, наставно-стручни и соработнички звања и демонстратори на 
Универзитетот ,,Св.Кирил и Методиј" во Скопје и заради унифицирано 
бодување на истите го предлагаме следното: 
 
1.1. Во Анекс 1 од наведениот Правилник на УКИМ, во областа наставно-
образовна дејност (НО), во делот ,,Ментор и едукатор на здравствена едукација" 
се предлага унифицирана пресметка на поените на сите кандидати на 
Медицинскиот факултет во Скопје и тоа: 

- за едукатор при пресметка на вкупниот број на поени од еден 
специјализант од спроведен турнус, неделен број на часови кој ќе се 
земе при пресметка да биде 7 часа 

 Пример: 7 (часа неделно)*8(недели)*0,08(поени за часови) =4,48 поени 
- за ментор при пресметка на вкупниот број на поени од еден 

специјализант, неделен број на часови кој ќе се земе при пресметка 
да биде 4 часа 

 Пример: 4 (часа неделно)*20(недели)*0,08(поени за часови) =6,4 поени 
 
1.2. Во Анекс 1 од наведениот Правилник на УКИМ, во областа 
научноистражувачка дејност (НИ), во делот ,,Трудови", заради унифицирана 
пресметка на поените на сите кандидати на Медицинскиот факултет во Скопје 
треба да се бодуваат само авторите и коавторите на трудот доколку има.  
Лицата кои во трудот се наведени како contributor или collaborator, бидејќи се 
учесници во одредена студија, односно проект од кои произлегуваат 
резултатите за објавување на трудот, оваа категорија на лица треба да се 
бодуваат во областа научноистражувачка дејност (НИ), во делот ,,Учесник во 
национален односно меѓународен проект", или во областа стручно-
применувачка дејност (СП), во делот ,,Клиничка или научно-апликативна 
студија во областа на медицинските науки и здравството - учесник".  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ПРЕДЛОГ ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ  
на Правилникот за  посебните услови и постапката за избор во наставно-научни, 

научни, наставно-стручни и соработнички звања и демонстратори на 
Универзитетот ,,Св.Кирил и Методиј" во Скопје 

 
 
Предлагаме дополнување на членот 8 од Правилникот за  посебните услови и 
постапката за избор во наставно-научни, научни, наставно-стручни и 
соработнички звања и демонстратори на Универзитетот ,,Св.Кирил и Методиј" 
во Скопје со нов став (4) кој гласи:  
 

,,Член 8 
(4) За лице избрано во научно или насловно звање при избор во исто или во 
повисоко наставно-научно звање, рецензентската комисија во рефератот ги 
вреднува вкупните научни, стручни, педагошки и други остварувања на 
кандидатите во последните 5 години пред објавување на огласот за избор, врз 
основа на сета поднесена документација која е од важност за изборот. 
 
Ставот (4) станува став (5)".  
 
Образложение: 
Потребата од донесување на ова дополнување е за да се стават во еднаква 
положба сите кандидати кои се пријавуваат на конкурс за избор во наставно-
научно звање. Односно оние лица кои се подолго време избрани во научно или 
насловно звање при  избор во исто или во повисоко наставно-научно звање 
доколку во рефератот ги вреднуваат вкупните научни, стручни, педагошки и 
други остварувања од почетокот на кариерата до денот на пријавата, тие лица 
би имале значително поголем број на бодови од оние лица кои за прв пат се 
избираат во наставно-научно звање. 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

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

СТУДИИ ПРИ УКИМ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



РЕЦЕНЗИЈА 
 

ЗА ОЦЕНА НА ДОКТОРСКАТА ДИСЕРТАЦИЈА „ВЛИЈАНИЕТО НА 
УМЕРЕНАТА ХИПОТЕНЗИЈА ВРЗ МОЗОЧНАТА ОКСИГЕНАЦИЈА 

КАЈ ПАЦИЕНТИ ВО ОПШТА АНЕСТЕЗИЈА ПРИ 
РИНОСЕПТОПЛАСТИКИ“ ОД СИЛВАНА КРАЛЕВА, ПРИЈАВЕНА НА 

МЕДИЦИНСКИОТ ФАКУЛТЕТ ВО СКОПЈЕ 

 

Наставно-научниот совет  на Медицинскиот факултет во Скопје, на својата XXVI 
редовна седница одржана 10.6.2020 година, а по предлог на Советот на студиската 
програма на трет циклус студии - докторски  студии,  студиска  програма  на  медицина,    
во  согласност со Законот за високото образование на Република Македонија, а врз 
основа на член 112 од Законот  за  високото  образование  (Службен  весник  на  
Република Македонија број 82/2018), член 275 од Статутот на Медицинскиот факултет 
во  Скопје,  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 Силвана Кралева со 
наслов: „Влијанието на умерената хипотензија врз мозочната оксигенација кај пациенти 
во општа анестезија при риносептопластики“, во состав: проф. д-р Мирјана Шошолчева, 
претседател, н. сов. Билјана Ширгоска, ментор, проф. д-р Билјана Кузмановска, член, 
проф. д-р Јане Нетковски, член и проф. д-р Бети Зафирова Ивановска, член. 

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

 

 

И  З  В  Е  Ш  Т  А  Ј  

 
         АНАЛИЗА НА ТРУДОТ 

 

Докторската дисертација на кандидатката д-р Силвана Кралева, со наслов: 
„Влијанието на умерената хипотензија врз мозочната оксигенација кај пациенти во 
општа анестезија при риносептопластики“, содржи 121 страница компјутерски обработен 
текст во фонт Times New Roman, со 1,15 проред и големина на букви 12, и 204 
библиографски единици, меѓу нив научни трудови, статии и книги. Трудот започнува со 
апстракт на македонски и англиски јазик и листа на кратенки. Структуриран е во 7 
глави, вовед, мотив и цели за изработка на докторскиот труд, материјали и методи на 
истражувањето, статистичка анализа на резултатите, дискусија, заклучни согледувања и 



користена литература. Текстот е збогатен со 37 табели и 16 графикони. Деловите се 
систематизирани во точки и потточки со наслови и поднаслови, со што се обезбедува 
соодветно следење на материјата која е обработена во истражувањето.  

Првата глава од докторската дисертација претставува Вовед, кој е правилно 
структуриран и започнува со физиологијата на кардиоваскуларниот систем и крвниот 
притисок. Продолжува со ефектите на различни анестетици на кардиоваскуларниот 
систем кои можат да предизвикаат кардиоваскуларна депресија и хемодинамска 
нестабилност со дејство врз срцевиот аутпут, срцевата фреквенција, срцевиот спроводен 
систем, васкуларната резистенција, миокардната контрактилност, коронарниот проток и 
крвниот притисок. Даден е осврт на мозочната циркулација и авторегулацијата на 
мозочната циркулација и мозочната оксигенација. Се потенцираат ефектите на акутната 
хипоксија, парцијалниот притисок на јаглерод диоксидот, анемијата, како и хипо- и 
хипертермијата на регулацијата на мозочниот крвен притисок. Познавањето на 
ефектите на анестетиците врз мозочната циркулација и авторегулација е од значење за 
мозочната перфузија и оксигенација. Интравенските и инхалациските анестетици 
доведуваат до дозно зависно намалување на мозочниот метаболизам и мозочниот крвен 
проток. Комбинацијата од пропофол со ремифентанил дава дозно зависно намалување 
на церебралниот крвен проток со сочувана мозочна авторегулација и сочувана мозочна 
васкуларна резистенција. Следува опис и индикации за примена на хипотензивната 
анестезија како анестезиолошка техника со нејзините придобивки потврдени во повеќе 
студии. Методите за постигнување хипотензивна анестезија вклучуваат специфична 
положба на пациентот, механичка вентилација со примена на позитивен енд-
експираторен притисок и лекови, како што се: антихипертензиви, периферни 
вазодилататори, симпатични антагонисти, калциум-блокатори и АЦЕ-инхибитори, а од 
анестетиците, пропофолот, ремифентанилот, севофлуранот, изофлуранот, десфлуранот 
и енфлуранот. Воведот продолжува со опис и историски развој на мозочниот оксиметар 
за мерење на регионалната мозочна оксигенација (rSO2) со употребата  на NIRS- 
технологијата (Near Infrared Spectroscopy). Употребата на овој монитор овозможува 
следење и одржување на мозочната оксигенација во граници на нормални вредности, 
што е особено важно во превенцијата на хипоперфузија на мозокот и хипоксија кои 
можат да доведат до промена во невролошкиот статус и когнитивни дисфункции. 
Опишани се техничките карактеристики на NIRS-мониторот, како и нормалните 
вредности на мозочната сатурација кај буден пациент и во текот на општа анестезија. На 
мозочната сатурација влијаат повеќе фактори, како што се позицијата на пациентот, 
парцијалниот притисок на јаглеродниот двеоксид (PaCO2), концентрацијата на 
хемоглобин, хипо- и хипертермијата, интракранијалниот притисок, средниот артериски 
притисок и видот на анестетикот. Во клиничката практика, NIRS-мониторот се користи 
кај пациентите подложени на голем број хируршки интервенции и при интервенции 
каде што е потребна хипотензивна анестезија. Една од индикациите за употребата на 
умерена хипотензивна анестезија се и пластично-реконструктивните операции на нос, 
при кои се прават остеотомии на назалните коски: септопластика и ринопластика. Со 
употребата на NIRS-мониторингот се превенираат можните несакани ефекти, како што е 



пад на средниот артериски притисок и пад на мозочната сатурација со навремено 
преземање на мерки за подобрување на мозочната оксигенација. 

Втората глава ги содржи мотивот и целите на студијата. Мотивот 
произлегува од потребата за водење безбедна умерена хипотензивна анестезија со 
вредност на средниот артериски притисок кај возрасни пациенти од 60 до 80 mmHg. За 
ова да се постигне, покрај употребата на стандардниот кардиоваскуларен мониторинг, 
потребен е и NIRS-мониторот. Основен мотив за изработка на студијата е неговата 
употреба за континуирано следење на вредноста на мозочната сатурација, како и 
корелацијата помеѓу вредноста на средниот артериски притисок и мозочната сатурација 
како основа за безбедност на пациентот во тек на општата хипотензивна анестезија. 
Целите се јасно дефинирани и образложени: да се утврди  базалната вредност на 
мозочната сатурација измерена со NIRS-мониторот пред вовед во општа анестезија и 
континуирано да се следи во тек на општата анестезија со примена на умерената 
хипотензивна техника во тек на хируршката интервенција; да се постигне умерена 
хипотензија во тек на општата анестезија и вредноста на мозочната сатурација измерена 
со NIRS-мониторингот во тек на општата хипотензивна анестезија; да се утврди ефектот 
на умерената хипотензија врз изгледот на оперативното поле, оценета од страна на 
хирургот преку одредување на вредноста на Fromme-Boezaаrt-овата скала и да се утврди 
ефектот на умерената хипотензија врз враќањето на виталните параметри 
постоперативно во соба за будење,  преку одредување на  Aldrete-скорот за будност на 
пациентот.  

Во третата глава се презентирани материјалот и методите кои се примениле 
во ова истражување, кое претставува проспективна, интервенциона, клиничка студија 
изработена во период од една година. Студијата е спроведена во ГОБ ,,8-ми Септември”, 
во Скопје, на Одделот за анестезија, реанимација и интензивно лекување, во соработка 
со Одделот за уво, нос и грло. Студијата е во согласност со декларацијата од Хелсинки и 
со одобрување од Етичката комисија за клинички истражувања на Медицинскиот 
факултет во Скопје, како и со согласност од стручниот колегиум на болницата. По 
добивање на потпишана информирана согласност, 101 пациент се вклучени во 
истражувањето според критериуми за вклучување и исклучување. Пациентите биле 
примени за пластично-реконструктивни операции на нос, со Dg. Deviatio septi nasi, за 
септопластика и ринопластика. Следела премедикација со амп. апаурин од 10 mg и амп. 
атропин од 0,5 mg интрамускуларно. Во оперативна сала се спроведени: основен 
мониторинг, електрокардиографија, периферна сатурација на крв со кислород, 
неинвазивно мерење на среден артериски притисок, пулсна фреквенција на срцето и 
мозочна сатурација. Мерењето на мозочната сатурација се изведувало со помош на 
INVOSTM Somanetics, мозочен оксиметар кој се базира на NIRS-технологијата. 
Нормалната вредност на мозочната сатурација кај буден пациент се движи од 55 до 80 %, 
додека во тек на општата анестезија е дозволен пад до 20 % од базалната вредност. Како 
мозочна десатурација е дефиниран падот на вредноста на сатурацијата во тек на општата 
анестезија за повеќе од 20 % од базалната вредност. Пациентите според 
анестезиолошкиот протокол се воведени во анестезија со фентанил во доза од 1,5 до 2 
µg/kg tt, пропофол во доза од 2 до 2,5mg/kg tt, и мускулна релаксација со рокурониум 0,5 
mg/kg tt. Анестезијата продолжила со континуирана инфузија на ремифентанил со 



концентрација од 50 µg/ml и почетна доза од 0,5 µg/kg/min, со можност за нејзина 
корекција сè до постигнување на посакуваниот среден артериски притисок. Целта била 
да се постигне и одржува среден артериски притисок од 60 до 80 mmHg, односно 
умерена хипотензија во тек на целата хируршка интервенција. За одржување на 
анестезијата се користеле анестетички гасови О2 и N2O во однос 50:50,  и волатилен 
анестетик севофлуран во доза од 1-2 Vol%. По интубација и подготовка на оперативното 
поле, горниот дел од телото на секој пациент се покренал за 30о. Вредностите на 
поставениот мониторинг биле следени континуирано, во следните временски 
интервали: Т1 – пред вовед во анестезија, на буден пациент кој дише собен воздух; Т2 – 
по вовед во анестезија и интубација; Т3 – 10 минути по вовед во анестезија, со вклучен 
ремифентанил и севофлуран, и поткренат горен дел од телото за 30о,  Т4 – 30 минути по 
вовед во анестезија и Т5 – буден пациент, по екстубација во сала. Изгледот на 
оперативното поле бил оценуван од страна на хирургот на крај на хируршката 
интервенција, со употреба на Fromme – Boezaart скалата, бодирана од 0-5: 0-без 
крвавење; 1-слабо крвавење без потреба од сукција; 2-слабо крвавење со повремена 
сукција, без покривање на оперативното поле; 3-слабо крвавење со повремена сукција, 
крвавењето го покрива оперативното поле по неколку секунди; 4-умерено крвавење, 
потреба од чести сукции при што крвавењето го покрива оперативното поле веднаш по 
сукција и 5-јако крвавење, потреба од чести сукции, крвавењето е поголемо од можноста 
за сукција и не постојат услови за работа. Постоперативно, во соба за будење, 10 минути 
по изнесување на пациентот од операциона сала, се одредувал модифициран Aldrete-
скорот за будност на пациентот (скоринг-систем за следење на закрепнувањето и 
враќање на виталните функции  на пациентот по анестезија), при што биле одредувани 
следните параметри: периферна сатурација, моторна активност, свесност, респирација и 
артериски притисок кај пациентите, со бодови од 0 до 2 за секој параметар. 
Максималната вредност на Aldrete-скорот изнесува 10, а препорачаната вредност што 
означува комплетно враќање на виталните параметри кај пациентот изнесува 9-10. Во 
однос на безбедноста и несаканите ефекти кај пациентот, следена е појава на длабока 
хипотензија со пад на средниот артериски притисок под 50 mmHg, брадикардија со 
срцева  фреквенција под 45 удари/мин. и пад на мозочната сатурација за повеќе од 20 % 
од базалната вредност измерена на буден пациент.  

Во четвртата глава, докторантката ги прикажува резултатите од 
истражувањето кои се статистички обработени со програмот Statistica for Windows 7,0 
и SPSS-верзија 20. Во студијата биле вклучени 101 пациент предвидени за операции на 
нос, и тоа: септопластика и ринопластика. Од испитаниците, 59 биле мажи и 42 жени со 
просечна возраст кај мажите од 31±7,5 години, сигнификантно повисока од онаа кај 
жените која изнесува и 27,9±7,4 години. Анализата на испитаниците според тежината 
покажува дека просечната тежина кај мажите била сигнификантно повисока 82,6±13,6 
кг во однос на онаа кај жените која изнесува 63,9±13,2 кг. Постои статистички 
сигнификантна разлика и помеѓу двата пола во однос на body mass index (БМИ) со 
сигнификантно повисок БМИ кај пациентите од машки пол, 26,1±3,5 kg/m², наспроти 
23,6±4,1 kg/m². Во однос на пушачкиот статус, резултатите покажуваат дека  
процентуалната разлика помеѓу застапеноста на испитани, па така пушачи, односно 
непушачи од пациентите со машки пол се 27 (45,8 %), наспроти 32 (54,2 %), а кај 



женскиот пол се 20 (47,6 %), наспроти 22 (52,4 %). Пациентите во целиот примерок се 
анализирани и во однос на доминантната рака во извршување на секојдневните 
активности,  и тоа: десна, лева и десна и лева. Резултатите покажуваат дека од сите 
пациенти, 3 ја користеле доминантно левата рака, 95 ја користеле десната рака и 3 ги 
користеле двете раце. Не постои сигнификантна поврзаност помеѓу полот на 
испитаниците и страната на користена лева/десна рака. Во однос на АСА-
класификацијата, во АСА 1 и АСА 2-групата биле 14, односно 45 мажи и 8, односно 34 
жени. Не е најдена сигнификантна поврзаност помеѓу полот на испитаниците и АСА-
статусот. Анализата на испитаниците во однос на лабораториските параметри: 
хемоглобин, хематокрит и доза на ремифентанил, покажува дека постои статистички 
сигнификантна разлика помеѓу двата пола во однос на вредностите на хемоглобинот со 
сигнификантно повисока вредност кај мажите, 15,1±0,9 g/dl, наспроти 13,5±1,1 g/dl кај 
жените, како и за вредностите на хематокритот 43,8±2,7, наспроти 39,9±3,1. Не е 
утврдена статистички сигнификантна разлика помеѓу двата пола во однос на добиената 
доза на ремифентанил, 0,51±0,1 µg/kg/min кај мажите, наспроти 0,48±0,1 µg/kg/min. 
Направена е анализа на средниот артериски притисок, мерен кај сите 101 пациент во пет 
времиња (Т1-Т5). Резултатите покажуват дека просечната вредност на средниот 
артериски притисок се намалува во времињата Т1-Т4, а највисока била во Т5. Кај 50 % од 
пациентите, просечната вредност на средниот артериски притисок била под: 95 mmHg 
во Т1; 89 mmHg во Т2; 73 mmHg во МТ3; г) 67 mmHg во Т4; и 101 mmHg во Т5. Постои 
сигнификантна разлика, за p<0,05, помеѓу просечните вредности на средниот артериски 
притисок во петте времиња на мерење. Резулатите покажуваат дека по вовед во 
анестезија и вклучување на ремифентанил, вредноста на средниот артериски притисок 
се намалувала до времето Т4, со добивање на најниска просечна вредност на средниот 
артериски притисок од 66,6 mmHg, со што е добиена умерена хипотензија, со вредност 
на МАР од 60 до 80 mmHg. Во Т5, просечната вредност на средниот артериски притисок 
изнесувала 101,32 mmHg, што одговара на моментот кога испитаниците биле будни и 
екстубирани во операционата сала. Во однос на срцевата фреквенција, најниската 
просечна вредност била регистрирана во Т4 (периодот кога се изведени остеотомиите на 
назалните коски) и Т1, а највисоката во Т2 и Т5 (кога испитаниците биле будни и 
екстубирани). Постои сигнификантна разлика меѓу просечните вредности на срцевата 
фреквенција во петте времиња на мерење. Во однос на мозочната сатурација во левата 
хемисфера, вредностите се најниски во Т (73,9±6,1%)  и Т4 (78,8±7,5%), а највисоки во Т2 
(85,1±7,6%) и Т5 (83,9±7,6%). Најдена е статистички сигнификантна разлика, за p<0,05, 
меѓу просечните вредности на мозочната сатурација во левата хемисфера во петте 
времиња на мерење. Овие резултати покажуваат дека мозочната сатурација во левата 
хемисфера во тек на општата анестезија растела во сите мерени времиња и останала 
повисока во споредба со почетната, пред вовед во анестезија, и дека по будење од 
анестезија, мозочната сатурација била сè уште на повисоко ниво, што значи мозокот 
имал подобра оксигенација од пред воведот во анестезија. Анализата на трендот на 
промена на мозочната сатурација во левата хемисфера во сите пет времиња на мерење 
во текот на интервенцијата покажува дека имало пораст, и тоа најголем во Т2, а потоа во 
Т5 и Т3, додека најмал пораст имало во Т4. Најмала промена на мозочната сатурација во 
левата хемисфера се гледа во Т4 во однос на Т3. Сумирано од овие резултати се гледа 



дека во тек на општата анестезија, вредноста на мозочната сатурација во левата 
хемисфера останала сигнификантно повисока во однос на почетната вредност кај буден 
пациент, но со тренд на постепено опаѓање, што се објаснува со водењето на пациентот 
во умерена хипотензија. Вредностите за мозочната сатурација на десната хемисфера за 
секое од петте времиња на мерење покажуваат дека најниската просечна вредност на 
сатурација на десната хемисфера е регистрирана во Т1 (74,5±5,7%) и Т4 (79,4±6,8%), а 
највисоката во Т2 (85,7±7,0%)  и Т5 (83,9±6,8%). Постои статистички сигнификантна 
разлика, за p<0,05, меѓу просечните вредности на мозочната сатурација на десната 
хемисфера во петте времиња на мерење. За мозочната сатурација на десната хемисфера 
се добиени слични резултати како и за левата мозочна хемисфера. Имено, мозочната 
сатурација по вовед во општа анестезија се зголемувала и останувала на повисоко ниво 
од почетната вредност во тек на целата општа анестезија, како и на крај на општата 
анестезија, по будење на пациентот. При анализа на трендот на промена на мозочната 
сатурација на десната хемисфера, најдено дека има тренд на пораст во Т2 во однос на Т1, 
пад во Т3 во однос на Т2 и тренд на пораст во Т5 во однос на Т4. Најголемата промена во 
мозочната сатурација е кај Т2 во однос на Т1, па потоа во Т5 во однос на Т4. Најмала 
промена во мозочната сатурација во десната хемисфера има во Т4 во однос на Т3. 
Сумираните резултати од вредностите на мозочната сатурација на десната хемисфера 
покажуваат дека најголемата промена во мозочната сатурација е во Т2 во однос на Т1, па 
потоа во Т5 во однос на Т4. Најмала промена во мозочната сатурација во десната 
хемисфера е во Т4 во однос на Т3. Во тек на општата анестезија, вредноста на мозочната 
сатурација за десната хемисфера е сигнификантно повисока во однос на почетната 
вредност кај буден пациент, но со тренд на постепено опаѓање, што се објаснува со 
водењето на пациентот во умерена хипотензија. Во Т5, периодот на буден и екстубиран 
пациент во сала, вредноста на мозочната сатурација десно (83,9 %) била повисока во 
однос на онаа во Т1 за 12,68 % (но со тренд на пораст и во однос на вредноста во Т4 за 
5,78 %). Направена е споредба на вредностите на мозочната сатурација на левата и 
десната хемисфера во петте времиња на мерење и е покажано дека во ниедно од петте 
времиња на мерење немало сигнификантна разлика. И во двете мозочни хемисфери со 
умерена хипотензија постигната е подобра мозочна оксигенација од почетната, како и по 
завршување на општата анестезија кај буден пациент. Резулатите од корелацијата 
помеѓу средниот артериски притисок, мозочната сатурација во левата и десната 
хемисфера во сите пет временски точки покажуваат дека постои позитивна линеарна 
корелација помеѓу измерените вредности на артериски притисок и соодветните 
вредности на мозочната сатурација на левата и десната хемисфера. Намалувањето на 
средниот артериски притисок, од 94,64 mmHg во Т1 на 52 mmHg во Т3, е најголемо и 
тогаш е намалена и вредноста на мозочната сатурација. Зголемувањето на средниот 
артериски притисок во Т5 е сигнификантно во однос на вредностите во претходните 
времиња и тогаш е сигнификантно зголемена и мозочната сатурација во левата комора. 
Следат резултати за квалитетот на оперативното поле според FBS (Fromme-Boezaart 
Scale) скалата, бодирана во 6 степени, почнувајќи од 0 - бескрвно оперативно поле, 
завршувајќи со 5 - обилно крвавење со неможност за работа од страна на хирургот. 
Покажано е дека од вкупно 101 пациент во истражувањето, најголемиот број од 
пациентите, или 50 (58,41 %) имале оценка „1“, што означува слабо крвавење без потреба 



од сукција, 40 пациенти (39,60 %) имале оценка „2“, што означува слабо крвавење со 
повремена сукција без да се покрие оперативното поле и само 2 пациента (1,98 %), 
оценка „3“, што значи слабо крвавење со повремена сукција и каде што крвавењето го 
покрива оперативното поле. Анализата на резултатите од Aldrete-скорот за будност на 
пациентот покажува дека просечниот Aldrete-скор изнесува 9,7±0,4 со минимална, 
односно максимална вредност од 9/10. Кај 50 % од пациентите, и тоа 72 (71,29 %), 
висината на овој скор изнесува 10. Ова значи дека испитаниците, 10 мин. по 
изнесувањето од операциона сала биле будни, свесни, со можност за извршување на 
наредби. Следат резултати од 8 параметри, возраста, полот, body mass index, користената 
доминантна рака, пушењето, AСA-статусот, хемоглобинот и хематокритот како 
предиктори на мозочната сатурација во двете хемисфери. Вредностите на овие 
предиктори мерени предоперативно, во Т1 покажуваат дека возраста, пушењето и АСА-
статусот немаат сигнификантно влијание врз варијабилитетот на мозочната сатурација 
на левата хемисфера во Т1, додека тоа не е случај со полот, body mass index-от, 
доминантно користената рака, хемоглобинот и хематокритот кои имаат сигнификантно 
влијание. Во однос на резултатите од вредностите на истите предиктори и влијанието 
врз мозочната сатурација на десната хемисфера, тие покажуваат дека возраста, body 
mass index-от,  пушењето и АСА-статусот немаат сигнификантно влијание, додека полот, 
доминантно користената рака, хемоглобинот и хематокритот сигнификантно влијаат врз 
варијабилитетот на мозочната сатурација во десната хемисфера.  

Во петтата глава, во обемната дискусија, докторантката ги коментира 
резултатите од сопственото истражување, кои се концизно и јасно објаснети. Добиените 
резултати, особено оние од испитувањето на вредностите на мозочната сатурација, 
истовремено ги споредува со веќе објавени резултати во литературата од таа област. 
Резултатите од ова истражување корелираат со резултатите од студиите кои ги 
испитувале вредностите на базалната мозочна сатурација измерена со NIRS-мониторот. 
Од резултатите во ова истражување може да се види дека во текот на општата анестезија, 
највисока вредност за мозочната сатурација е измерена во Т2-периодот, односно 
моментот веднаш по вовед во анестезија, што се објаснува со ефектот на анестетиците 
врз мозокот. Ефектот на анестетиците врз мозочната сатурација е испитуван во многу 
студии и резултатите од ова истражување се совпаѓаат со други студии. Во однос на 
резултатите на средниот артериски притисок во тек на умерената хипотензија, добиена е 
вредност на мозочната сатурација која малку се разликува од базалната вредност, и ова 
корелира со резултати од други студии, каде што е покажано исто како и во ова 
истражување дека хипотензивната анестезија ја подобрува мозочната сатурација во 
двете хемисфери во тек на целата анестезија, како и на крај на анестезијата, по будењето. 
Употребата на ремифентанил во комбинација со севофлуран довела до умерена 
хипотензија и задоволителен изглед на оперативното поле, што се совпаѓа со други 
студии. Поврзаноста помеѓу средниот артериски притисок и мозочната сатурација во тек 
на општата анестезија која е испитувана во оваа студија е предмет на испитување и во 
други студии. Дискусијата завршува со препорака за употребата на NIRS-мониторот, која 
се базира на добиените резултати од оваа студија. 

Во шестата глава, кандидатката ги претставува заклучните согледувања кои 
се коректно формулирани и ги потврдуваат појдовните цели на истражувањето. Врз 



основа на добиените резултати од ова истражување се заклучува дека умерената 
хипотензија индуцирана со ремифентанил и севофлуран ја подобрува ткивната 
оксигенација, како и мозочната сатурација кај пациентите во општа анестезија 
подложени на септопластика и ринопластика и дека постои позитивна корелација 
помеѓу вредноста на средниот артериски притисок и вредноста на мозочната сатурација 
во тек на умерената хипотензија при општа анестезија. Заклучено е дека стабилниот 
среден артериски притисок во тек на умерената хипотензија придонесува за стабилна 
мозочна сатурација во тек на општата анестезија, бескрвно оперативно поле и добри 
услови за работа на хирургот, како и хемодинамски стабилни и будни пациенти 
постоперативно во соба за будење. Конечно, препорака од оваа студија е задолжителен 
мониторинг на ткивната и мозочната сатурација во тек на општата анестезија, особено 
доколку се индуцира хипотензија, а сè со цел да се овозможи поголема безбедност на 
пациентите и поголема сигурност на анестезиологот.   

Седмата глава од дисертацијата ја содржи приложената литература, која е 
обемна, прегледна и коректно цитирана по прифатените стандарди.  

 
 
ОЦЕНА НА ТРУДОТ 
 

Докторската дисертација на кандидатката д-р Силвана Кралева, со наслов: 
„Влијанието на умерената хипотензија врз мозочната оксигенација кај пациенти во 
општа анестезија при риносептопластики“, претставува истражување во областа на 
анестезиологијата и интензивното лекување. Изработката на темата на оваа докторска 
дисертација има за цел да ги унапреди и прошири знаењата за хипотензивната 
анестезија и нејзината безбедна примена во тек на хируршки интервенции. Од научното 
истражување во оваа докторска дисертација произлегуваат препораки за примена на 
овој тип анестезиолошка техника не само кај рионосептопластики, туку и кај оние 
хируршки интервенции каде што е потребно оперативно поле без или со минимално 
крвавење. Понатамошните истражувања можат да се прошират кон корисноста од 
примената на NIRS-мониторот, кој нуди можност за одредување на индивидуализиран 
или пациент-зависен притисок, кој овозможува подобро водење на пациентите во општа 
анестезија и подобар исход од оперативната интревнеција. 

Докторската дисертација на кандидатката д-р Силвана Кралева, со наслов: 
„Влијанието на умерената хипотензија врз мозочната оксигенација кај пациенти во 
општа анестезија при риносептопластики“, според мислењето на Комисијата за оцена, ги 
исполнува основните услови и стандарди 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]. Kraleva S, Shirgoska B. ,,Comparative analysis of the effect of metoprolol and 
remifentanyl on mean arterial pressure in general anaesthesia”. Physioacta 2017; vol 
11(3):121-8.  

[2]. Kraleva S, Shirgoska B, Trajkova R, Klisheska Ilcevska I. Correlation between mean 
arterial pressure (MAP) and brain saturation (rSO2) in patients undergoing moderate 
hypotensive anesthesia for septo and rhinoplastic surgery”. Archives of Public health 
2019; vol 11(1):77-88. 

 

 
       ЗАКЛУЧОК И ПРЕДЛОГ 

 

Научен придонес на оваа докторска дисертација е во применувањето на 
хипотензивната анестезија како стандардна анестезиолошка техника во 
анестезиолошката практика. Изработката на темата на оваа докторска дисертација има 
за цел да ги унапреди и прошири знаењата за хипотензивната анестезија и нејзината 
безбедна примена не само кај рионосептопластики, туку и кај оние хируршки 
интервенции каде што е потребно оперативно поле без или со минимално крвавење. 
Понатамошните истражувања можат да се прошират кон корисноста од примената на 
NIRS-мониторот, кој ни овозможува подобро водење на пациентите во општа анестезија 
и подобар исход од оперативната интервенција, а сè со цел да се овозможи поголема 
безбедност на пациентите и поголема сигурност на анестезиологот. 

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 Силвана Кралева, со наслов: 
Влијанието на умерената хипотензија врз мозочната оксигенација кај 
пациенти во општа анестезија при риносептопластики. 
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                                                               РЕЦЕНЗИЈА 
 

ЗА ОЦЕНА НА ДОКТОРСКАТА ДИСЕРТАЦИЈA 
„ПРОЦЕНКА НА ПОВРЗАНОСТА ПОМЕЃУ МИОПИЈАТА И ГЛАУКОМОТ” 

ОД Д-Р ИРИНА БОГДАНОВА, 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 редовна седница одржана 
на 10.6.2020 година, a по предлог на Советот на студиската програма на трет 
циклус – докторски студии по медицина, донесе  

 
    ОДЛУКА 

за формирање Комисија за оцена на докторска дисертација 
 

1. Се формира Комисија за оцена на докторската дисертација со наслов: 
 
Проценка на поврзаноста помеѓу миопијата и глаукомот од 
докторантката д-р Ирина Богданова, во состав: 
 
1. проф. д-р Весна Димовска Јорданова, претседател 
2. проф. д-р Никола Пановски, ментор 
3. проф. д-р Милена Голубовиќ, член 
4. н. сов. д-р Емилија Ѓошевска Даштевска, член 
5. проф. д-р Никола Оровчанец, член. 

 
 

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

И З В Е Ш Т А Ј 
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Анализа на трудот 
 

Докторската дисертација на кандидатката ас. д-р Ирина Богданова, 
со наслов: Проценка на поврзаноста помеѓу миопијата и глаукомот, 
содржи 111 страници компјутерски обработен текст во фонт Times New Roman 
со проред 1,5 и големина на букви 12, 60 табели, 64 графикони, 10 слики, 1 
додаток (прилог - анкетен прашалник) и 100 библиографски единици, меѓу нив 
научни трудови, статии, книги и интернет-ресурси. 

Приложената докторска дисертација обработува особено актуелен  
клинички проблем, за кој постои зголемен истражувачки интерес во 
офталмологијата. Испитувањето на параметрите кои причинско-последично ги 
поврзуваат глаукомот и миопијата претставува научноистражувачки 
предизвик, што дополнително го зголемува придонесот на докторскиот труд.  

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, заклучоци и користена 
литература. На почетокот е приложено резиме на македонски и англиски јазик. 
Деловите се систематизирани во точки и потточки со наслови и поднаслови, со 
што се обезбедува активно следење на целокупниот материјал кој е предмет на 
обработка во истражувањето. 

Поголем број на студии, подолго време наназад ја испитуваат 
асоцираноста на миопијата со глаукомот, поради што денес се смета дека 
индивидуите со миопија имаат зголемен ризик за развој на глауком. Утврдено е 
дека постои поголема преваленција на миопијата кај пациентите со окуларна 
хипертензија, примарен глауком со отворен агол и глауком со нормален 
интраокуларен притисок. Според сознанијата од литературата, кај миопните 
очи постои два-три пати поголем  ризик за развој на глауком компарирано со 
еметропни очи, при што миопијата претставува независен ризичен фактор кој 
не е асоциран со други ризични фактори. Сепак, тоа не значи дека секоја 
миопија однапред носи зголемен ризик за развој на глауком, кој е поголем кај 
миопна рефракциска грешка поголема од -5,0 диоптри. Притоа, исклучително 
важно е правилно и комплементарно толкување на наодите од сите направени 
испитувања, имајќи предвид дека промените на очното дно кај миопните очи, 
во смисла на поголема екскавација и перипапиларна атрофија, може да влијаат 
на наодот од определени испитувања и да прикажат лажно позитивна 
дијагноза за глауком. Ова особено треба да се има  предвид при испитување на 
дебелината на перипапиларните нервни влакна (РНФЛ) со методата на 
оптичката кохерентна томографија (ОЦТ) на задниот сегмент на окото. 

 Во воведот, кандидатката се осврнува на значењето на глаукомот како 
клинички ентитет, кој доколку е ненавремено дијагностициран и лекуван, 
предизвикува иреверзибилно губење на видот и слепило, поради што сè уште 
претставува една од водечките причини за  слепило (“legal blindness”) во 
светски рамки. Започнувајќи со цитирање на прифатената дефиниција за 
глауком во Препораките на Европската асоцијација за глауком (European 
Glaucoma Society: Terminology and Guidelines for Glaucoma, 4th edition), 
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кандидатката презентира епидемиолошки податоци за застапеноста на 
болеста, класификацијата на глаукомот, неговата патогенеза со детална 
елаборација на ексцитотоксичната теорија и процесот на апоптоза како 
најверојатен патогенетски механизам за развој на глаукомот. Како хронично 
заболување со мултифакторска етиологија, глаукомот е поврзан и со определен 
број на други ризични фактори, како возраст, вредности на интраокуларниот 
притисок, семејна предиспозиција и системски ризични фактори (артериска 
хипертензија, дијабетес, хемодинамски нарушувања), кои треба да се имаат 
предвид при поставување на дијагнозата, дефинирање на типот на глаукомот и 
проценка на оптималниот вид на третман. 

Она што дополнително ја потенцира комплексноста на лекувањето и 
евентуалниот неповолен одговор кон третманот е фактот дека глаукомот 
претставува билатерално, но асиметрично заболување, каде што постои 
засегање на двете очи со различен степен на болеста, а неретко и со различна 
стапка на прогресија. Еден од главните фактори за определување на 
динамиката и интензитетот на третманот е определувањето на брзината на 
прогресијата на глаукомот, а во однос на навремената детекција, исклучително 
значајна е идентификацијата на индивидуите кои имаат зголемен ризик за 
развој на глауком. Уште повеќе, неопходна е и промена на перцепцијата во 
смисла на идентификација на глаукомот со зголемениот очен притисок, имајќи 
предвид дека според современите препораки на Европската асоцијација за 
глауком (European Glaucoma Society - EGS), зголемениот интраокуларен 
притисок денес се смета за единствен ризичен фактор на кој може да се делува 
со тераписки средства. 

Во продолжение на воведот, кандидатката ги елаборира сите 
дијагностички методи кои се применуваат за детекција и диференцијација на 
глаукомот (клинички преглед со испитување на видната острина и проценка на 
изгледот на папилата на видниот нерв и неговите параметри,тонометрија, 
гониоскопија, периметрија,пахиметрија и оптичка кохерентна томографија на 
задниот сегмент на окото). 

Потоа се осврнува на дефиницијата и карактеристиките на миопијата 
како рефракциона аномалија, нејзината класификација и факторите на ризик 
за нејзината појава. Кандидатката се обидела да презентира податоци и за 
застапеноста на миопијата во државата, меѓутоа, заради недостаток на 
национален регистар и единствена база на податоци, нема конкретни егзактни 
податоци, освен определени регионални истражувања од кои може да се 
заклучи дека се забележува поголема преваленција на миопијата кај децата во 
претшколска и школска возраст. 

 Мотивот  за спроведување на вакво научно истражување кандидатката 
го пронаоѓа во потребата да се направи обид за детално испитување на 
поврзаноста помеѓу миопијата и глаукомот, преку дефинирани параметри и 
дијагностички методи на испитување, што би овозможило не само проценка на 
поврзаноста, туку и утврдување на евентуална заемна корелација помеѓу овие 
два клинички ентитети. Притоа, особено се важни евалуацијата и утврдувањето 
на евентуалното влијание на висината на миопијата врз параметрите на 
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папилата на видниот нерв. Утврдувањето на ваквата поврзаност може да 
придонесе за  идентификација и порано откривање на индивидуи  со миопија 
кои имаат зголемен ризик за развој на глауком.  

Кандидатката ги дефинира следниве цели на докторскиот труд:   

1. да се утврди значајноста на разликата на анализираните параметри 
помеѓу испитуваната и контролната група; 

2. да се утврди присуството и степенот на поврзаноста на миопијата со 
глаукомот; 

3. да се евалуира степенот на глаукоматозни промени во однос на 
висината на миопијата; 

4. да се процени дали одреден тип на миопија претставува поголем 
ризик-фактор за појава на глауком од останатите; 

5. да се утврди влијанието на одредени  параметри како ризични 
фактори за појава на глауком кај миопијата:  дебелина на рожница, 
должина на булбус, возраст, наследен фактор и полова застапеност.  
 

Во поглавјето Материјал и методи, кандидатката појаснува дека 
станува збор за ретроспективна (case control) студија, во која се вклучени 100 
испитаници на возраст од 25 до 70 години од двата пола.  

Студијата е реализирана на Клиниката за очни болести во Скопје, во 
Кабинетот за глауком, во периодот од 2015 до 2019 година. 
 

Учесниците во студијата се поделени во две главни групи во однос на 
присуството на глауком. 
 

Првата група на испитаници ја сочинуваат 60 пациенти со примарен 
глауком со отворен агол, вклучени според следните влезни критериуми: 

- зголемен интраокуларен притисок (ИОП) - над 24 mmHg без 
терапија 

- промени на папилата на видниот нерв (ПНО) 
- испади во видното поле 
- терапија за глауком. 

Во втората група се вклучени 40 испитаници, без глауком, со следните 
влезни критериуми: 

- пациенти без глауком 
- нормален интраокуларен притисок (ИОП) 
- нормално видно поле  
- уреден наод на ПНО (очно дно). 

Двете групи на испитаници се компарирани во однос на присуството и 
вредностите на рефракциската аномалија миопија. 

Во однос на присуството и степенот на миопијата (диоптриската јачина), 
сите испитаници (со и без глауком) се поделени во 3 подгрупи: 

- ниска миопија (-1,0 д0 -3,0 Дпт) 
- средна миопија (-3,0 до -6,0 Дпт) 
- висока миопија ( над -6,0 Дпт). 
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Во студијата не биле вклучени пациенти со наполно изгубена видна 
функција и пациенти кои имале лоша фиксација во текот на изведувањето на 
периметријата. 

Податоците од сите испитаници се внесувани во анкетни прашалници 
кои се изготвени за потребите на истражувањето. 
 Кај сите учесници во студијата се применувани следните методи на 
испитување: 

- Испитување на видната острина на Snellen-ова табла 
(оптотип), со и без корекција. 

- Рефрактометрија определувана со рефрактометар тип 
TOPCON  RM 8900. 

- Тонометрија за определување на вредностите на 
интраокуларниот притисок, со компарација на две методи: 
• импресиона тонометрија (Schioetz); 
• неконтактна ( air-puff ) тонометрија, изведувана со апаратот 
TOPCON CT 80; 

- Гониоскопија е изведувана со единечна призма со едно 
огледало и користена е градација на аголот на 4 степени во 
однос на неговата широчина, како и проценка на степенот на 
пигментација и присуството на периферни предни синехии. 

- Испитувањето на видното поле (периметрија) кај сите 
испитаници е правено според методата на стандардна 
автоматизирана компјутеризирана периметрија, со апаратот 
OPTOPOL PTS 910 периметар,  со програмата за скрининг на 
глауком. 

Испадите во видното поле се градирани на следниот начин: 
• рани 
• интермедијарни 
• напреднати 

- методата на ехобиометрија, која овозможува мерење  
на должината на булбусот и стаклестото тело со употреба на А-скен. Методата е 
изведувана со примена на апаратот ALCON Ocu Scan RXP. 
Нормални вредности кај ехобиометрија на еметропно око: 
VC-аксијална должина на стаклесто тело со норм.вред.  15,37 мажи, 15,48 жени 
AX-аксијална должина на булбус со норм. вред. 23,0-23,9 мм  

- Оптичка кохерентна томографија на задниот сегмент  
на окото (ОЦТ), изведувана со апаратот TOPCON 3D 2000. 

Со примената на оваа метода се испитувани 2 значајни параметра: 
 •  проценка на дебелината на перипапиларните нервни влакна 
(РНФЛ); 
 • пахиметрија, односно испитување на централната дебелина на 
роговицата со примена на компјутерски софтвер кој го содржи овој вид на 
технологија. 

Со оглед на тоа што станува збор за пациенти со глауком со отворен агол, 
кај сите учесници испитувањето е правено во лесна мидријаза. 

Испитувањето на дебелината на РНФЛ овозможува проценка на 
просечната дебелина, како и поединечни вредности на дебелината во сите 4 
испитувани квадранти – инфериорен, супериорен, темпорален и назален. 

За патогномоничен наод на глауком се смета патолошко истенчување на 
РНФЛ во инфериорниот и супериорниот квадрант, додека најваријабилни се 
вредностите за назалниот квадрант. 
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За реална и валидна интерпретација на наодот од ОЦТ, треба да се имаат 
предвид и определени објективни ограничувања на самата технологија. Пред 
сè, фактот дека перипапиларните промени и големината на екскавацијата кај 
пациентите со миопија може да влијаат на вредностите на РНФЛ, како и 
влијанието на т.н. “floor effect” кај пациентите со напреднат глауком. Ова се 
должи на фактот дека кај овие пациенти заради значајното оштетување на 
РНФЛ методата не е во можност да ги измери реалните квантитативни 
вредности на истенчувањето.  

Кога станува збор за пахиметријата, односно испитување на централната 
дебелина на роговицата (CCT- central corneal thickness), нејзиното испитување е 
особено значајно кај пациентите со глауком и миопија. 

ОЦТ-пахиметријата не е рутинска метода за испитување на CCT, бидејќи, 
според Американската академија за офталмологија, „златен стандард” кај ова 
испитување сè уште претставува т.н. ултразвучна пахиметрија, која се изведува 
со контактна сонда во услови на локална анестезија. Меѓутоа, ОЦТ-
пахиметријата претставува солидна алтернатива како индикатор за 
вредностите на овој параметар кај пациентите со глауком. 
 Статистичката обработка на податоците е изведена во статистичката 
програма STATISTICA 8.0  i  SPSS Statistics 23.0, со примена на следните 
статистички методи на испитување: 
 

1. Кај сериите со атрибутивни белези (миопија, тип на миопија, глауком, 
пол на пациентите, фамилијарна анамнеза, системски заболувања, 
гониоскопија), одредувани се проценти на структура (%). 

1.1 Асоцијацијата (поврзаноста) & Разликите - кај сериите со 
атрибутивни белези тестирани се со примрна на Pearson Chi-Square / 
(p) и Fisher's Exact Test / Monte Carlo Sig. (2-sided) / (p). 

2. Кај сериите со нумерички белези (возраст на пациентите, очен 
притисок, должина на стаклесто тело, аксијална должина, 
пахиметрија, видна острина), изработена е дескриптивна статистика 
(Mean Std.Dev.;±95,00CI.; Minimum; Maximum. 

2.1 Дистрибуцијата на податоците тестирана е со: Kolmogorov-Smirnov 
test; Lilliefors test; Shapiro-Wilks test (p). 

2.2 Разликата кај сериите со нумерички белези помеѓу испитуваната * 
контролната група, анализирана е со примена на T-tests; Grouping ( t 
/ p) и Mann-Whitney U Test (Z / p). 

3. Корелацијата во релациите: висина на миопија & ескавација на нерв,  
висина на миопија & RNFL, анализирана е со примена на Spearman 
Rank Order R (R). 

4. Предиктивните вредности на анализираните ризик-фактори за 
предикција на глауком анализирани се со примена на униваријантна 
и мултиваријантна бинарна логистичка регресиона анализа (Wald, 
(Exp(B), 95% C.I., p). 

4.1 При одредување на предиктивните вредности на анализираните 
ризик-фактори беше одредувана глобална точност (%), сензитивност 
(%)  и специфичност (%) на употребениот модел за предикција. 

 
Сигнификантноста е одредувана за p<0,05, а податоците се табеларно и 

графички прикажани. 
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 Резултатите се прикажани на 60 табели и 64 графикони, 
проследени со соодветен коментар.  

Во двете групи на учесници (испитувана група на 60 пациенти со 
глауком  и контролна група на 40 пациенти без глауком), испитувани се 
вредностите на анализираните параметри, кои се компарирани и помеѓу двете 
групи заради проценка на заемната поврзаност и евентуалното влијание. 
Испитувани се следниве фактори: пол и возраст на испитаниците, 
рефрактометрија, видна острина со и без корекција, фамилијарна анамнеза за 
глауком, системски ризични фактори, интраокуларниот притисок (преку 
Schioetz/Air puff  метода), ехобиометрија за проценка на аксијалната должина 
на булбусот и должината на стаклестото тело, наодот на папилата на видниот 
нерв (присуство на екскавација преку соодносот cup/disc), наодот на видното 
поле, дебелината на перипапиларните нервни влакна (РНФЛ), гониоскопскиот 
наод, централна дебелина на роговицата, присуството и степенот на миопија 
(ниска, средна и висока), односно влијанието на различните форми на миопија 
врз развојот на глауком и нивната заемна поврзаност. 
 Од вкупно 100 испитаници вклучени во студијата, 68 биле жени, а 32 
мажи. 

Анализата на резултатите покажува дека нема значајна разлика според 
полот, фамилијарната анамнеза и системските заболувања помеѓу 
испитуваната и контролната група. 

Во однос на видната острина, пациентите во контролната група имаат 
значајно подобра видна острина без и со корекција, што  е очекувано, имајќи 
предвид дека во испитуваната група се застапени пациенти со различен степен 
на нарушување на видната острина заради оштетувањето на видниот нерв. 

Во однос на висината, односно типот на миопијата, постои значајна 
разлика помеѓу испитуваната и контролната група, со оглед на фактот дека во 
испитуваната група е најмногу застапена високата миопија со 19 пациенти, 
односно 31,70 %, за разлика од контролната група, каде што е присутна ниска и 
средна миопија (двете групи кај 6 испитаници, односно 15 %), додека отсуствува 
високата миопија. 

Во однос на висината на интраокуларниот притисок, кандидатката 
утврдила незначајно повисоки вредности на притисокот во испитуваната група 
со двата вида на тонометрија.  

Помеѓу двете испитувани групи постои значајна разлика во однос на 
состојбата на видното поле, што е исто така очекувано, доколку се има предвид 
фактот дека во испитуваната група со глауком, 44 пациенти (73,30 %) имале 
различен степен на оштетување на видното поле, додека во контролната група 
без глауком, 80,00 % од испитаниците (32) имале уреден наод на видното поле. 

Кандидатката утврдила дека пациентите во испитуваната група имале 
поголема аксијална должина на очното јаболко и поголема должина на 
стаклестото тело, без статистичка значајност. 

Утврдено е дека пациентите во испитуваната група со глауком имале 
значајно полош наод на очниот нерв, изразен преку поголема екскавација на 
папилата на видниот нерв, односно соодносот cup/disc (C/D-ratio). 

Во однос на дебелината на РНФЛ, резултатите укажуваат дека 
пациентите во контролната група имаат значајно поголема дебелина на РНФЛ 
во однос на испитуваната група, односно дека кај пациентите во групата со 
глауком постои значајно истенчување на РНФЛ, што е конзистентно со наодите 
од други клинички и научноистражувачки студии. 
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Пахиметриските вредности покажуваат незначајно повисоки вредности 
во испитуваната група, без статистичка значајност. 

Ваквиот наод, кој донекаде отстапува од очекувањата, може да се толкува 
и во контекст на фактот дека во испитуваната група со глауком има 45 
пациенти со миопија, кои, генерално, имаат пониски пахиметриски вредности. 

Една од значајните цели на овој докторски труд е одоговорот на 
хипотезата за поврзаноста помеѓу миопијата и глаукомот. Анализата на 
добиените резултати покажала дека постои значајна поврзаност, односно 
асоцијација помеѓу миопијата и глаукомот. Актуелната студија утврдила дека 
кај пациентите со миопија постои 5 пати поголем ризик за развој на глауком во 
однос на пациентите кои немаат миопија. Притоа, најголемо е влијанието на 
високата миопија, потоа средната миопија, а ниската миопија со вредности од -
1,0 до -3,0Дпт не претставува значаен ризик за глауком. Исто така, утврдена е 
значајна разлика помеѓу висината на миопијата и степенот на глаукоматозните 
промени. 
При испитувањето на корелациите, утврдена е умерено јака позитивна значајна 
разлика помеѓу висината на миопијата и големината на екскавацијата на 
видниот нерв. Исто така, утврдена е средно јака негативна значајна корелација 
помеѓу висината на миопијата и дебелината на РНФЛ, односно, дека при 
повисока миопија има поголемо истенчување на РНФЛ. 

Кандидатката би требало во толкувањето на овие наоди да има предвид 
дека поголемата екскавација и перипапиларната атрофија, кои се сретнуваат и 
кај миопијата, може да влијаат на вредностите на овие параметри, а на тој 
начин индиректно и на утврдената корелација. Во дискусијата, кандидатката 
би требало дополнително да го елаборира ваквиот наод. 

Мултиваријантната логистичка регресиона анализа за предикција на 
глауком како независен предиктор на глауком со значајно влијание го 
идентификува параметарот на дебелината на перипапиларните нервни влакна 
(РНФЛ). 
 Во поглавјето Дискусија, кандидатката се осврнува на добиените 
резултати од научноистражувачкиот труд, кои ги коментира и елаборира во 
контекст на слични вакви испитувања на поголем број испитаници. 
Во нашата држава, ваков тип на студија на поголема популација досега не е 
спроведувана. 

Анализата на резултатите ја потврдува основната хипотеза, односно 
поставената цел – да се утврди поврзаноста помеѓу миопијата и глаукомот. 
Утврдено е дека индивидуите со миопија имаат 5 пати поголем ризик за развој 
на глауком, компарирано со лицата кои немаат глауком. Притоа, најголемо е 
влијанието на високата миопија над -6,0 Дпт, потоа на средната миопија во 
рамки од -3,0 до -6,0 Дпт, додека е незначајно влијанието на ниската миопија 
од -1,0 до -3,0 диоптри. Во контекст на овој наод, кандидатката прави 
компарација со Blue Mountain Eye Study во Австралија и Singapore Eye Study, 
кои се спроведувани на поголем број испитаници.  

Во однос на влијанието на пахиметријата, интересен би бил одговорот на 
прашањето поврзано со пахиметриските вредности, кои во студијата се 
незначајно поголеми во испитуваната група со глауком, иако е познато дека 
пациентите со долгогодишен глауком имаат потенки вредности на централната 
корнеална дебелина. Едно од објаснувањата ја вклучува хомогеноста на групата 
во однос на времетраењето на глаукомот, како и во однос на висината на 
интраокуларниот притисок. 
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Во униваријантната логистичка регресиона анализа за предикција на 
глауком,  сигнификантно асоцирани со глаукомот биле следните параметри: 
возраста на пациентите, видната острина без корекција, средната миопија, 
високата миопија, OCT / RNFL. Ваквиот наод донекаде кореспондира со 
наодите од Kandy Eye Study, (Шри Ланка), каде што е утврдено дека возраста, 
средниот интраокуларен притисок, миопијата и средната аксијална должина 
биле значајно поврзани со примарниот глауком со отворен агол. 
 Поврзаноста помеѓу миопијата и глаукомот денес несомнено претставува 
актуелен, не само клинички, туку особено научноистражувачки предизвик.  
Исклучителната технолошка експанзија на нови, софистицирани 
дијагностички методи во офталмологијата претставува добра основа за 
утврдување на поврзаноста, која постои, како и за разбирање на нејзиниот 
патофизиолошки механизам и алгоритамот на неговиот развој. 

Одамна е познато дека супериорна и сè уште ненадмината метода во 
дијагностицирање на функционалните промени кај глаукомот е периметријата, 
односно испитувањето на видното поле. Денес сè повеќе се ревитализира и 
значењето на електрофизиолошките методи на испитување, особено на 
визуелните евоцирани потенцијали, како ран дијагностички маркер во 
детекцијата на глаукомот. 

Од друга страна, воведувањето на т.н. “imaging” методи во стандардната 
дијагностичка палета кај глаукомот значајно придонесе за порано откривање 
на болеста, што се должи на нивната улога во препознавањето на структурните 
оштетувања кај глаукомот. Меѓутоа, притоа треба одлично да се познаваат 
предностите и ограничувањата на овие методи, како на оптичката кохерентна 
томографија, за да не се влезе во стапицата на „лажна”, односно неточна 
дијагноза. Тоа значи дека може да не се препознае пациент со глауком, или да 
се постави погрешна дијагноза кај пациент кој не боледува од глауком. 

Ова особено треба да се има предвид во состојби каде што кај различни 
клинички ентитети постојат промени кои можат да влијаат врз испитуваните 
параметри и притоа да прикажат неточни наоди, што може донекаде да се 
однесува и на миопијата и глаукомот. 

Од тие причини, при толкување на наодите треба да се имаат предвид 
резултатите од сите достапни дијагностички испитувања, кои треба заемно да 
се проценуваат и утврдуваат. 

Во дискусијата недостасува поопширна елаборација на дел од 
испитуваните параметри, што кандидатката би требало да го коригира. 
 Во делот на заклучоците, кандидатката таксативно ги набројува 
наодите од испитуваните параметри, формулирајќи заклучни согледувања како 
одговор на поставените цели во докторскиот труд. 
Во контекст на ова, најзначајно е потврдувањето на поврзаноста помеѓу 
миопијата и глаукомот, што претставува една од главните цели на овој 
научноистражувачки труд. Студијата утврдила поврзаност помеѓу миопијата и 
глаукомот, во смисла дека пациентите со миопија имаат 5 пати повисок ризик 
за развој на глауком, во компарација со пациентите кои немаат миопија. 
Притоа, најзначајна е високата миопија повисока од -6,0 Дпт, потоа средна 
миопија од -3,0 до -6,0 Дпт, додека ниската миопија од -1,0 до -3,0 Дпт нема 
статистичка значајност. Воедно, утврдена е значајна разлика помеѓу висината 
на миопијата и степенот на глаукоматозните промени. 

Анализата на резултатите покажува дека нема значајна разлика според 
полот, фамилијарната анамнеза и системските заболувања помеѓу 
испитуваната и контролната група. 
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Помеѓу двете испитувани групи постои значајна разлика во однос на 
состојбата на видното поле, доколку се има предвид фактот дека во 
испитуваната група со глауком, 44 пациенти (73,30 %) имале различен степен 
на оштетување на видното поле, додека во контролната група без глауком, 
80,00 % од испитаниците (32) имале уреден наод на видното поле. 

Утврдено е дека пациентите во испитуваната група со глауком имале 
значајно полош наод на очниот нерв, изразен преку поголема екскавација на 
папилата на видниот нерв, односно соодносот cup/disc (C/D-ratio). 

Во однос на дебелината на РНФЛ, резултатите укажуваат дека 
пациентите во контролната група имаат значајно поголема дебелина на РНФЛ 
во однос на испитуваната група, односно дека кај пациентите во групата со 
глауком постои значајно истенчување на РНФЛ. 

При испитувањето на корелациите, утврдена е умерено јака позитивна 
значајна разлика помеѓу висината на миопијата и големината на екскавацијата 
на видниот нерв. Исто така, утврдена е средно јака негативна значајна 
корелација помеѓу висината на миопијата и дебелината на РНФЛ, односно дека 
при повисока миопија има поголемо истенчување на РНФЛ. 

Особено е значаен наодот на мултиваријантната логистичка регресиона 
анализа за предикција на глауком, во која како независен предиктор на 
глауком со значајно влијание е идентификуван параметарот на дебелината на 
перипапиларните нервни влакна (РНФЛ), за кој генерално се смета дека 
претставува подобар индикатор отколку соодносот cup/disc. 

На крај, неспорно е дека постои значајна асоцираност помеѓу миопијата 
и глаукомот, која е потврдена и преку резултатите на овој научноистражувачки 
труд, кој е изработен во момент кога оваа релација има исклучителна 
актуелност и е предмет на поголем број научноистражувачки напори. Иако 
станува збор за помала серија на испитаници, што е потенцијален 
лимитирачки фактор во однос на некои параметри, потврдувањето на 
асоцијацијата претставува и главен придонес на докторскиот труд, а добиените 
резултати и изведените заклучоци оставаат простор и нудат предизвик за 
дополнителни испитувања во однос на механизмите и другите фактори кои 
имаат влијание врз оваа поврзаност.  

Поглавјето Литература содржи 100 референци, од кои најголем дел  со 
понов датум, кои се уредно презентирани според важечките стандарди и 
соодветно се цитирани во текстот. 

 

Оцена на трудот 
 
 

Докторската дисертација на ас. д-р Ирина Богданова, со наслов: 
Проценка на поврзаноста помеѓу миопијата и глаукомот, претставува 
истражување во форма на докторски труд од областа на офталмологијата, 
клиничка медицина. 

Глаукомот претставува хронично заболување со мултифакторска 
етиологија, кај кое постои оштетување на видниот нерв во форма на оптичка 
невропатија, која е главна причина за значајна компромитација на видната 
функција и иреверзибилно слепило.  
Миопијата со години наназад е идентификувана како еден од ризичните 
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фактори асоцирани со глаукомот, а оваа асоцираност особено е актуелна не 
само од клинички, туку и од научноистражувачки аспект во последната декада. 
Во голема мера за тоа придонесе и развојот на новата дијагностичка 
технологија, особено групата на т.н.”imaging” методи, кои со своите 
перформанси овозможуваат испитување и проценка на параметрите на 
видниот нерв преку добивање на егзактни квантитативни вредности. 

Миопијата и глаукомот имаат определени сличности во промените на 
видниот нерв, како перипапиларната атрофија и екскавацијата на папилата на 
видниот нерв, поради што понекогаш е тешко само преку клиничко 
испитување да се направи јасна дистинкција помеѓу овие два клинички 
ентитета. 

Во контекст на ова, докторскиот труд на ас. д-р Ирина Богданова со 
наслов: Проценка на поврзаноста помеѓу миопијата и глаукомот, кој 
содржи значаен број на испитувани параметри, разработува современ и 
актуелен офталмолошки проблем преку јасно поставени и дефинирани цели, 
од кои произлегуваат релевантни заклучоци со апликативен клинички 
придонес. И покрај посветеноста и напорите на кандидатката, присутни се 
определени технички грешки за кои Комисијата смета дека може да се 
надминат во интерес на подигнување на нивото на квалитетот на докторскиот 
труд. 

Според мислењето на Комисијата за оцена, докторската дисертација на 
кандидатката ас. д-р Ирина Богданова, со наслов: Проценка на 
поврзаноста помеѓу миопијата и глаукомот, 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. Bogdanova Irina, Panovski N, Jordanova Dimovska V, Blazevska 

Buzarovska K, OCT in patients with myopia, with and without diagnosed 
glaucoma. Acta Morphologica 2016; Vol.13 (2): 53-55. 

2. Bogdanova Irina. Myopia and glaucoma-risk assessment. Acta 
Morphologica 2017; Vol.14 (1): 13-18. 

 
 

ЗАКЛУЧОК И ПРЕДЛОГ 
 
 По внимателното, целосно и исцрпно разгледување на докторската 
дисертација на кандидатката ас. д-р Ирина Богданова со наслов: 
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Проценка на поврзаноста помеѓу миопијата и глаукомот, Комисијата 
смета дека се работи за самостоен научноистражувачки труд кој разработува 
актуелен клинички проблем, со јасно дефиниран мотив и цели, апликабилни 
клинички резултати и релевантни научни заклучоци. 

Во докторскиот труд, во рамки на поставените цели на истражувањето, 
кандидатката прави обид да процени и да утврди постоење на потенцијална 
поврзаност, односно асоцираност помеѓу рефракционата аномалија миопија и 
појавата на глауком кај лицата со овој вид на рефракциска грешка. 
Покрај оваа поврзаност, кандидатката испитува и бројни други релевантни 
параметри, за кои тргнува од премисата дека се поврзани со глаукомот и/или 
дека имаат улога на ризични фактори во неговата клиничка манифестација. 
Анализата на резултатите, компарацијата и востановените корелации 
покажуваат дека  во трудот е потврдена главната цел за постоење на значајна 
асоцираност помеѓу миопијата и глаукомот, како и дека високата миопија со 
вредности над -6,0 Дпт има најголемо влијание како значаен ризичен фактор 
во развојот на глауком кај лицата со миопија. 

 Врз основа на претходно изнесеното, Комисијата го оценува 
позитивно приложениот докторски труд и има чест да му предложи на 
Наставно-научниот совет на Медицинскиот факултет во состав на УКИМ, 
Скопје, да ја прифати и да закаже јавна одбрана на докторската дисертација на 
кандидатката ас. д-р Ирина Богданова со наслов: Проценка на 
поврзаноста помеѓу миопијата и глаукомот. 

 

 

     РЕЦЕНЗЕНТСКА КОМИСИЈА 

 

1. Проф. д-р Весна Димовска Јорданова, претседател, с.р. 
 
2. Проф. д-р Никола Пановски, ментор, с.р. 
 
3. Проф. д-р Милена Голубовиќ, член, с.р. 
 
4. Н. сов. д-р Емилија Ѓошевска Даштевска, член, с.р. 
 
5. Проф. д-р Никола Оровчанец, член, с.р. 
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Р Е Ц Е Н З И Ј А 

ЗА ОЦЕНА НА ДОКТОРСКАТА ДИСЕРТАЦИЈА „СЕЗОНСКИ 
ВАРИЈАЦИИ НА ЕНДЕМСКА ЕКОФЛОРА ВО ХИРУРШКА 

ИНТЕНЗИВНА ЕДИНИЦА И НИВНА ГЕНОТИПСКА 
КОНФИРМАЦИЈА“ ОД Д-Р БРАНКА ПЕТРОВСКА БАСОВСКА, 
ПРИЈАВЕНА НА МЕДИЦИНСКИОТ ФАКУЛТЕТ ВО СКОПЈЕ 

 

Наставно-научниот совет на Медицинскиот факултет во Скопје, на својата 
XXVIII  седница одржана на 9.7.2020 година, формираше Комисија за оцена на 
докторската дисертација со наслов: Сезонски варијации на ендемска 
екофлора во хируршка интензивна единица и нивна генотипска 
конфирмација, од кандидатката д-р Бранка Петровска Басовска, во состав: 
проф. д-р Гордана Јанкоска (претседател), проф. д-р Каќа Поповска (ментор), 
проф. д-р Жаклина Цековска (член), проф. д-р Андријан Карталов (член) и проф. 
д-р Весна Велиќ Стефановска (член). Комисијата во наведениот состав, со 
внимание ја прегледа и ја оцени докторската дисертација и на Наставно-научниот 
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 Бранка Петровска Басовска, 
со наслов: Сезонски варијации на ендемска екофлора во хируршка 
интензивна единица и нивна генотипска конфирмација, содржи 152 
страници компјутерски обработен текст во фонт Arial, со проред 1,5 и големина на 
букви 12 со 163 библиографски единици, меѓу нив научни трудови, статии, книги и 
интернет-ресурси. Трудот е структуриран во 10 глави, почнувајќи со вовед на што 
се надоврзува мотивот на истражувањето со целите на докторската дисертација, 
хипотезите, потоа материјалот и методите, резултатите, дискусијата, заклучоците 
и, на крај, користената литература и прилог.  

На почетокот е приложено резиме на македонски и англиски 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 трудот, на 26 страници, поткрепено со 3 слики, се 
запознаваме со значењето и историјатот на интрахоспиталните инфекции. Во 
првиот дел на воведот се објаснуваат поимот, епидемиологијата и значењето на 
болничките инфекции. Кандидатката јасно ја дефинира болничката инфекција, ја 



разграничува од колонизацијата и ги опишува ризик-факторите за нејзино 
настанување. Интахоспиталните инфекции се меѓу најчестите јавноздравствени 
проблеми во развиените земји и земјите во развој. Нивното настанување е 
мултифакториелно. Опишан е Гордоновиот тријас: инфективниот агенс, 
болницата и домаќинот со учеството на секоја карика. Посебен акцент им е даден 
на актуелните мултирезистентни бактерии и нивното учество во настанување на 
интрахоспитална инфекција. Наведени се: Acinetobacter spp., Pseudomonas spp., 
ESBL (беталактамази со проширен спектар) продуцирачките ентеробактерии од 
Грам-негативните бактерии, како и MRSA (метицилин резистентен Staphylococcus 
aureus) и VRE (ванкомицин резитентен ентерокок) oд Грам-позитивните 
бактерии.  Интахоспиталните инфекции се поврзуваат со употребата на 
медицински инструменти и уреди, како и престој во единиците за интензивно 
лекување. 

Понатаму се дава акцент на Acinetobacter spp., неговата таксономија, 
епидемиологија и сезонските варијации. Најчесто изолиран вид кај 
хоспитализирани пациенти е Acinetobacter baumanni, што се одликува со 
мултирезистентност и способност да преживее со недели на површини и 
медицинска опрема. Со оглед на наведените карактеристики на бактеријата, 
превенцијата е клучна за да се намали морбидитетот, бидејќи е многу ограничен 
изборот на антибактериските средства. Следуваат податоци за природните 
резервоари на бактериите од родот Acinetobacter, што уште се истражуваат, но 
многу видови се наоѓаат во почвата и водата. Бактериите од родот Acinetobacter се 
безопасни колонизатори на кожата кај здрави лица, но кај пациентите во 
единиците за интензивно лекување предизвикуваат инфекции со различни 
локализации. Почесто инфекциите се локализирани во ткива со висока содржина 
на течности (респираторниот и урогениталниот тракт и перитонеалната течност). 
Најчеста клинички манифестации се пневмонија и бактериемија. Инциденцата на 
Acinetobacter кај интубирани пациенти на Клиниката за анестезија, реанимација и 
интензивно лекување во последните две децении се движела меѓу 29 – 40 %. Во 
однос на сезонските варијации, кандидатката го наведува периодот од март до 
јуни кога била најчесто изолирана оваа бактерија. Ова се поврзува со влажноста во 
овие месеци што е погодно за самата бактерија, но и поголемиот број на пациенти 
со егзацербација на хронична опструктивна болест. 

Во продолжение на воведот се дефинирани сезонските варијации и 
карактеристиките на останатите гореспоменати бактерии. Една од тие бактерии, 
многу значајна во болничката средина, е Pseudomonas aeruginosa, која се 
одликува со резистенција кон голем број антибиотици, способност да создава 
биофилм и можност да предизвика сериозни заболувања. Се нагласува нејзиното 
учество во инфекции на респираторниот и генитоуринарниот тракт. Способноста 
за опстојување на бактеријата во влажна и топла средина е причина за инфекции 



кај лица на механичка вентилација и деца со цистична фиброза. Понатаму се 
опфатени најчестите ентеробактерии (Escherichia coli и Klebsiella pneumoniae) што 
се изолирани при интрахоспитални инфекции на уринарниот тракт, пневмонии и 
др. Појавата на ESBL-продуцирачки соеви го отежнува лекувањето на инфекциите 
предизвикани од нив. Забележани се епидемии во болничките оддели со Klebsiella 
pneumoniae во летните месеци.  

Последните страници од воведот се посветени на Грам-позитивните 
бактерии, застапени во болничката средина. MRSA е светски проблем, не само 
поради неговата резистенција кон метицилин и многу други антибиотици, туку и 
поради неговата способност да создава биофилм. Забележана е сезонска 
застапеност на оваа бактерија со пик на крајот на летото. VRE почесто бил 
застапен во зимските месеци. 

Воведот е коректно подготвен, со користење на податоци од современата 
медицина, и одејќи од општото кон посебното, нè воведува кон целта на 
испитувањето. 

Втората глава во трудот го обработува мотивот за изработка на 
истражувањето кој произлегува од потребата за континуирано следење на флората 
во болничкиот екосистем, што овозможува да се предвиди инфекција и да се 
одреди соодветна дијагноза и терапија. 

Во третата глава се наведени целите на истражувањето што се јасно 
дефинирани, а потоа во четвртата глава е напишана поставената хипотеза. 

Петтата глава содржи опис на материјалите и применетите методи, 
поткрепена со 4 слики. Во овој дел, докторантката наведува дека студијата е 
работена на Институтот за микробиологија и паразитологија при Универзитетот 
„Св. Кирил и Методиј” во Скопје, Република Северна Македонија, а по одобрување 
на Етичката комисија на Медицинскиот факултет, Универзитет „Св. Кирил и 
Методиј”. Студијата е ретроспективна и опфаќа период од 2011 до 2017 година. 
Дадени се карактеристиките на примероците, како и критериумите за селекција. 
Покрај анализа на потврдените бактериски соеви при класичната и 
автоматизирана рутинска дијагностика, користен е молекуларен метод реп-ПВР 
(репетитивна полимераза верижна реакција) со DiversiLab-системот. Оваа 
платформа овозможува стандардизирани ДНК-фингерпринти, нивно автоматско 
анализирање и добивање на дендограми. Софтверската анализа и компарција на 
дендограмите дава извештај за сличност на соевите.  

Во шестото поглавје се наведени статистичките методи што се користени: 
просек, медијана, интерактивни рангови, мерки на дисперзија, Pearson Chi square-
test, Fisher exact test, Spearman-ов коефициент на ранг-корелација, Оdd ratio, 



Difference test. За статистичка обработка на податоците е користен SPSS software 
package, version 22.0 for Windows. Нивото на значајност е одредувано како P< 0,05.  

Седмата глава ги прикажува резултатите од трудот на 65 страници, во 28 
табели и 35 графици. Најнапред се изнесени резултатите кои се однесуваат на 
дистрибуција на позитивните изолати во тубус и канила. Потоа се обработени 
најчестите бактериски изолати во двата примерока. Поединечно за секоја 
бактерија се испитани: застапеноста, развојната тенденција - трендот во 
осумгодишниот период, вредноста на сезонскиот индекс, како и корелациона 
анализа помеѓу просечната месечна температура и застапеноста на бактеријата и 
просечната влажност на воздухот и застапеноста. Резултатите се прикажани 
табеларно и со графикони, кои го олеснуваат нивното следење. Прецизно се 
опишани и даден е јасен приказ на статистички значајните разлики помеѓу 
испитуваните параметри. 

Осмата глава се однесува на дискусијата во однос на резултатите од трудот и 
споредбата со резултатите на други истражувачи. Изложена е на 11 страници. На 
почетокот на дискусијата се потенцира важноста на интрахоспиталните инфекции 
и последиците од нив. Потоа се наведени најчестите бактерии што се репортирани 
во литературата, а се колонизатори или предизвикувачи на интрахоспитални 
инфекции. Особено значење е дадено на микробиолошката контрола на 
медицинските уреди и следење на микрофлората во болничкиот систем како 
основна мерка за детекција на причинителите на болнички инфекции. Во оваа 
студија е докажана масовна колонизација на тубусите и канилите со 1948 
позитивни наоди, односно 80,36 % од вкупниот број. Понатаму се дискутира за 
видовите на микроорганизмите и се споредува со податоците од други 
истражувања. Во ова испитување, од вкупно докажаните 22 видови на 
микроорганизми, 7 биле најчесто застапени. Ова сосема соодветствува со други 
испитувања и податоци. Бактериите Acinetobacter spp. и Pseudomonas aeruginosa 
се опишани како најчести мултирезистентни бактерии што имаат афинитет за 
респираторните уреди и болничката средина. Се истакнува учеството на 
Acinetobacter spp. при вентилатор-асоцираните инфекции. Неговото присуство во 
примероците од респираторниот тракт е евидентиран до 40 % од позитивните 
наоди, што соодветствува со наодите во оваа студија. Според некои испитувања, 
стапката на месечна застапеност на Acinetobacter spp. била највисока на крајот на 
летото и почетокот на есента, што делумно соодветствува со резултатите од оваа 
студија. Сезонскиот индекс за двете бактерии, Acinetobacter spp. и Pseudomonas 
aeruginosa, е највисок во ноември, декември и февруари; во месеците со најголема 
влажност и се совпаѓа со досегашните сознанија од оваа област. Слични се 
дисуксиите за застапеноста и месечната дистрибуција на Klebsiella spp. во 
единиците за интензивно лекување. Во домашната и странската литература, MRSA  
e најчесто изолирана Грам-позитивна бактерија во болничката стредина. Како и 



кај претходните бактерии, и кај оваа бактерија со растење на влажноста се 
зголемува и нејзината застапеност. Понатаму во дискусијата се нагласува 
потребата од континуирано следење со микробиолошка анализа на микрофлората 
во болничките екосистеми и контрола на неживата средина.  

Во заклучните согледувања во деветтата глава се изнесени 4 групи на 
заклучоци според поставените цели, од кои некои позначајни се:  

- Колонизацијата на ендотрахеалните канили и тубуси е голема (во 80,36 %) 
од испитуваните примероци) со широк диверзитет на бактерии. Наодите од тубус 
имаат сигнификантно поголема веројатност да бидат негативни споредено со 
наодите од канила; 

- Од позитивните наоди најзастапени беа седум бактерии. Од Грам-
негативните: Acinetobacter spp., Pseudomonas aeruginosa, Klebsiella spp. и 
Enterobacter spp., па Грам-позитивните бактерии: MRSA, coagulase negative 
Staphylococcus - метицилин резистентен и Enterococcus spp.; - Acinetobacter spp. е 
сигнификантно повеќе застапен во тубус во однос на канила (р=0,0001). 

 - Развојната тенденција (трендот) за застапеноста на Acinetobacter spp. во 
целиот примерок на позитивни наоди, како и поединечно во тубус, односно канила 
во КАРИЛ (2010 – 2017) покажува тенденција на растење во двата примерока – 
најголема застапеност на Acinetobacter spp. имало во 2017 година (46,0 %), а 
трендот за Pseudomonas aeruginosa покажува тенденција на опаѓање на 
позитивните изолати на Pseudomonas aeruginosa за целиот примерок (тубус и 
канила) во осумгодишниот период на анализа. Добиениот тренд на Klebsiella spp. 
укажува на тенденција на опаѓање на позитивните изолати на Klebsiella spp. во 
целиот примерок.  

 - Дистрибуцијата на Acinetobacter spp. на месечно ниво во целиот примерок на 
позитивни изолати од КАРИЛ за периодот 2010 – 2017 година покажала најголема 
застапеност во 2013 година (75 % – јануари), следено со 2015 година (66,67 % – 
јули) и 2011 година (64 % – декември и 61,9 % – јуни). Сезонскиот индекс покажа 
дека Acinetobacter spp. беше најмногу изолиран во ноември – 171,67 % и декември 
- 118,33 % следено со февруари - 113,33 %, март – 110 % и јуни – 101,67 %; 

 - Дистрибуцијата на Pseudomonas aeruginosa на месечно ниво во целиот 
примерок од КАРИЛ за периодот 2010 – 2017 година покажала најголема 
застапеност во 2012 година (октомври - 46,15 %) и 2013 година (36,36 % - јуни), 
следено со 2017 година (35,29 % - јули). Сезонскиот индекс над 100 %, односно над 
месечниот просек, укажа дека Pseudomonas aeruginosa беше најмногу изолиран во 
ноември – 150,4 % и декември – 119,71 % следено со јануари – 110,5 %, февруари – 
107,43 %, мај – 110,5 % и октомври – 110,5 %; 



 

- Молекуларните испитувања на изолатите Acinetobacter spp. со 
автоматизираната молекуларна платформа (DiversiLab® систем) докажаа 
постоење на два различни клона на Acinetobacter spp. во КАРИЛ. 

- Со одредување на сезонските варијации на најчестите бактерии од 
хоспиталната средина се овозможува преземање на посилни глобални и сезонски 
специфични мерки на претпазливост во болниците, во критичните сезони, со што 
ќе се подобри и унапреди здравјето на пациентите, ќе ги намали болничките 
денови и трошоците за лекување.  

Предмет на истражување  

Главен мотив за изработка на трудот е потребата за континуирано следење 
на флората во болничките екосистеми и детекција на сезонските варијации. Овие 
податоци досега не биле истражувани во нашата земја. Дополнителен предизвик и 
мотив е имплементацијата на DiversiLab-молекуларна платформа како 
најдискриминаторна метода за генотипизација на интрахоспитални 
микроорганизми. Ова истражување е прво од ваков вид кај нас и добиените 
резултати овозможуваат споредување на резултатите од другите земји и ги 
посочуваат местата и препораките за интервенција. 

Цели на трудот се следните: 
Генерална цел е да се укаже на колонизација на ендотрахеалните тубуси и 

назални канили од пациенти во КАРИЛ, да ги детектира најчестите 
микроорганизми и да укаже на нивна сезонска специфика и потребната 
превенција. Специфични цели се четири: 

1. Да се проучи и да се прикаже најзастапената бактериска колонизација на 
ендотрахеалните тубуси и назални канили кај пациенти во КАРИЛ. 

2. Да се утврдат и да се прикажат сезонските варијации на најчесто 
изолираните патогени – предизвикувачи на интрахоспитални инфекции. 

3. Да се процени евентуалната ендемичност на изолатите, како и на другата 
најзастапена микрофлора во КАРИЛ, согласно со согледувањата и постојната 
литература. 

4. Да се укаже на најсоодветните превентивни мерки согласно со утврдените 
патогени. 



Податоци за состојбата на подрачјето во кое е работена дисертацијата 

Интахоспиталните инфекции се меѓу најважните јавноздравствени 
проблеми не само кај нас, туку и во развиените земји. Интахоспиталните 
инфекции се поврзуваат со употребата на медицински инструменти и уреди, како 
и престој во единиците за интензивно лекување. Нивното настанување е 
мултифакториелно. Инфективниот агенс, болницата и домаќинот се трите карики 
што земаат учество во настанување на интрахоспиталната инфекција. Појавата на  
мултирезистентни бактерии и нивното одржување во болничката средина е од 
особено значење. Како причинители на болничка инфекција се споменуваат: 
Acinetobacter spp., Pseudomonas spp., ESBL (беталактамази со проширен спектар) 
продуцирачките ентеробактерии од Грам-негативните бактерии, како и MRSA 
(метицилин резистентен Staphylococcus aureus) и VRE (ванкомицин резитентен 
ентерокок) oд Грам-позитивните бактерии. Застапеноста и, особено, 
резистенцијата на овие микроорганизми се следи од разни мрежи во целиот свет. 
Потребна е постојано комплетна слика за состојбата на вакви изолати кај нас. 

 

Краток опис на применетите методи 

Изолацијата и идентификацијата на бактериите е направена со класични и 
автоматизирани микробиолошки методи. 

Класичниот метод започнува со засадување на примерокот, брис земен од 
тубус и ендотрахеална канила, на соодветни хранителни подлоги, инкубација во 
соодветни услови (температура од 370С и време од 24 до 48 часа). Потоа следува 
интерпретација на наодите. При пораст на подлогите суспектен за одреден вид 
бактерии се продолжува со биохемиски тестови за идентификација.  

Покрај класичната, користена е Vitek-автоматизираната техника за секој 
мултирезистентен изолат. Оваа техника користи голем број биохемиски и 
физиолошки реакции и дава резултат за најмногу 24 часа (од 6 до 24 часа). Со тоа 
прецизно се индентификувани изолатите до вид, односно подвид.   

Анализата на наодите е изведувана со пребарување на базата на 
лабораториски софтвер за дневна рутинска работа (LabIS-Codex, Македонија), во 
сопственост на Институтот за микробиологија и паразитологија, при 
Медицинскиот факултет во Скопје. 

Употребена е молекуларна метода реп-ПВР (репетитивна полимераза 
верижна реакција) со DiversiLab-системот. Оваа платформа овозможува 
стандардизирани ДНК-фингерпринти, нивно автоматско анализирање и 
добивање на дендограми. Софтверската анализа и компарција на дендограмите 
дава извештај за сличност на соевите.  

Сите резултати се статистички обработени со наведените статистички 
методи: просек, медијана, интерактивни рангови, мерки на дисперзија, Pearson 



Chi square-test, Fisher exact test, Spearman коефициент на ранг корелација, Оdd 
ratio, Difference test. За статистичка обработка на податоците е користен SPSS 
software package, version 22.0 for Windows. Нивото на значајност е одредувано како 
P< 0,05.  

 
Краток опис на резултатите од истражувањето 

Добиени се статистички значајно повеќе позитивни наоди (80,36 %) во 
однос на негативните наоди (19,64 %). Во однос на примероците, позитивни наоди 
кај тубусите биле 76,26 % од вкупно 1622 примерока, а кај канилите позитивни 
биле 88,65 % од 802 примерока. Анализата на позитивните наоди од тубус 
покажала најголема застапеност во 2010 и 2011 година, а најмала во 2012 година. 
Не е докажана статистички значајна разлика во позитивитетот на двата 
примерока во однос на годините. Односот меѓу позитивните изолати кај 
примерокот тубус и канила бил најголем во 2012 и 2012 година, а најмал во 2017 и 
2015 година. Во примероците биле изолирани вкупно 22 вида на микроорганизми 
во испитуваниот период. Најзастапени биле седум бактериски видови:  
Acinetobacter spp., Pseudomonas aeruginosa, Klebsiella spp, MRSA, Enterobacter 
spp., Enterococcus spp. и Staphylococcus aureus. Застапеноста на Acinetobacter spp. 
во тубус била статистички значајно поголема во однос на канила. Pseudomonas 
aeruginosa и Klebsiella spp. биле статистички значајно почесто изолирани од 
канила во однос на тубус. Кај останатите најчести изолати не била докажана 
статистички значајна разлика во застапеноста кај двата примерока.  

Следува анализа на климатски фатори, влажност и температура, во 
испиутуваниот период. Најниска просечна годишна температура била заблежана 
во 2011, а највискоа во 2013. Најниска влажност од 39 % била регистрирана во 
2012, а највисока во 2014, дури 88 %.  

Подглавата 7.2 ги опишува поединечно варијациите на изолатите по години 
и месеци. Застапеноста на Acinetobacter spp. била највисока во 2017 година во 
двата примерока, а најмала во 2010 година. Поединечната детална анализа на 
сезонскиот индекс во тубус и канила покажала највисока застапеност за двата 
примерока во месеците ноември и декември, што е графички прикажано. 
Докажана е несигнификантна негативна линеарна корелација помеѓу просечната 
температура и присуството на Acinetobacter spp. во примерокот, а 
несигнификантна позитивна линеарна корелација помеѓу просечната месечна 
влажност и присуството на Acinetobacter spp. во примерокот. Молекуларните 
испитувања покажале слично од 95 % на генетскиот профил кај 3 соеви на 
Acinetobacter spp. 

Во продолжение на седмата глава се обработени карактеристиките на 
Pseudomonas aeruginosa во испитуваните примероци. Највисока застапеност на 



бактеријата е забележана во 2010 година, 25 %, а потоа во 2011 и 2013 година. 
Трендот на застапеноста на Pseudomonas aeruginosa  во осумгодишниот период е 
во опаѓање. Највисока вредност на сезонскиот индекс за тубус е забележана во 
ноември – 154,61 %. Со растење на температурата, несигнификантно се 
намалувало присуството на Pseudomonas aeruginosa во примероците. Обратно, со 
растење на влажноста на воздухот, несигнофикантно се зголемувало присуството 
на бактеријата во испитаните примероци.  

Понатаму следува анализа на карактеристиките Klebsiella spp. во тубус и 
канила. Најголема била застапеноста во 2010 (11,85 %) и 2011(10,9 %), а најмала 
била во 2016 (4,2 %). Забележана е тенденција на опаѓање на застапеноста во 
испитуваниот период. При анализата на месечните варијации во застапеноста на  
Klebsiella spp. во двата примерока биле земени вредностите на позитивните 
изолати во секој месец поединечно. Најголема застапеност на Klebsiella spp. во 
канила била во месец март (66,67 %) и во декември (50 %) 2013 година и април (40 
%) во 2017 година. Сезонскиот индекс за присуството на Klebsiella spp. во канила 
имал максимална вредност во ноември (13,72 %). За тубус, највисока вредност на 
сезонскиот индекс е нотирана во ноември (190,53 %) и декември (140,85 %). Со 
растење на температурата сигнификантно опаѓала застапеноста на Klebsiella spp. 
Со растење на влажноста на воздухот, сигнификантно се зголемувала застапеноста 
на оваа бактерија. 

Подглавата 7.2.4 ги обработува карактеристиките на MRSA како четврта 
бактерија по изолираност од примероците. Најголема застапеност на MRSA во 
тубус е докажана во 2016 година (18,3 %), а во канила во 2015 година (10,5 %). 
Развојната тенденција покажала опаѓање во застапеноста на MRSA во канила, а во 
тубус е забележан пораст во испитуваниот период. Месечната дистрибуција на 
MRSA во канила покажала најголема застапеност во декември 2011 година и во 
ноември 2014 година (50 %), а во тубус најголемо присуство на MRSA е докажано 
во април 2010 година (60 %). Максимална вредност на сезонскиот индекс за 
канила е евидентиран во октомври и ноември (194,44 %). Согласно со 
корелационата анализа со растење на температурата на воздухот се намалувала 
застапеноста на MRSA, додека со растење на влажноста се зголемувала и неговата 
застапеност. 

Во последниот дел од резултатите се анализирани другите почести 
бактерии,  Enterobacter spp., Enterococcus spp. и E. coli, што биле изолирани од 
тубус и канила. Enterobacter spp. бил најмногу застапен во месец март со сезонски 
индекс од 175,44 %. Вредноста на сезонскиот индекс за Enterococcus spp. била 
највиска во месец февруари (213,18 %). Сезонскиот индекс за позитивни изолати 
на E. coli бил највисок во месеците март и јуни со вредност од 196,08 %.  



Комисијата имаше неколку сугестии, кои во согласност со кандидатката и 
менторот беа во целост прифатени и коригирани. 

 
ОЦЕНА НА ТРУДОТ 

Докторската дисертација на кандидатката м-р д-р Бранка Петровска Басовска, со 
наслов „Сезонски варијации на ендемска екофлора во хируршка интензивна единица и 
нивна генотипска конфирмација“, претставува истражување во базичната медицина – 
област: микробиологија. Изработката на темата на оваа докторска дисертација дава 
придонес во следење на интрахоспиталните инфекции во единиците за интензивно 
лекување и можност за нивно предвидување и, во крајна линија, нивна превенција.    

Докторската дисертација на кандидатката м-р д-р Бранка Петровска Басовска, со 
наслов „Сезонски варијации на ендемска екофлора во хируршка интензивна единица и 
нивна генотипска конфирмација“, 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. Petrovska B., Popovska K., Zdravkovska M., Petrovska M., Stojkova V., Osmani 
D., Memeti Sh., Kiroska Petreska E. Seasonal variation of endemic strains of 
Acinetobacter baumannii isolated from intubated surgical ICU patients. 
Medicus. 2014; Vol. 19 (2): 268 - 272. 2. 

2. Petrovska B., Memeti Sh., Kakaraskoska-Boceska B., Osmani D., Pollozhani A., 
Popovska K. Seasonal variation in Gram-negative bacteria as agents of intra-
hospital infections. Medicus 2015, Vol. 21 (1): 82-389 

3. Petrovska Basovska B., Jankoska G., Kakaraskoska-Boceska B., Memeti Sh., 
Osmani D., Kochinski D., Petrovska M., Popovska K. Colonizing Flora Dynamics 
in Intubated Surgical ICU Patients. Acta Microbiologia Bulgarica.  2018; Vol. 3 
(2): 106 - 110. 

 
 
ЗАКЛУЧОК И ПРЕДЛОГ 

Сметаме дека овој труд претставува самостојна и оригинална научна работа со јасно 
поставени цели, оригинални резултати и заклучоци. 

Главни научни придонеси се добивање комплетна слика за присуството на 
предизвикувачите на интрахоспитални инфекции во нашите единици за интензивно 
лекување. Ова нуди можност за можно предвидување и преземање на мерки за превенција 
на болничките инфекции, што се сериозен здравствен проблем кај нас и во светот. 

Подрачјата на примена се во микробиологијата, епидемиологијата и клиничките, 
особено  хируршките гранки на медицината. Ограничувањата се во недостаток на средства 
за почесто следење на интрахоспиталните изолати, за примена на мерките за превенција на 



интрахоспиталните инфекции, како и постојана молекуларна типизација на изолатите во 
микробиолошката лабораторија.  

Можните понатамошни истражувања се поопсежни студии и во други единици за 
интензивно лекување во нашата земја, како и испитувања во областа на молекуларната 
микробиологија. 

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 Бранка Петровска Басовска со наслов: 
„Сезонски варијации на ендемска екофлора во хируршка интензивна единица и нивна 
генотипска конфирмација“. 
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ТРЕТМАН КАЈ ГИНЕКОЛОШКО-ОНКОЛОШКИ ПАЦИЕНТКИ“ ОД  АС. Д-Р 
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Наставно-научниот совет  на Медицинскиот факултет во Скопје, на својата XXIX редовна 
седница одржана на 22.9.2020 година, по предлог на Советот за студиска програма на трет циклус –
докторски студии по медицина донесе Одлука за формирање Комисија за оцена на докторската 
дисертација на кандидатот ас. д-р Миле Д. Тантуровски со наслов: Детерминанти кои влијаат 
на квалитетот на живот по дијагноза и хируршки третман кај гинеколошко-
онколошки пациентки, во состав: проф. д-р Марјан Стојовски (претседател), проф. д-р 
Викторија Вујовиќ (ментор), проф. д-р Гордана Адамова (член), проф. д-р Зоранчо Петановски 
(член) и проф. д-р Бети Зафирова-Ивановска (член). 

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

                                 И  З  В  Е  Ш  Т  А  Ј  

         АНАЛИЗА НА ТРУДОТ 

Докторската дисертација на кандидатот ас. д-р Миле Тантуровски, со наслов „Детерминанти 
кои влијаат на квалитетот на живот по дијагноза и хируршки третман кај гинеколошко-онколошки 
пациентки“, содржи 183 страници компјутерски обработен текст во фонт Times New Roman , со 1 
проред и големина на букви 12, со 383 библиографски единици, меѓу нив научни трудови, статии, 
книги, меѓународни акти и интернет-ресурси. 

Трудот е структуриран во 8 глави, вклучувајќи ги и воведот и заклучните согледувања, а 
содржи и резимеа на македонски и англиски 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 трудот, јасно се истакнува значењето на гинекокошките малигни 
неоплазми, како една од водечките причини за морбидитет и морталитет кај жените во 
светот. Кандидатот го потенцира потенцијалниот ефект на самата дијагноза на 
гинеколошка малигна неоплазма врз животот на пациентката што се должи на 
асоцираното чувство на несигурност, можните импликации по долговечноста, 
финансискиот стрес и можните несакани ефекти од терапевтските постапки. Понатаму, 
кандидатот дава осврт на промената на парадигмата на научното истражување на 
гинеколошките малигни неоплазми во последните неколку децении од истражување 
примарно фокусирано на подобрување на ефикасноста на третманите и програмите за 
рана детекција кон истражувања кои како мерка на исход интегрално содржат и 
евалуација на влијанието на болеста и третманот врз квалитетот на животот на 
пациентката.  

 Во првата подглава, кандидатот го димензионира значењето на 
јавноздравствениот товар на гинеколошките малигни неоплазми, потенцирајќи дека на 



 

годишно ниво во светот се регистрараат повеќе од еден милион нови случаи на 
гинеколошки канцери и истовремено има апроксимативно 500 000 смртни исходи како 
директна последица од болеста. Кандидатот се осврнува на физичкиот, социјалниот, 
емоционалниот, функционалниот, финансискиот и клиничкиот товар предизвикан од 
малигните неоплазми кај жените, вклучително и малигните неоплазми од гинеколошко 
потекло, е важно не само од аспект на јавноздравствен проблем, туку и општествен 
аспект, имајќи ја предвид улогата на жената како општествен и економски партиципиент.  

 Во втората подглава, кандидатот дава податоци за дистрибуцијата на различните 
малигни неоплазми со потекло од женскиот генитален тракт, апострафирајќи дека преку 
90 % од новодијагностицираните гинеколошки малигни неоплазми имаат потекло од 
телото на матката (54 %), грлото на матката (14 %) или овариумите (25 %), додека 
малигните болести на вагината и вулвата се релативно ретки клинички ентитети.  

Во третата, четвртата и петтата подглава е даден детален приказ на спецификите 
на епидемиологијата, клиничката презентација, дијагностичката проценка, стејџинг 
класификациите, третманот и прогнозата за канцерите со потекло од телото на матката, 
грлото на матката и овариумите, поткрепени со резултати од повеќе научни трудови, 
содржани во библиографијата на докторската теза. 

 Шестата подглава е фокусирана на објаснување на концептот на квалитетот на 
живот. Кандидатот става прецизен акцент на фактот дека иако „излекувањето” од 
малигна болест сугерира комплетна ремисија на болеста и има импликации по 
преживувањето, терминот не подразбира комплетно обновување на физичките, 
функционалните, емоционалните и социјалните аспекти на здравјето. Даден е приказ на 
повеќето функционални дефинции за концептот на квалитет на живот (QoL), што 
дополнително го илустриранедостатокот од научен консензус за најдобра дефиниција на 
концептот.  Кандидатот го елаборира квалитетот на животот како мултидимензионален 
концепт кој обично вклучува субјективни евалуации за позитивните и негативните 
аспекти на животот. Дополнително, дадена е прецизна дефинција за квалитетот на живот 
асоциран со здравјето (HRQoL), кој претставува компонента на квалитетот на живот во 
општа смисла и се смета за важен аспект за опишување на генералната состојба на 
индивидуата во здравствен контекст. Кандидатот го акцентира значењето на 
квантификацијата на квалитетот на животот асоциран со здравјето како значајна мерка 
на исход во популацијата на пациентки со гинеколошкли канцер преку резултати од 
релевантни научни студии. Во продолжение, кандидатот ги илустрира спецификите на 
квантификацијата на квалитетот на живот асоциран со здравјето, давајќи приказ на 
повеќе општии инструменти и инструменти специфични за канцер, како и предизвиците 
асоцирани со интепретацијата на резултатите. За одбележување е приказот на концептот 
на „минимална клинички значајна разлика (MCID)”, дефиниран од Jeschke и 
соработниците како „најмалата разлика во скорот или доменот од интерес која пациентот 
ја перципира како корисна и која би наметнала промена во стратегијата за менаџмент на 
болеста, во отсуство на асоцирани несакани ефекти и прекумерна разлика во трошоците” 
како модел за класификација на пациентките по однос на промената на HRQoL, со цел 
попрецизна статистичка анализа на добиените податоци.  

 Во седмата подглава, кандидатот ги сумира досегашните научни сознанија кои го 
разработуваат прашањето на квалитетот на живот кај жени со гинекол0ошки канцер. 
Презентирани се резултатите од бројни релевантни научни студии кои го испитувале 
HRQoL лонгитудинално, студии кои го споредувале HRQoL кај пациентки со 
гинеколошки канцер и други популациски групи и студии кои се фокусирале на 



 

идентификација на фактори кои влијаат на квалитето на живот кај пациентки со 
гинеколошка малигна болест.  

 Мотивот на докторската дисертација е јасно дефиниран и произлегува од 
потребата за продлабочување на научните сознанија за квалитетот на животот кај 
пациентките третирани заради гинеколошка малигна неоплазма во Република Северна 
Македонија, од потребата за идентификација и систематична анализа на детерминантите 
кои влијаат врз HRQoL за време на перидијагностичкиот период, веднаш по 
поставувањето на дијагнозата, за време на третманот и по завршување на истиот, како и 
од желбата за унапредување на стандардот на медицинскиот третман на пациентките со 
гинеколошки канцер, имајќи предвид дека истражувањата потенцирале дека различните 
модалитети кои обезбедуваат слични исходи по однос на преживување може да имаат 
многу различни ефекти врз HRQoL. Мотивот на докторската дисертација понатаму ги 
дефинира целите кои кандидатот ги има поставено: 

 да се квантифицира HRQoL кај гинеколошко-онколошките пациентки пред 
почетокот на третманот и 1, 6 и 12 месеци по оперативниот третман; 

 да се утврди динамиката на HRQoL од почеток на третманот до 12месеци по 
оперативниот третман; 

 да се стратифицираат жените со гинеколошки канцер според динамиката на 
HRQoL во групи со подобрен/стабилен или влошен HRQoL на 1, 6 и 12 месеци по 
оперативниот третман; 

 да се идентификуваат потенцијалните фактори асоцирани со личноста, 
дијагнозата или терапијата кои би можело негативно да влијаат на HRQoL кај 
пациентките оперирани заради гинеколошка малигна неоплазма.  

 

Во четвртата глава се дефинирани материјалот и методите на студијата. 
Студијата е дизајнирана како проспективна лонгитудинална кохортна студија и била 
спроведена на Универзитетската клиника за гинекологија и акушерство на Универзитетот 
„Св. Кирил и Методиј” во Скопје. Во студијата вкупно биле регрутирани 218 пациентки, а 
во финалната статистичка обработка биле анализирани податоците од 149 пациентки 
хируршки третирани заради малигна гинеколошка неоплазма. Критериумите за 
вклучување во студијата биле: 

- се јавиле за иницијален третман на хистолошки верифициран ендометријален 
или цервикален канцер или пелвична маса суспектна за малигна неоплазма од 
оваријално потекло; 

- имале навршено 18 години во моментот на регрутирање; 

- не биле бремени;  

- потпишале согласност за учество во студијата. 

Пациентките биле исклучувани од студијата доколку:  

 се јавиле за хируршки третман на рецидив на претходно дијагностицирана 
малигна неоплазма; 

 биле недостапни за евалуација во предвидените рокови и/или имале некомплетни 
податоци ; 

 конечната патохистолошка анализа на препаратот утврдила присуство на малигна 
неоплазма од негинеколошко потекло. 

  



 

 

Главната променлива на исход во студијата била квалитетот на живот асоциран со 
здравјето (HRQoL), одреден преку калкулирање на Functional Assessment of Cancer 
Therapy-General (FACT-G) скорот, верзија 4, преведен на македонски јазик. HRQoL во тек 
на студијата бил одредуван преку пополнување на FACT-G прашалникот во четири 
временски точки: иницијално пред почетокот на хируршкиот третман (максимално 7 
дена предоперативно), на првата постоперативна контрола (1 месец ± 2 недели по 
хируршкиот тремтан), на втората постоперативна контрола (6 месеци ± 2 недели по 
хируршкиот тремтан) и на третата постоперативна контрола (12 месеци ± 2 недели по 
хируршкиот тремтан). 

Испитувано било можното влијание врз HRQoL на променливи категоризирани во 
четири групи: демографски карактеристики (возраст во момент на дијагноза, 
националност, место на живеење, степен на завршено образование, брачна состојна и 
извор на сопствен приход од работен однос/пензија), здравствени карактеристики 
(индекс на телесна маса, пушачки статус, присуство на коморбидитети, менопаузален 
статус и општ перформанс статус), карактеристики на болеста (примарна локација на 
туморот и стадиум на болест) и карактеристики на третманот (радикалитет на хируршка 
ресекција, користење на систематска пелвична лимфна дисекција, резидуално туморско 
ткиво по операцијата, постопративни компликации и админситрација на адјувантна 
хемотерапија, надворешна зрачна терапија и брахитерапија). 

 Стратификацијата на примерокот е прецизно изложена. Со цел квантификација на 
влијанието на поединечните фактори врз HRQoL во секоја временска точка, пациентките 
биле поделени во 2 групи, врз база на MCID-концептот:  

 

- пациентки со влошен HRQoL (доколку FACT-G скорот во анализираниот 
момент бил за најмалку 5 поени помал од FACT-G скорот предоперативно); 

- пациентки со подобрен/стабилен HRQoL (доколку FACT-G скорот во 
анализираниот момент бил повисок од предоперативниот или разликата меѓу 
двата скора е помала од 5 поени. 

 

Статистичката анализа е работена со примена на софтвер IBM SPSS Statistics 
software package, верзија 23 (IBM SPSS Statistics for Windows, Version 23.0. Armonk, NY: 
IBM Corp.), а за статистички значајна кандидатот ја зема вредноста за p≤0.05. 
Дескриптивните статистички методи како фреквенција и проценти и мерките на 
централна тенденција (средна вредност и стандардна девијација) биле користени за 
опишување на дистрибуцијата на категоричките и континуираните променливи во 
студијата, соодветно. За анализирање на тредновите на промена на испитуваната 
континуирана променлива на исход (HRQoL изразен преку FACT-G скорот) биле 
конструирани графикони. За утврдување на разлики во FACT-G скорот 1, 6 и 12 месеци 
постоперативно во споредба со предоперативно бил користени Student-овиот t тест. 
Асоцијацијата на секоја од анализираните независни категорички променливи со 
припадноста на пациенката во една од групите базирани на динамиката на промената на 
HRQoL била испитувана со Хи-квадрат и Fisher-овиот exact тест, во зависност од 
големината на групите.. ачината на асоцијацијата меѓу категоричките променливи била 
проценета преку одредување на φ коефициентот (за категорички променливи со две 
категории) и Cramer-овиот V коефициент (за категорички променливи со 3 или повеќе 
категории).  



 

За квантификација на влијанието на утврдените значајни фактори и проценка на 
нивната статистичка независност, сите независни променливи кои покажале статистичка 
значајност во биваријатната анализа, биле внесени во мултиваријатна логистичка 
регресија која како променлива на исход ја користела категоричката променлива за 
HRQoL (подобрен/стабилен или влошен HRQoL). Променливите кои ги дефинираа 
факторите биле внасувани во регресионите модели на ниво на веројатност од p<0.05, а 
биле вадени од моделот на ниво на веројатност p>0.10. Резултатите од мултиваријатната 
логистичка регресија се изразени како однос на веројатности (анг. odds ratio, OR) и 
асоциран 95% интервал на доверба (анг. confidence interval, CI). 

 

Резултатите од анализата, кандидатот ги систематизира во четири поглавја: 

- Карактеристики на примерокот 
- Квантификација на квалитетот на живот на пациентките во кохортата 
- Фактори кои влијаат на квалитетот на животот на пациентките 1 месец по 

хируршки третман за гинеколошка малигна неоплазма 
- Фактори кои влијаат на квалитетот на животот на пациентките 6 месеци по 

хируршки третман за гинеколошка малигна неоплазма 
- Фактори кои влијаат на квалитетот на животот на пациентките 12 месеци по 

хируршки третман за гинеколошка малигна неоплазма. 
 

Во подглавата во која се анализирани карактеристиките на примерокот, 
кандидатот дава детална дескриптивна статистичка анализа на дистрибуцијата на 
анализираните променливи во испитуваната кохорта. Презентирани се и резултати за 
стапката на ретенција во студијата и post-hoc анализа на статистичката моќ на студијата.  

Резултатите од анализата на квантификацијата на квалитетот на животот во 
кохортата ги презентира вредностите за FACT-G скорот (и секој од асоцираните под-
домени) во секоја временска точка од испитувањето. Не била евидентирана статистички 
значајна разлика помеѓу просечните вредности за FACT-G скорот предоперативно и 1 
месец по хируршкиот третман (81.53 наспроти 82.78, p=0.5). Просечната вредност на 
FACT-G скорот била статистички значајно повисока 6 месеци по хируршкиот третман 
(85.15 наспроти 81.53, p=0.03) и 12 месеци по хируршкиот третман (87.33 наспроти 81.53, 
p=0.001) во споредба со предоперативно. Глобалниот HRQoL имал тренд на подобрување 
од предоперативно кон 12 месеци постоперативно. Сличен тренд на подобрување бил 
евидентиран и за домените кои ја изразуваат физичката, емоционалната и 
функционалната добросостојба, додека социјалната добросостојба имала благ тренд на 
опаѓање од предоперативната вредност кон вредноста 12 месеци по хируршкиот третман. 
Резултатите потврдиле дека HRQoL имал многу индивидуални и разновидни криви на 
динамика во првите 12 месеци по дијагнозата во испитуваната кохорта.  

Во подглавата која ги анализира факторите кои влијаеле на квалитетот на животот 
кај пациентките 1 месец по хируршкиот третман, резултатите покажале дека врз 
квалитетот на животот кај пациентктие во испитуваната кохорта 1 месец по хируршкиот 
третман статистички значајно негативно влијаеле пушачкиот статус (χ2=8.27, φ=0.24, 
p=0.004), присуството на коморбидитети (χ2=5.12, φ=0.19, p=0.02), ECOG перформанс 
статусот (F=23.66, Cramer-ов V=0.4, p<0.001), стадиумот на болеста во моментот на 
дијагноза (F=31.68, Cramer-ов V=0.5, p<0.001), радикалитетот на хируршка ресекција 
(χ2=13.72, φ=0.3, p<0.001), употребата на систематската пелвична лимфаденектомија 
(χ2=13.69, φ=0.3, p<0.001), постоперативниот R статус (χ2=21.15, φ=0.38, p<0.001) и 
постоперативните компликации (F=12.74, Cramer-ов V=0.3, p=0.002). Кандидатот 



 

понатаму подетално ја анализирал статистичката независност и големината на ефектот на 
секој од идентификуваните значајни фактори во мултиваријатна анализа. 
Мултиваријатната бинарна логистичка регресија открила дека статистички значајно 
понизок постоперативен HRQoL 1 месец по хируршкиот третман бил идентификуван кај 
пациентките кои пушат (OR=5.07, 95%CI 1.54-16.69, p=0.01), имаат полош ECOG 
преформанс статус стадиум (OR=3.34, 95%CI 1.37-8.1, p=0.001 за секое зголемување на 
ECOG-PS), се во понапреден стадиум (OR=1.74, 95%CI 1.02-2.98, p=0.04 за секое 
зголемување на стадиумот и имале резидуално туморско ткиво по завршување на 
хируршкиот третман (OR=4.08, 95%CI 0.95-17.51, p=0.05). Присуството на коморбидитети, 
степенот на хируршки радикалитет, систематската пелвична лимфаденектомија и 
степенот на постоперативни компликации го изгубиле статистичкото значење на 
независни фактори во мултиваријатниот модел. 

Во поглавјето во кое се презентирани резултатите од анализата на влијанието на 
испитуваните фактори врз квалитетот на животот на пациентките од испитуваната 
кохорта 6 месеци по хируршкиот третман, како статистички значајни фактори кои 
негативно влијаат на HRQoL биле идентификувани: пушачкиот статус (χ2=8.66, φ=0.24, 
p=0.003) присуството на коморбидитети (χ2=7.83, φ=0.23, p=0.005), ECOG перформанс 
статусот (F=29.37, Cramer-ов V=0.45, p<0.001), стадиумот на болест (F=28.57, p<0.001 
Cramer-ов V=0.45, p<0.001), постоперативниот R статус (χ2=27.64, φ=0.43, p<0.001), 
администрацијата на адјувантна хемотерапија (χ2=36.71, φ=0.5, p<0.001) и 
администрацијата на адјувантна EBRT (χ2=9.15, φ=0.25, p=0.002). Резултатите од 
мултиваријатната бинарна логистичка регресија покажале зголемен ризик од влошување 
на HRQoL 6 месеци по хируршкиот третман кај пациентките со полош ECOG перформанс 
статус (OR=3.81, 95%CI 1.51-9.6, p=0.005 за секое зголемување на ECOG-PS), пациенките 
кои примале адјувантна хемотерапија (OR=11.36, 95%CI 2.81-45.93, p=0.001) и пациенките 
кои примале адјуванта EBRT (OR=4.8, 95%CI 1.79-12.87, p=0.002). Пушачкиот статус, 
присуството на коморбидитети, стадиумот на болеста и постоперативниот R статус ја 
загубиле статистичката сигнификантност во мултиваријатниот модел. 

Приложените резултати од биваријатната анализата на ефектот на испитуваните 
фактори врз HRQoL на пациентките од испитуваната кохорта 12 месеци по хируршкиот 
третман покажале дека статистички значајно негативно влијаение врз HRQoL имале BMI 
(χ2=15.18, Cramer-ов V=0.32, p=0.004), ECOG перформанс статусот (F=19.8, Cramer-ов 
V=0.38, p<0.001), стадиумот на болест (F=28.57, Cramer-ов V=0.45, p<0.001), 
постоперативниот R стаутс (χ2=15.4, φ=0.32, p<0.001) и администрацијата на адјувантна 
EBRT (χ2=4.13, φ=0.17, p=0.04) и брахитерапија (χ2=9.31, φ=0.25, p=0.002). Резултатите 
од мултиваријатна бинарна логистичка регресија укажуваат дека зголемен ризик од 
влошување на HRQoL 12 месеци по хируршкиот третман имале пациентките со повисок 
BMI (OR=1.99, 95%CI 1.31-3.02, p<0.001 за секое зголемување на BMI категоријата), 
пациентки со полош ECOG перформанс статус (OR=2.78, 95%CI 1.35-5.72, p=0.01 за секое 
зголемување на ECOG-PS), пациентки со R1 хируршка ресекција (OR=5.09, 95%CI 1.12-
23.13, p=0.04) и пациенките кои примале адјуванта брахитерапија (OR=2.41, 95%CI 0.94-
6.16, p=0.01). Администрацијата на адјувантна EBRT и стадиумот на болест ја изгубиле 
статистичката важност во мултиваријатноиот модел 

 Во дискусијата, кандидатот, во четири подглави, исцрпно ги споредува 
добиените резултати со резултатите од досега објавените научни истражувања 
воспоставувајќи линк помеѓу сопствените и кореспондирачките анализи. Истовремено, во 
сегментите од студијата во кои добиените резултати не кореспондираат со досега 
објавените, или постои несогласување и во досега објавената литература, кандидатот нуди 
издржани научни и логични објаснувања за појавената разлика во резултатите од 
сопствената и досега објавените студии. 



 

Во петтата подглава, кандидатот ги презентира предноситте и недостатоците на 
спроведената студија. Како предности се наведени проспективно и лонгитудинален 
дизајн, кои овозможуваат евалуација на промените на HRQoL во различни точки во 
постоперативниот период, како и статистичката моќ обезбедена од големината на 
примерокот. Ваквиот дизајн на студијата ja елиминира пристрасноста на сеќавање (анг. 
recall bias) заради проспективното собирање на податоците. Кандидатот ја апострофира 
употребата на MCID концептот за стратификација на пациентките во група со влошен 
HRQoL и група со стабилен/подобрен HRQoL постоперативно, што овозможува клинички 
релевантно толкување на статистичките резултати и дава подобра слика за 
индивидуалното искуство на пациентките, што би можело да се превиди доколку се 
користат само статистичките критериуми.  

Во понатамошниот текст, кандидатот таксативно ги навел и детално ги опишал 
потенцијалните недостатоци на студијата. Прво, дел од пациентките биле исклучени од 
статистичка анализа заради некомплетност на прашалниците и/или недостапност за 
евалуација во предвидените периоди за квантификација на HRQoL; овие пациентки 
можеби имале одредени карактеристики кои се разликуваат од карактеристиките на 
пациенктите кои ја завршиле студијата, меѓу кои и можноста пациентките да не се јавиле 
на контролен преглед заради влошениот HRQoL во конкретната фаза од третманот. 
Кандидатот потенцира дека оваа пристрасност во собирањето на податоците се чини 
ограничена заради тоа што карактеристиките на болеста и третманот кај учесничките што 
ја завшиле студијата кореспондираат со карактеристиките на општата популација на 
пациентките со гинеколошка малигна неоплазма во Република Северна Македонија. Втор 
потенцијален извор на пристрасност бил ралативно широкиот интевал меѓу 
квантификацијата на HRQoL; потенцирана е можноста дел од пациентките да имале 
подобрен или влошен HRQoL меѓу две точки на квантификација. Трето, заради широкиот 
фокус на студијата, дел од испитуваните променливи не биле детално анализирани; на 
пример, во студијата не било квантифицирано нивото на годишни семејни примања, а 
брачниот статус бил дихотомизиран (со или без партнер) без притоа да се евалуира 
нивото на семејна поддршка која пациентката го има. Конечно, во студијата не било 
евалуирано влијанието врз HRQoL на фактори како специфичен лимфатичен 
морбидитет, анксиозност, депресија и стратегија на справување со болеста. Сепак, 
кандидатот нагласува дека со оглед на фактот дека таквите фактори се квантифицираат со 
користење на посебни инструенти, нивната проценка во клинички услови е 
неапликабилна надвор од специфично дизајнирани студии, ставајќи ја нивната анализа 
надвор од фокусот на конкретната студија. Дополнително, кандидатот потенцира дека 
користењето на вакви инструменти значи дополнителен временски ангажман на 
учесничките што би можел негативно да влијае врз комплијансата и стапката на 
ретенција во студијата.   

 

 На крајот на докторската дисертација се изнесени заклучоци кои произлегуваат 
од приложените резултати и последователната дискусија. 

 

1. Глобалниот HRQoL кај пациентките кои биле хируршки третирани заради 
гинеколошка малигна неоплазма има тренд на подобрување од предоперативно 
кон 12 месеци постоперативно. 

2. Домените кои ја изразуваат физичката, емоционалната и функционалната 
добросостојба имаат тренд на подобрување, додека доменот на социјална 
добростостојба има тренд на влошување од предоперативно кон 12 месеци 
постоперативно по хируршки третман заради гинеколошки канцер. 



 

3. Влошен HRQoL бил идентификуван кај 54 (36.2%) од пациентките 1 месец по 
хируршкиот третман, 47 (31.5%) од пациентките на 6 месеци по операцијата и 35 
(23.5%) од пациентките 12 месеци постоперативно. 

4. HRQoL има многу индивидуални и разновидни криви на динамика во првите 12 
месеци. 

5. Статистички значајно понизок постоперативен HRQoL 1 месец по хируршкиот 
третман е идентификуван кај пациентки кои пушат, имаат полош ECOG 
преформанс статус, се во понапреден стадиум и имаат резидуално туморско ткиво 
по завршување на хируршкиот третман. 

6. Зголемен ризик од влошување на HRQoL 6 месеци по хируршкиот третман имаат 
пациентки со полош ECGO перформанс статус, пациенки кои примале адјувантна 
и пациенки кои примале адјуванта EBRT. 

7. Клинички и статистички значајано влошување на HRQoL 12 месеци по 
хируршкиот третман е евидентирано кај пациентки со повисок BMI, пациентки со 
полош ECOG перформанс статус, пациентки со R1 хируршка ресекција и пациенки 
кои примале адјуванта брахитерапија. 

 

Во осмата глава, Референци, наброени се 383 научни трудови, кои се соодветно 
селектирани за потребите на истражувањето и коректно се цитирани во текстот на 
докторската дисертација. 

 
ОЦЕНА НА ТРУДОТ 

 
Докторската дисертација на кандидатот д-р Миле Д. Тантуровски, со наслов 

„Детерминанти кои влијаат на квалитетот на живот по дијагноза и хируршки третман кај 
гинеколошко-онколошки пациентки“, претставува оригинален научен труд во областа на 
медицинската наука, односно гинекологијата и акушерството, т.е. гинеколошката онкологија.  
Изработката на оваа докторска дисертација  имаше за цел да го квантифицира квалитетот на живот 
асоциран со здравјето кај гинеколошко-онколошките пациентки пред почетокот на третманот и 1, 6 
и 12 месеци по хируршкиот третман, да ја прикаже динамиката на промена на квалитетот на 
животот во периодот од поставување на дијагнозата до 12 месеци по завршување на хируршкиот 
третман, како и да ги идентификуваат потенцијалните фактори асоцирани со личноста, дијагнозата 
или терапијата кои би можело негативно да влијаат на квалитетот на животот по хируршки третман 
заради гинеколошки канцер. 

 
Кандидатот, со изготвувањето на овој докторски труд, за прв пат дава детален приказ на 

динамиката HRQoL, предоперативно и 1, 6 и 12 месеци постоперативно,  кај пациентките кои биле 
хируршки третирани заради гинеколошка малигна неоплазма во Република Северна Македонија. 
Дополнително тезата дава нови информации за лонгитудиналните промени во HRQoL кај овие 
пациентки во првата година од поставувањето на дијагнозата. Докажано е и видливо влијание на 
самата дијагноза на гинеколошка малигна неоплазма врз HRQoL кај жените, дури и во случаи кога 
HRQoL се подобрува или е стабилен во тек на време. Кандидатот со оваа студија демонстрира дека 
класификацијата на гинеколошко-онколошките пациентки во групи со подобрен/стабилен или 
влошен HRQoL дава дополнителни информации за начинот на кој пацинетките се справуваат со 
текот на болеста и ги идентификува факторите асоцирани со ризик од влошување на 
постоперативниот квалитет на живот кај гинеколошко-онколошките пациентки.  

 



 

Докторската дисертација на кандидатот ас. д-р Миле Д. Тантуровски, со наслов 
„Детерминанти кои влијаат на квалитетот на живот по дијагноза и хируршки третман кај 
гинеколошко-онколошки пациентки“, според мислењето на Комисијата за оцена, ги исполнува 
основните услови и стандарди за подготовка на докторски труд.  

        
ИСПОЛНЕТОСТ НА ЗАКОНСКИТЕ УСЛОВИ ЗА ОДБРАНА НА ТРУДОТ 
 
Кандидатот, пред одбраната на докторскиот труд, ги објавил (како прв автор, во 

меѓународни научни списанија или еден труд во списание со импакт-фактор) следниве рецензирани 
истражувачки трудови: 

 
[1]. Автор-и: Тантуровски Миле, Јовановска В, Стојовски М, Тантуровски Д, Стојчевски С, 

Алулоски И, Зафирова-Ивановска Б, Додева Б, Вујовиќ В.  со наслов: “Factors influencing the 
early postoperative quality of life in patients treated surgically for gynecological malignancies.” 
објавен во:  Acta morph.2019;Vol.16(2):30-38. 
 

[2]. Автори-и: Тантуровски Миле, Јовановска В, Стојовски М, Тантуровски Д, Стојчевски С, 
Алулоски И, Зафирова-Ивановска Б. со наслоб “Endometrial thickness assessed by transvaginal 
ultrasound as a predictor of the risk of endometrial cancer and atypical endometrial hyperplasia in 
asymptomatic postmenopausal patients.” објавен во: Acta Morphol. 2020;Vol.17(1):27-38. 
 
 

ЗАКЛУЧОК И ПРЕДЛОГ 
 

Главни научни придонеси на докторската дисертација  се: квантификација на квалитетот на 
живот асоциран со здравјето во момент на дијагноза, како и 1, 6 и 12 месеци по хируршки третман 
кај гинеколошко-онколошки пациентки; прикажување на динамиката на лонгитудинални промени 
на квалитетот на живот асоциран со здравјето (и соодветните домени) од моментот на дијагноза до 
12 месеци по завршување на хируршкиот третман и дефинирање на фактори кои статистички 
значајно и независно влијаат на постоперативниот квалитет на живот во првите 12 месеци 
постоперативно кај гинеколошки-онколошки пациентки.  

Студијата има апликативно значење поради воведувањето на концептуален модел за 
факторите кои влијаат врз квалитетот на живот асоциран со здравјето кај хируршки третираните 
гинеколошко-онколошки пациентки чија примена во клинички услови може да помогне во 
иденфикацијата на пациентки кои се под зголемен ризик од значителни физички, социјални, 
емоционални и функционални тешкотии по спроведувањето на хируршкиот тремтан. Ваквиот 
пристап на гинекологот онколог му дава дополнителни информации кои можат да бидат од помош 
во планирањето на стратегијата за третман, балансирајќи меѓу хируршкиот радикалитет, 
адекватниот стејџинг и потребата од администрација на мултимодална адјувантна терапија и би 
можел да го фацилитира спроведуањето на интевенции кои може да дадат навремена и соодветна 
поддршка за овие жени, особено во услови на ограничени ресурси. Дополнително, познавањето на 
факторите кои влијаат на квалитетот на животот овозможува имплементацијата на модификациите 
на животниот стил, психо-социјалните интервенции и едукацијата на пациентките да стане 
интегрална компонента на стратегиите за подобрување на квалитетот на животот кај пациентките 
со гинеколошка малигна болест во текот на целиот континуум на болеста.  

Можните понатамошни истражувања се: лонгитудинална евалуација на HRQoL на помали 
временски интервали; специфична детална анализа на влијанието врз HRQoL на  социјалните 
фактори како ниво на приход, ниво на семејна поддршка: детална анализа на влијанието на 



 

специфичниот лимфатичен морбидитет, анксиозноста, депресијата и стратегијата на справување со 
болеста врз HRQoL кај гинеколошки онколошки пациентки.  

 
                 Со оглед на наведеното, Комисијата му предлага на Наставно-научниот совет на 
Медицинскиот факултет да ја прифати позитивната оценка и да закаже одбрана на докторската 
дисертација на кандидатот ас. д-р  Миле Д. Тантуровски со наслов: Детерминанти кои 
влијаат на квалитетот на живот по дијагноза и хируршки третман кај гинеколошко-
онколошки пациентки. 
 
 
                                                                                                                КОМИСИЈА 
 

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

2. Проф. д-р Викторија Вујовиќ, ментор, с.р. 
 
 
 

3. Проф. д-р Гордана Адамова, член, с.р. 
 
 
 

4. Проф. д-р Зоранчо Петановски, член, с.р. 
 
 
 

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

 



                            
 

Р  Е  Ц  Е  Н  З  И  Ј  А 
 

ЗА ОЦЕНА НА ДОКТОРСКАТА ДИСЕРТАЦИЈА „ПРОЦЕНА НА 

ЛЕВОКОМОРНА ФУНКЦИЈА И МИОКАРДНА ДЕФОРМАЦИЈА КАЈ 

ПАЦИЕНТИ УПАТЕНИ НА КОРОНАРНА БАЈПАС-ХИРУРГИЈА“  ОД Д-Р 

ВАСИЛ ПАПЕСТИЕВ, ПРИЈАВЕНА НА МЕДИЦИНСКИОТ ФАКУЛТЕТ 

ВО СКОПЈЕ 

 
 

Наставно-научниот совет на Медицинскиот факултет при Универзитетот 
„Св. Кирил и Методиј“ во Скопје, на  седницата одржана на 22.9.2020 година, со 
Одлука бр. 0905-3524/7 формираше Комисија за оцена на докторската дисертација 
со наслов: ПРОЦЕНА НА ЛЕВОКОМОРНА ФУНКЦИЈА И МИОКАРДНА 
ДЕФОРМАЦИЈА КАЈ ПАЦИЕНТИ УПАТЕНИ НА КОРОНАРНА БАЈПАС-
ХИРУРГИЈА од кандидатот д-р Васил Папестиев, во состав: проф. д-р Сашко Јовев 
(претседател), проф. д-р Љубица Георгиевска-Исмаил (ментор), проф. д-р 
Елизабета Србиновска Костовска (член), проф. д-р Предраг Милојевиќ (член) и 
проф. д-р Марија Вавлукис (член).  

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

 
 

И  З  В  Е  Ш  Т  А  Ј 
 
 Анализа на  трудот 

 
Докторската дисертација на кандидатот д-р Васил Папестиев, со наслов: 

ПРОЦЕНА НА ЛЕВОКОМОРНА ФУНКЦИЈА И МИОКАРДНА ДЕФОРМАЦИЈА 
КАЈ ПАЦИЕНТИ УПАТЕНИ НА КОРОНАРНА БАЈПАС-ХИРУРГИЈА, содржи 251 
страница компјутерски обработен текст во фонт Calibry (Body) со 1,5 проред, 
големина на букви 12 и 279 библиографски единици, меѓу нив научни трудови, 
статии, книги и меѓународни препораки на професионалните здруженија. Текстот 
е збогатен со 66 табели, 73 графикони и 17 слики. Трудот е структуриран во 
поглавја и воедно ги содржи сите делови на еден научноистражувачки проект: 
резиме, вовед, мотив за изработка на докторската дисертација, цели, хипотеза, 
материјал и методи, методи на статистичка обработка, резултати на 
истражувањето и дискусија на добиените резултати, по што следат заклучоците, 
како и листа на библиографски податоци, скратеници употребени во текстот и 
прашалници кои се користеле за внесување на податоците. Начинот на 
изложување е јасен и концизен, лесно се следи, и воедно побудува интерес за 
одбраната тема на истражување. Деловите се систематизирани во точки и потточки 
со наслови и поднаслови, со што се овозможува систематизирано и прегледно 
следење на материјата обработена во докторската теза. Трудот обработува актуелна 
научна и клиничка проблематика, вредна и оправдана за истражување, како од 
научен, така и од клинички аспект. 



Првата глава од докторската дисертација е вовед, кој е поделен на 7 
поднаслови. Текстот во воведниот дел е концизен, содржински јасно структуриран 
и разбирлив. Во првата тематска субединица се обработува епидемиологијата на 
кардиоваскуларните заболувања (КВЗ) како водечка причини за смрт и 
илустрирано со слики е претставена споредбата на смртноста од КВЗ меѓу 
европските земји која покажува големи разлики, со висока застапеност во 
централните и источноевропските држави споредбено со северните и 
западноевропските држави. Така, смртноста од КВЗ во Р Северна Македонија 
(РСМ) се наоѓа некаде на средината на Европската скала со смртност со речиси 500 
смртни случаи на 100 000 на годишно ниво, што во контекст на мапата на Европа, 
ја позиционира во портокаловата зона на смртност од КВЗ. Што се однесува до 
инциденцата и преваленцата на коронарната артериска болест (КАБ) во Европа и 
во РСМ, тие се високи поради што и натаму претставува најголем медицински 
проблем со најголем број заболени и смртни случаи, а во исто време претставува 
големо финансиско оптоварување за државата и здравството. Во втората тематска 
субединица се обработува патофизиологијата на атеросклерозата која претставува 
хронична, бавно прогредирачка дегенеративна болест, со периоди на мирување и 
прогресија. Атеросклеротичните плаки типично се јавуваат на местата на 
рачвиштата на артериите, на кривините (ангулацијата)  и местата со геометриска 
нерегуларност каде што протокот доживува нагли промени во брзината и 
правецот. Механизамот на атеросклероза е сè уште нејасен, но најприфатена е 
теоријата на „одговор на повреда”. Според оваа теорија, повредата на ендотелот од 
локални нарушувања на крвниот проток на места на ангулации и рачвања, заедно 
со системските ризик-фактори, покренува серија на збиднувања кои кулминираат 
со развој на атеросклероттична плака. Во коронарните артерии (КА-ии), 
атеросклеротичната плака доведува до појава на позитивно или негативно 
ремоделирање кое промовира можности за  нејзина руптура и тромбоза, односно 
појава на акутен коронарен синдром (АКС). Во третата тематска субединица е 
дадена клиничката манифестација на КАБ, а во четвртата, можностите на 
дијагноза со употреба на повеќе методи: анамнеза, физикален наод, 
електрокардиографија, тестови на оптоварување, ехокардиографија, 
компјутеризирана томографија и коронарна ангиографија. И покрај 
лимитираноста на коронарната ангиографија, проценката на раширеноста и 
тежината на КАБ со користење на оваа метода станува многу значаен предиктор за 
долгорочната прогноза на пациентот. Вообичаената класификација на КАБ е 
едносадовна, двосадовна, тросадовна и КАБ на главното стебло (left main). Во CASS 
(Coronary Artery Surgery Study) регистарот на медикаментозно третирани пациенти 
демонстрирано е дека преживувањето се намалува линеарно со бројот на КА-ии 
кои се сигнификантно стенозирани. Но, она што постојано се потенцира во сите 
скоринг-системи и номограми за предикција на преживувањето на пациентите со 
КАБ, без разлика дали се третирани медикаментозно, со перкутана коронарна 
интервенција (ПКИ) или коронарна артериска бајпас-хирургија (КАБХ) е 
левокоморната ејекциона фракција (ЛКЕФ%) проценета со ехокардиографија 
и/или со срцева магнетна резонанца. Улогата на ехокардиографијата кај 
пациентите со КАБ е огромна, не само во процена на ЛК-функција, туку и во 
идентификација на структурни аномалии на срцевите валвули, идентификација на 
левопреткоморна (ЛП) дилатација, ЛК-аневризма, ЛК-хипертрофија, процена на 
деснокоморната (ДК) функција, визуелизација на големите крвни садови на 
срцето, процена на белодробната хипертензија итн. Сите овие параметри се важни 
во предвидување на срцеви збиднувања и морталитетот, без разлика за каков 
модалитет на третман се работи. Во петтата тематска субединица се дадени  



можностите за реваскуларизација на миокардот по хируршки и/или перкутан 
приод. Целта на реваскуларизацијата кај пациентите со КАБ е комплетна 
реваскуларизација, без разлика дали се третираат со ПКИ или КАБХ. Најважните 
критериуми за донесување на одлука за начинот на лечење се предвидениот 
хируршки морталитет, анатомската комплексност на КАБ и можноста за 
комплетна реваскуларизација. Дали ќе се одбере терапија со оптимален 
медикаментозен третамн (ОМТ), ПКИ или КАБХ  според препораките на 
професионалните здруженија зависи од процената на ризикот наспроти користа од 
овие стратегии на третман, притоа водејќи сметка за перипроцедуралните 
компликации наспроти подобрување на симптомите и прогнозата, намалување на 
шансите од срцева смрт, миокарден инфаркт (МИ) или повторна 
реваскуларизација. Во шестата тематска субединица, даден е осврт врз 
функционалното опоравување на миокардот по хируршка реваскуларизација, 
односно возобновување на хибернираните миокардни сегменти доколку имаат 
потенцијална животоспособност, односно имаат сè уште сочувана клеточна, 
метаболичка и контрактилна функција. По комплетна реваскуларизација на 
миокардот со КАБХ, во просек треба 3-12 месеци до оптимално опоравување, 
односно подобрување на систолната и дијастолната функција на миокардот. Во 
седмата тематска субединица даден е осврт кон методите за проценка на 
миокардната  животоспособност и функционален опоравок после хирушка 
реваскуларизација. Спектарот опфаќа нуклеарни и ултрасонографски техники, 
како и техника на срцева магнетна резонанца (СМР). Сите дијагностички тестови 
варираат во сензитивноста, специфичноста и техничките ограничувања. Цената, 
локалната експертиза, прецизноста и достапноста ја детерминираат нивната 
употреба во клиничката пракса. Трансторакалната ехокардиографија (ТТЕ) во 
мирување е сè уште најупотребувана и најевтина метода за процена на 
миокардната животоспособност и функционалното опоравување по направена 
реваскуларизација. Процената на миокардната деформација или таканаречен 
strain, претставува релативно нова ехокардиографска техника која овозможува 
идентификација на суптилни промени на миокардната функција, односно 
идентификација на супклиничка систолна дисфункција. Миокардната 
деформација може да биде проценувана со ткивен доплер (tissue Doppler imaging-
TDI) и/или методата на т.н. speckle tracking imaging (SТI),  која претставува метода 
на полуавтоматско следење на изместувањето на малите акустични точки (speckles) 
во одреден регион, при што нивното изместување дава увид во ткивната 
деформација. Литературата е прилично ограничена по однос на студиите кои ја 
следат промената на функционалното опоравување на миокардот кај пациентите 
по КАБХ со оваа релативно нова метода, така што сознанијата од оваа студија 
секако даваат извесен придонес кон сознанијата. 

Второто поглавје го анализира мотивот за изработка на оваа студија, кој е 
јасно дефиниран. Докторандот уште еднаш го истакнува фактот дека КАБХ е 
суверена метода која докажано ги подобрува симптомите, го подобрува квалитетот 
на живот и го продолжува животот кај пациентите со повеќесадовна КАБ и болест 
на главното стебло (left main disease) особено кај пациенти кои поради 
екстензивноста на атеросклеротичните промени се одликуваат со спектар на 
дисфункционален миокард, од супклинички до клинички манифестен со срцева 
слабост. Докторандот смета дека можноста за ехокардиографска проценка на 
левокоморната функција и деформација е важна во носење на одлуките на Тимот 
за Срце за оптималниот модалитет на реваскуларизација кај пациентите. Од друга 
страна, постоперативното ехокардиографско следење на пациентите по КАБХ е од 
витално значење со цел да се следи опоравувањето на срцевата функција, посебно 



ЛК-функцијата, што има прогностичко значење и дава насоки за евентуални 
понатамошни дијагностичко-интервентни процедури.  

Во третото поглавје од докторската дисертација, кандидатот ги презентира 
целите на истражувањето кои се јасно дефинирани и одредени, а се состојат во: 
1. евалуација на промената на систолната левокоморна миокардна функција со 
конвенционални методи и миокардна лонгитудинална, радијална и 
циркумферентна деформација со методата на ехокардиографско следење на 
акустички точки после КАБХ; 2. евалуација на дијастолната левокоморна 
миокардна функција и функцијата на левата преткомора и нејзината деформација 
со методата на ехокардиографско следење на акустички точки по КАБХ; 3. 
евалуација на деснокоорната миокардна функција и нејзината деформација со 
методата на ехокардиографско следење на акустички точки после КАБХ; 4. да се 
утврди поврзаноста на конвенционалните методи на проценка на миокардната 
функција со методите на миокардна деформација на кое било ниво; 5. да се утврдат 
независни предиктори за вредностите на миокардната деформација меѓу 
клиничките, електрокардиографските, ангиографските и/или конвенционални 
ехокардиографски параметри пред и после КАБХ; 6. да се утврди улогата на 
клиничките, ангиографските, хируршките, конвенционалните ехокардиографски 
параметри и параметрите на миокардната деформација како независни 
предиктори за подобрување на левокоморната систолна и/или дијастолна 
функција, како и деснокоморна функција по изведување на КАБХ; 7. да се утврди 
дополнителната вредност на параметрите на миокардната деформација во однос 
на конвенционалните параметри на левокоморната систолна и дијастолна 
функција во разграничувањето на пациентите со подобрена постоперативна 
функција; 8. Да се утврди сензитивноста, специфичноста и точноста на методата на 
ехокардиографско следење на акустични точки во постоперативното предвидување 
на подобрувањето на левокоморната и деснокоморна миокардна функција. 

Во четвртото поглавје е дадена хипотезата која претпоставува дека доаѓа до 
подобрување на левокоморната функција кај пациентите со предоперативно 
нормална и нарушена ЕФ, по направена КАБХ, проценета со методата на 
ехокардиографско следење на акустични точки. 

Петтото поглавје ги прикажува материјалот и методите, каде што 
систематски се претставени одредени компоненти на методологијата на 
испитувањето. Кандидатот го дефинира дизајнот на студијата како проспективна 
пресечна (cross-sectional) клиничка студија која била спроведена со 
периоперативното и постоперативното водење, како и оперативно лекување на 
Универзитетската клиника за кардиохирургија во Скопје, а функционалната 
миокардна процена со помош на 2Д-трансторакална ехокардиографија на 
Универзитетската клиника за кардиологија во Скопје. Примерокот на 
истражување опфатил 91 пациент со ангиографски и клинички наод кој според 
препораките на професионалните здруженија упатува на реваскуларизација со 
КАБХ. Евалуацијата на испитаниците се вршела врз основа на основната поделба 
на оние со сочувана и редуцирана левокоморна ејекциона фракција (ЛКЕФ), но 
биле направени и други поделби на субгрупи по однос на присуство/отсуство на 
дијабетес, сочувана/нарушена ЛК-лонгитудинална деформација и др. Селекција на 
испитаниците се вршела според однапред утврдени критериуми за вклучување 
(пациенти со дијагностицирана КАБ индицирана за КАБХ според последните 
препораки од ESC-EACTS, пациенти со акутен МИ кои не се погодни за ПКИ, а се 
индицирани за КАБХ, ургентни случаи, кои се пациенти со КАБ, но поради 
ризичниот корорнарен ангиографски наод, како болест на главното стебло или 
нејзин еквивалент мора да се реваскуларизираат за време на истата 



хоспитализација, пациенти кои претходно потпишале информирана писмена 
согласност за учество во студијата), односно критериуми за исклучување (пациенти 
кај кои е индицирана итна хируршка реваскуларизација, пациенти кои имаат 
потреба од кој било облик на периоперативна механичка циркулаторна поддршка, 
пациенти кои имаат потреба од придружна кардиохируршка процедура- 
валвуларна хирургија, аневризмектомија или хирургија на аорта, пациенти на 
предоперативен хронична дијализна програма, повторна КАБХ, пациенти кај кои 
постои технички неадекватен ехокардиографски прозорец, како и пациенти кои 
завршиле со смртен исход за време на болничкиот престој или пред да биде 
изведена постоперативната проценка во рамки од 4 до 6 месеци по КАБХ). 
Пациентите кои ги исполниле критериумите за вклучување и кои дале писмена 
согласност за учество во студијата одговарале на прашалник кој вклучува 
демографски и анамнестички податоци за симптоми на градна болка, податоци за 
постоење на ризик-фактори за кардиоваскуларни заболувања, анамнеза за 
прележан МИ, ПКИ, претходна кардиохируршка операција или имплантација на 
електростимулатори и/или кардиовертер, придружни заболувања, фамилијарна 
анамнеза за кардиоваскуларни болести, за личните навики (пушење, алкохол, 
професионални болести и др) и била земана фармаколошка анамнеза со посебен 
осврт за земање на двојна антиагрегациона терапија. Бил изведуван детален 
физикален преглед со посебен осврт на: постоење на вродени и стекнати 
деформитети на граден кош, васкуларен статус-пулсации на долни и горни 
екстремитети, Allen тест за употребливост на радијална артерија како графт за 
КАБХ, статус на vena saphena magna за процена на употребливост како графт за 
КАБХ, потенцијални инфективни места (пилонидален синус, видливи абсцесни 
шуплини и сл.), процена на моторика и сензибилитет кај пациентот, остео-
мускулна градба, мускулна сила, резидуи од прележан мозочен удар и сите други 
состојби кои можат да ја отежнат постоперативната рехабилитација кај пациентот, 
постоење на знаци за срцева слабост, подвижност на глава и врат, отварање на уста 
и потенцијални проблеми при интубација. Била вршена и проценка на “Clinical 
Frailty Scale” како предиктор за постоперативна рехабилитација на оперираниот 
пациент, а анестезиолошката проценка со АСА статус. Биле изведени и 
антропометриски мерења и  мерење на крвниот притисок. Кај сите пациенти бил 
правен 12-канален електрокардиограм (ЕКГ) и биле определувани срцевиот ритам 
и фреквенција,  присуството на облик на напрегање, широчината на QRS 
комплексот, присуство на ЅТ-сегмент и Т бран промени,  како и присуство на 
нарушувања во ритам и/или спроведување. Кај сите пациенти предоперативно 
биле земани комплетни лабараториски анализи со диференцијална крвна слика, 
хепатални ензими, бубрежни деградациони продукти, протеински статус, 
гликемија, гликозилиран хемоглобин, и по потреба други анализи. Хемостаза и 
аграгометрија (функција на тромбоцити), вирусологија (HIV, Hepatit C и B), брис 
од нос и грло и уринокултура и срцеви ензими (Troponin I). Рендгенграфија на 
бели дробови и медијастинум, спирометрија и артериски гасни анализи 
протоколарно се изведувале за процена на белодробната функција. Анализа на 
наодот од коронарната ангиографија е клучна за оперативната стратегија и 
планирање на оперативниот третман со оглед на тоа што може да се детектираат 
сигнификантни стенози на КА-ии, да се одреди Syntax скор како мерка за 
изразеноста на КАБ, да се процени графтабилноста на КА-ии, да се направи 
процена за бројот на бајпаси и да се направи план за видот на графтови кои ќе се 
искористат (лева и/или десна внатрешна градна артерија, периферна вена, 
радијална артерија). Ултразвук на крвните садови на вратот се правел за проценка 
на постоење на стенози на внатрешните каротидни крвни садови и стеноза на а. 



subclavia. Останати испитувања како компјутерска томографија (КТ) на граден 
кош, КТ-ангиографија, гастроскопија, ехосонографија на висцерални органи и сл., 
биле индицирани на индивидуална база, зависно од потребата.  

Кај сите пациенти била изведена конвенционална трансторакална 
ехокардиографија (Vivid 7, GE). За да се овозможи offline квантитативно оценување 
на ехокардиографските податоци, испитувањата задржани во дигиталната 
меморија на апаратот или на ЦД-дискови биле анализирани со користење на 
посебен софтвер (EchoPAC PC 08: GE Healthcare). Ехокардиографските испитување 
биле изведувани пред и 4-6 месеци по изведување на KAБХ. Дводимензионална 
(2Д) ТТЕ во мирување била изведена според препораките на Европското и 
Американското ехокардиографско здружение за срце и притоа биле проценувани 
следниве параметри: 1. Проценка на ЛК-систолна функција – мерење и 
пресметување на следниве ехокардиографски параметри: ЛК-
крајнодијастолни/крајносистолни внатрешни димензии; дебелина на ѕидот 
(септален и заден) во систола и дијастола; ЛК-крајнодијастолни/крајносистолни 
индексирани волумени; ЛКЕФ% со 2Д area-length метод; изместување на 
митралниот прстен кон врвот на срцето (MAPSЕ) со М-моде; брзина на движење на 
митралниот прстен (MAPSV) со ткивен доплер;  индексирани за површина на 
телото ударен волумен и срцев индекс со помош на доплер ехокардиографија;  
индексирана 2Д-ЛК маса; и ѕидни абнормални движења (SАД) со примена на 17-
сегментен модел и пресметување на SАД скор индексот. 2. Проценка на 
големини и функција лева преткомора (ЛП) - биле мерени и пресметувани 
следниве параметри: внатрешна димензија, индексиран за површина на телото 
максимален волумен и индексирана ЛПЕФ%. 3. Процена на дијастолна ЛК-
функција – биле мерени и пресметувани следниве параметри: брзината на 
трансмитралниот проток  и Е/А односот; времето на забавување (DT) на брзината 
на раното дијастолно полнење; времетраењето на доцното дијастолно полнење; 
времетраењето на изоволуметриската релаксација (IVRT); проценка на 
белодробниот венски проток; пресметување на разликата меѓу траењето на 
преткоморениот реверзен проток (Ar) и траењето на А бранот на трансмитралниот 
проток (Ar-A); и мерење на движење на митралниот прстен во дијастола со ткивен 
со пресметка на односот  E/e’  кој се зема како мерка за ЛК-притисок на полнење и 
средниот ЛП-притисок. 4. Големини и функција на десните кавитети - биле 
изведувани следниве мерења: определување на големината и волуменот на десната 
преткомора; големината на десната комора (ДК) на базата; изместување на 
трикуспидниот прстен кон врвот на срцето (TAPSЕ); брзина на движење на 
трикуспидниот прстен во систола со ткивен доплер;промена на фракционата ареа 
(FAC%) како одраз на систолна функција на ДК; и притисок во десната преткомора 
(ДП) преку утврдување на дијаметарот и колапсибилноста (по маневар на 
вшмркување) на долната шуплива вена и притисокот во белодробната артерија. 5. 
Проценка на регургитантни млазеви над сите устија и евентуално други 
валвуларни нарушувања – се определувало присуство и изразеност на 
валвуларна болест. 6.Мерење на миокардна деформација – била 
проценувана на ниво на ЛК и ДК, како и лева преткомора (ЛП) со користење на 
комерцијално достапната опрема (Vivid 7,GE) и компјутерска програма за следење 
на точки (speckle tracking software) согласно важечките упатства на 
професионалните здруженија и резултатите од валидираните студии. Сите слики 
биле снимани со поголема честота на кадри (>50 frames/s). Бил користен полу-
автоматски миокарден систем за следење со рачно разграничување на 
ендокардниот раб во крајна систола и со можност за рачно подесување на регионот 
од интерес. Само миокардните сегменти кои се сметале соодветни од автоматскиот 



систем и од операторот биле вклучувани во анализата. Off-line анализата била 
правена на сите дигитално запомнати слики. Притоа се определувале: глобалната 
и сегментна (17 сегменти) врвна систолна лонгитудинална ЛК-миокардна 
деформација; глобална радијална и циркумференцијална ЛК-миокардна 
деформација; глобална лонгитудинална деформација на ДК и/или 
лонгитудинална деформација на слободниот ѕид на ДК; и левопреткоморна (ЛП) 
лонгитудинална деформација мерена како врвна преткоморна лонгитудинална 
деформација (PALS) на крајот од  ЛП фаза на резервоар и врвна преткоморна 
контракциона деформација (PACS) веднаш пред почетокот на фазата на 
преткоморната активна контракција (преткоморна систола), по што се калкулираа 
вредностите. Нормалните вредности на вредностите на деформациите кои се 
по правило вендор специфични се користеа согласно со Препораките на 
професионалните здруженија. 7. Репродуцибилност – со цел да се провери 
репродуцибилноста и реалноста на добиените резултати од мерењата на ЛК-
деформација, бил пресметуван и intra-class correlation coefficient (ICC). 8. 
 Оптимизација на предоперативна терапија – се оптимизирала и 
адаптирала терапијата согласно со Препораките од 2017 година на ESC-EACTS за 
периоперативна медикаментозна терапија кај кардиохируршки пациенти. 9. 
Процена на хируршки морталитет –  по направените анамнестичко клинички 
и дијагностички испитувања, следела проценка на предвидената смртност и 
постоперативните компликации кај индивидуален пациент со користење на 
Euroscore II скоринг системот за предвидување на 30-дневниот морталитет кај 
кардиохируршките пациенти, проценка на фрагилитетот на пациентот “Clinical 
Frailty Scale”, NYHA класата (New York Heart Association Classification), како и 
потенцијалот на миокардот за подобрување на животоспособноста. По добивање 
на сите овие податоци следел повторен разговор со пациентот на кого му се 
предочувале евентуалните ризици наспроти користа од КАБХ.  10. Хируршка 
реваскуларизација – се одвивала во општа ендотрахеална анестезија. Во 
стандардната предоперативна подготовка спаѓа поставување на најмалку 
артериска линија за континуирано, инвазивно следење на артерискиот притисок, 
централен венски катетер (ЦВК) за мерење на централниот венски притисок 
(ЦВП) и давање на лекови и раствори, уринарен катетер и Swan Ganz катетер за 
мерење на хемодинамски параметри кај пациенти со тешко нарушена ЛВ-
функција и/или со пулмонална хипертензија. Оперативниот третман започнувал 
со потполна стернотомија по која следела препарација на левата внатрешна 
торакална артерија (Lt Internal Mamarian Artery-LIMA) со техника на педикл или 
скелетонизирано, зависно од преференциите на хирургот. Паралелно се 
работотело на екстирпација на венскиот графт со конвенционална или “No-Touch” 
техника или екстирпација на левата радијална артерија. На УК за Кардиохирургија 
секоја КАБХ се правела со машина за екстракорпорална циркулација – Sorin S5 
Heart Lung Machine), како и on-pump техника. Потоа следела потполна 
хепаринизација до постигнување на Activated Clothing Time (ACT) > 480s, 
канилација на асцендентната аорта и десната предкомора со двостепена канила,  
поставување на игла за кардиоплегија и вент во асцендентната аорта. Следел 
почеток на  екстракорпорална циркулација (ЕКЦ). По клемување на аортата, срцев 
арест се постигнувал со антеградно, индиректно давање на кристалоидна 
кардиоплегија. Кардиоплегијата се повторувала приближно на секои 20 мин. 
Ретроградна кардиоплегија се давала само во случаи каде се претпоставувала лоша 
дистрибуција на антеградната кардиоплегија. По постигнување на дијастолен 
арест се приоѓало кон креирање на дисталните анастомози на графтовите со 
предвидените места на коронарните артерии за правење на анастомоза. Се 



користеле коронарни микроинструменти и најчесто се користел полипропиленски 
монофиламентен конец од 7-0. Последна дистална анастомоза претставува 
анастомозата на LITA со “Left Anterior Descending Artery-LAD”. LAD претставува 
најважната артерија во коронарната циркулација која носи најголема територија 
на васкуларизација и затоа таа се бајпасира со графтот кој докажано најдолго трае. 
Потоа следело креирање на проксималните анастомози на ВСМ или РА графтови 
на асцендентната аорта. Зависно преференциите на хирургот, истите се прават на 
тотална клема или на парцијална клема со полипропиленски монофиламентен 
конец 6-0. Потоа следело отпуштање на клемата на асцендентната аорта, а по 
добивање на спонтана или стимулирана активност на срцето следело одвојување 
на пациентот од ЕКЦ. По стабилизирање на ритамот, артерискиот притисок и 
останатите параметри од артериските гасни анализи, следела деканулација и 
конверзија на циркулирачкиот хепарин со протамин сулфат. Се поставувале 2 до 3 
дрена во медијастинумот и плеврата и затварање на стерналната рана со жичен 
серклаж и затварање на подкожата и кожата во слоеви.   
По завршување на оперативната интервенција пациентот интубиран се префрлал 
во единицата за интензивно лекување (ЕИЛ). Во ЕИЛ стандардно се мониторирал 
ритамот, фреквенцијата, ЕКГ, артерискиот притисок, ЦВП, диурезата, 
периферната сатурација артериски и венски гасни анализи, лабараториски 
параметри, рентгенграфија на бели дробови, по потреба ТТЕ. Пациентот се 
екстубирал откако ќе ги задоволел критериумите за екстубација без форсирање на 
таканаречената “fast track” екстубација. Медикаментозниот третман на пациентите 
во ЕИЛ бил согласно со Препораките од 2017 година на ESC-EACTS за 
периоперативна медикаментозна терапија кај кардиохируршки пациенти. По 
екстубација, вадење на дреновите, хемодинамска, ритмолошка и респираторна 
стабилизација, пациентот се префрлал на одделот за стационарно лекување на УК 
за Кардиохирургија до отпустот од болница. 3 Следење на пациентите после 
хируршка реваскуларизација на миокардот- стандардно, првата 
амбулантска контрола на пациентите оперирани од КАБХ е една недела од 
отпустот. Втората контрола е еден месец после отпустот, а третата контрола е после 
завршена рехабилитациона програма (најчесто 5-9 недели  од отпустот)  во 
институцијата за срцева рехабилитација. Пациентите биле телефонски 
контактирани и повторно викнати на амбулантска контрола и контролна ТТЕ меѓу 
4-тиот и 6-тиот месец од оперативниот третман. На оваа контрола биле направени 
контролни ехокардиографски мерења.   
  Статистичката обработка на податоците е извршена  со користење на 
SPSS-компјутерската програма верзија 25.0 (IBM SPSS, Inc., Chicago, IL, USA). 
Значајноста на постоперативната промена на левокоморната систолна и/или 
дијастолна функција, односно левокоморната деформација определени 
ехокардиографски во однос на предоперативните параметри се анализирала со 
употреба на Wilcoxon’s signed rank test. Споредбата меѓу две групи континуирани 
параметри била направена со непараметрискиот Mann-Whitney U тест на рангови 
или student-t тест, а меѓу повеќе групи со употреба на анализа на варијансата 
ANOVA и користење на post hoc мултиплата споредбата на Bonferroni. 
Kатегориските параметри се споредувале со помош на Pearson Chi-square тест. 
Поврзаноста меѓу клиничките и/или ехокардиографските параметри меѓу себе 
била испитувани со Pearson и/или Spearman корелација. Повеќекратна линеарна 
регресиона анализа  била изведена за утврдување на независни предиктори за 
постоперативно подобрување на функцијата на ЛК и нејзината лонгитудинална 
деформација. Area under the Receiver Operating Characteristic (ROC) анализа на 
криви била изведена со цел да се квантифицира дополнителната вредност на 



параметрите, нивната сензитивност и специфичност, како и гранични (cut-off)  
вредности. Интраопсервер варијабилност во проценката на миокардната 
деформација се пресмета со користење на intraclass correlation coefficient. За сите 
тестови, вредноста на р≤0.05 се сметала за статистички значајна. 

Резултатите од истражувањето се прикажани во шестото поглавје. 
Добиените резултати од спроведената статистичка анализа се прикажани 
прегледно во  табели и графикони. Притоа, утврдено е дека средната возраст на 
пациентите од била околу 65 години, со поголема процентуална застапеност на 
мажите во однос на жените (76,9 vs 23,1 %) и со отсуство на промени на систолната 
и дијастолната ЛК-функција пред и по КАБХ кај пациентите стратифицирани по 
пол. Од предоперативните ризик фактори најчесто биле застапени артериската 
хипертензија и дислипидемијата, со доминантно прекумерна телесна тежина. 
Пред и постоперативно измерените полоши вредности на ЛКЕФ% и глобалната 
лонгитудинална деформација  (GLS%) биле значајно поврзани со присуство на 
дијабетес мелитус (ДМ) и прележан МИ. Најголем дел од пациентите според 
EuroSCORE-от биле низок ризик, а повисокиот EuroSCORE скор бил значајно 
поврзан со пониската ЛКЕФ% измерена пред и после КАБХ, како и со пониската 
(повеќе позитивна) GLS% измерена по КАБХ. Средниот SYNTAX скор на 
испитуваната група бил средно 31,0 со стеноза на главното коронарно стебло (left 
main-LM) присутна кај 33,0% и тросадовна коронарна болест кај 82,4% пациенти. 
Не била најдена никаква значајна корелација на предоперативните ангиографски 
карактеристики со систолната и дијастолната функција на миокардот пред и по 
направена КАБХ. Просечниот број на дистални анастомози по пациент бил средно 
2,7, а 59,3% од пациентите добиле по 3 дистални анастомози. Внатрешната градна 
артерија, лева или десна (LIMA или RIMA) била искористена кај 94,5% од 
пациентите, радијална артерија (RA) и “no touch” венски графт (NTSVG) била 
искористен како секундарен графт кај 6,7% и 19,8% последователно. Пациентите со 
нарушена ЛКЕФ% во просек добиле речиси ист број графтови како и пациентите со 
нормална ЛКЕФ% и не е најдена значајна корелација меѓу бројот на дистални 
анастомози и промената на систолна и дијастолна функција на миокардот после 
КАБХ. Средното време на исхемија било 61,5 мин, а времето на КПБ било е 107 
мин. Постоела значајна корелација меѓу времето на срцева исхемија и GLS% 
измеренa после КАБХ, но не и корелација со ЛКЕФ%. Пациентите кои 
постоперативно имале вредности на GLS% во нормални граници имале значајно 
пократко време на срцева исхемија од пациентите со субнормална вредност на 
GLS%. Постоперативната фибрилација, постоперативните инфекции, пери-
оперативниот МИ, хроничната бубрежна слабост (ХББ) и останатите рани 
постоперативни компликации биле подеднакво застапени кај пациентите 
стратифицирани според големината на ЛК-систолна функција. Пониските 
вредности на ЛКЕФ% и GLS% корелирале со почестата постоперативната употреба 
на инотропна поддршка. Повисоката вредност на серумскиот лактат бил значајно 
поврзан со пониската ЛКЕФ% по направена КАБХ, а се покажал и како значаен 
независен предиктор за постоперативно зголемување на ЛКЕФ%. Пациентите со 
нарушена миокардна систолна функција имале повисоки вредности на hs-cTnT по 
направена интервенција. Во испитуваната група, речиси половина пациенти биле 
со ДМ. Не постоела разлика во постоперативните компликации меѓу пациентите со 
и без ДМ, ниту имаше поголема постоперативна употреба на инотропна и 
вазопресорна поддршка, ниту подолги времиња на интубација и реинтубација. Во 
меѓугрупната споредба, пациентите со ДМ имале лесно намалени вредности на 
базичните ЛК-систолни параметри во однос на пациентите без ДМ, но 
постоперативно значајно подобрување на ЛК-систолна функција и ЛК-



деформација се јавила и кај пациентите со и кај оние без ДМ. Во линеарната 
регресиона анализа отсуството на ДМ доведува до зголемување на ЛКЕФ% по 
КАБХ за 5,9 %, но ограничено кај пациентите со подобрена ЛКЕФ% по КАБХ. Со 
други зборови, пациентите без ДМ имаат поголема шанса за позитивна 
ремоделација на миокардот.  

Во однос на ЛК-систолна функција, по направената КАБХ кај пациентите 
земени како кохорта генерално настапило статистички значајно подобрување на 
внатрешните димензии, индескирани волумени и систолна функција на ЛК,  но 
ЛКЕФ% била во референтни рамки пред и по КАБХ, а промената не се покажала 
статистички значајна ниту генерално, ниту посебно за мажи и жени. Кај субгрупата 
на пациенти со сочувана предоперативна ЛКЕФ% (>50 %) постоперативно 
настапило статистички значајно, но клинички незначајно намалување на ЛКЕФ% 
(апсолутно намалување од 3,3 %). Со исклучок на MAPSE кој значајно се подобрил, 
димензиите и волумените на ЛК во систола и дијастола, како и УВИ и скор 
индексот на SАД останале непроменети. GLS% статистички значајно се подобрила, 
иако била во референтни граници и пред КАБХ. Кај 20% од пациентите со 
сочувана ЛКЕФ% настапило постоперативно опаѓање на функцијата до 
редуцирани вредности од причини како: проблем со оклузија и/или стеноза на 
графт/ови, односно фактот што овие пациенти, иако имаат навидум сочувана 
ЛКЕФ>50%, сепак имаат нарушување на ЛК-систолна функција кое било 
детектирано предоперативно со субнормални вредности на GLS% и глобална 
циркумферентна деформација (GCS%). Во линеарна регресиона анализа кај 
групата пациенти со влошена ЛКЕФ% под нормалата, како независен предиктор се 
издвоила GLS% пред КАБХ, при што за секоја единица процент на 
позитивизирање (влошување) на GLS% пред КАБХ доаѓа до намалување под 
нормалата на ЛКЕФ% после КАБХ за 1,2%. Од друга страна, пак, кај пациентите 
кои имаа предоперативно нарушена ЛКЕФ со средна вредност од 40,1% 
постоперативно настапи статистички и клинички значајно зголемување на ЛКЕФ% 
(средно зголемување од 7,1%). Линерната регресиона анализа покажала дека кај 
овие пациенти индексираниот крајносистолен волумен се покажал како независен 
предиктор за постоперативно подобрување на ЛКЕФ%.  

Во однос на ЛК-деформација, резултатите покажале постоење на значајна 
корелација на  GLS%, GCS% и глобална радијална деформација (GRS%) со 
базичната ЛКЕФ% измерена ехокардиографски. GLS% покажала значајна 
поврзаност со прележан МИ, изведена ПКИ, EuroSCORE, употреба на инотропна 
поддршка. Пациентите со предоперативно нарушена GLS% во однос на оние со 
нормална GLS% имале значајно повисоки вредности на hs Troponin првиот 
постоперативен ден. GLS% освен со присуството на стеноза на десната коронарна 
артерија (RCA), не корелирала со Syntax скорот, болеста на LM и/или друг 
ангиографски наод. Кај испитаниците гледано како група, GLS% покажала 
значајно подобрување после КАБХ, додека средните вредности на GRS% и GCS% не 
покажале значајни промени. Предоперативни вредности на GCS% биле 
редуцирани кај пациентите со редуцирана ЛКЕФ%, а во исто време со подобрување 
на вредностите на GCS% постоперативно, се подобрила и ЛКЕФ%. Вредноста на 
GCS% го рефлектира контрактилитетот на мид-миокардот односно 
циркумферентните миокардијални мускулни влакна исто како и ЛКЕФ%. Од 
групата пациенти со сочувана ЛКЕФ>50%, 39 % на пациенти биле со нарушени 
вредности на GLS% под нормалата, која се движела во рамка од -6,3% до -16,9%. 
Предоперативната детекцијата на овие случаи би можела да има клиничка 
важност, посебно ако во иднина се покаже како предиктивен фактор за рани и 
доцни постоперативни компликации и преживување. Постоела статистички 



значајна корелација на GLS% измерена пред КАБХ и по КАБХ со 
предоперативните и постоперативните ЛК-димензии и индексирани волумени во 
систола и дијастола, како и параметрите на ЛК-систолна функција:  ЛКЕФ%, 
MAPSE, брзината на движењето на митралниот прстен во ситола мерена со Ткивен 
Доплер (s’TDI), ЛКМИ и ЅАДи. Кај сите пациенти со нормална предоперативна 
вредност на GLS≥-17%, ЛКЕФ%, и сите останати конвенционални параметри на 
ЛК-систолна функција, биле во референтни вредности. Во линеарната постепена 
регресиона анализа, за секоја едница процент зголемување на ЛКЕФ% пред КАБХ 
дошло до зголемување на GLS% по КАБХ за околу 0,2 %. Но, кога е проверена 
сензитивноста и специфичноста на моделот во кој се предвидува пораст на GLS% 
после КАБХ, само во 19,3% на случаи ЛКЕФ% измерена пред КАБХ се покажале 
одговорни за порастот на GLS% после КАБХ. Така што, повисоката ЛКЕФ% пред 
КАБХ не гарантира подобрување на GLS% постоперативно. Во мултиваријантната 
логистичка регресиона анализа како независни предиктори за пораст на GLS% по 
КАБХ се покажале:  индексираниот крајносистолен ЛК-волумен и скорот на SАД.  
Овие базични параметри имале висока специфичност (81%) и сензитивност  (79%) 
во предвидувањето на порастот на GLS% од >-17% по КАБХ.  ЛКЕФ% не се појавила 
во овој модел како независен предиктор, а тоа уште еднаш сугерира дека 
постперативното подобрување на GLS% не секогаш зависи од предоперативната 
вредност на ЛКЕФ%. Со други зборови, GLS% има статистички посилна 
предиктивна вредност за постоперативната промена на ЛКЕФ% отколку обратно. 

Во однос на дијастолната функција, испитаниците базично имале  
дијастолна дисфункција од умерен степен (псевдорномализација) со Е/е’ однос кој 
не бил силно зголемен. И покрај статистички значајното зголемување на e’ 
вредностите, намалување на Е/е’ односот после КАБХ, дијастолната дисфункција 
после КАБХ  останала нарушена од умерен степен. Овие промени останале 
конзистенти кога пациентите биле поделени според присуство и отсуство на ДМ и 
сочувана и редуцирана ЛК-систолна функција. TDI-мерењата се покажале како 
посупериорни во процена на дијастолна дисфункција за разлика од 
конвенционалните доплер испитувања. Во линеарната регресиона анализа е 
покажано дека за секоја едница на намалување на бројот сегменти со LS<13% доаѓа 
до намалување на E/e’ по КАБХ за 0,2% и за секоја единица mm намалување на 
дебелината на МКП во дијастола доаѓа до намалување на E/e’ по КАБХ за 0,3 %, 
што укажува дека тешко нарушената миокардна деформација и миокардната 
хипертрофија се директно поврзани со влошена дијастолна дисфункција. Во 
студијата е утврдено дека постоеле полоши параметри на ЛК-дијастолна функција 
кај пациентите со предоперативно нарушена ЛК-систолна функција.  

Кај испитаниците земени како група, по направен КАБХ, настапило 
влошување на регионалната функција на десната комора (ДК) манифестирана 
преку статистички значајно намалување на систолното движење на трикуспидниот 
прстен (TAPSE), врвната ткивна брзина на слободниот ѕид на ДК во ниво на 
трикуспидниот прстен во систола мерена со ткивен доплер (s’TDI), и статистички 
значајно зголемување на димензиите на десната преткомора (ДП) и ДК. Сепак, кај 
пациентите со сочувана ЛКЕФ>50% и GLS ≥17%  овие параметри на ДК функција 
не паднаа под границата на нормалност (останаа во референтни вредности) и 
покрај статистички значајното намалување на нивните постоперативни вредности. 
Со други зборови, колку повеќе сочувана ЛК-функција толку помала 
постоперативна ДК-дисфункција. Ова се потврди и во мултиплата регресиона 
анализа, каде што како независен предиктор за полоша постоперативна вредност 
на TAPSE се издвои предоперативната вредност на MAPSE. Причините за ДК-
дисфункција се неразјаснети, а редукцијата на TAPSE и ДКs’TDI најверојатно 



резултира од интраопертивна септална повреда. Влошувањето на ДК-деформација 
мерена на слободниот ѕид по КАБХ била статистички незначајнa кај пациентите со 
сочувана GLS ≥17%, што може да се должи на сочуваност на трансверзалната 
базална мускулатура на слободен ѕид на ДК која останува сочувана после КАБХ, па 
оттаму овој параметар не се променил по КАБХ. 

Во однос на димензиите и функцијата на левата преткомора (ЛП) пред и по 
КАБХ, резултатите покажале дека дошло до значајно зголемување на 
индексираната за површина на тело внатрешна димензија на ЛП, додека ЛП 
индексиран волумен, бил зголемен како пред, така и после КАБХ.  ЛП ејекциона 
фракција, иако во референтни граници како пред, така и после КАБХ покажала 
значајно намалување после хируршката интервенција. ЛП деформација проценета 
во време кога ЛП функционира како резервоар (PALS), односно при нејзина  
контракција (PACS), не покажала значајни промени на вредностите после КАБХ 
кои биле под референтните нормални вредности. 

Дискусијата на докторската дисертација е елаборирана во седмото 
поглавје. Кандидатот систематизирано во одделни целини дава толкувања на 
добиените резултати  и ги  споредува со објавени релевантни резултати од 
современи автори кои дале значителен придонес во обработката на оваа 
проблематика. Прави впечаток исклучителниот индивидуализиран пристап во 
толкувањето на резултатите, обидот да се добие логично објаснување на сите 
позитивни и негативни резултати, како и евентуални отстапувања. Значајни се 
импликациите како основа за идни испитувања. Ова е од особено значење за делот 
на ЛК-деформација, каде што кандидатот се соочил со проблем на отсуство на 
богата објавена литература со која би ги споредувал сопствените резултати. 

Во осмото поглавје е дадено ограничување на студијата. Докторандот 
смета дека бројот на пациенти со нарушена ЛК-систолна функција, посебно бројот 
на пациенти со тешка ЛК-дисфункција бил мал и недоволен за споредба со 
резултатите од светската литература. Друг потенцијален недостаток на оваа студија 
било времето на следење на пациентите од 4 до 6 месеци. Иако литературата 
сугерира дека тоа е сосема доволно време за развој на дефинитивните 
постоперативни промени на миокардот, сепак повторна ехокардиографска 
евалуација по една година или повеќе би дала поверодостојни податоци. Овој од 4 
до 6-месечен период е секако недоволен за следење на долгорочните мајорни 
постоперативни компликации, но студија и не била дизајнирана на тој начин. 
Истовремено, докторандот смета дека доколку имало постоперативни 
ангиографски податоци за пациентите од испитуваната група, ќе можело да се 
корелираат со ехокардиографските податоци и да се одреди предиктивната 
вредност на ехокардиографските податоци во процена на постоперативната 
проодност на графтовите. Доколку на тоа би се надоврзале мајорните 
постоперативни компликации од подолг период следење, би се добила целосна 
слика за вредноста на конвенционалните ехокардиографски параметри и 
параметрите на миокардната деформација во процена на успешноста на 
интервенцијата и предикцијата на компликациите и на преживувањето. 

Во деветтото поглавје, кандидатот ги формулира заклучоците од 
истражувањето, односно најважните резултати од извршените испитувања. Притоа 
ги истакнува клиничките импликации на добиените резултати: За клиничарот, 
посебно за хируршкиот или интервентниот тим, од суштинска важност е податокот 
за реалната состојба на срцевиот мускул пред интервенцијата. Миокардната 
деформација, секако, е метода која може да даде драгоцени информации и да го 
промени текот на третманот, давајќи пореална слика за тежината на КАБ. Од друга 
страна, пак, GLS% се покажала како попрецизен и посуптилен параметар од 



ЛКЕФ% кој ќе ги издвои пациентите со вистински сочувана ЛКЕФ%. Би било од 
исклучителна клиничка важност да се види предиктивната вредност на  
миокардната деформација (GLS% во прв ред) за постоперативната проодност на 
графтовите и комплетноста на реваскуларизацијата, а следствено на тоа и 
потребата од дополнителни инвазивни иследувања и/или терапевтски 
интервенции. Натаму, евалуацијата на дијастолната дисфункција кај пациентите со 
сочувана GLS%. Овие параметри се подобриле по направениот КАБХ, што може да 
се земе како доказ за успешна реваскуларизација. Но, она што можеби се 
наметнува како главно прашање е дали вредноста на предоперативните скоринг 
системи како што се EuroSCORE и STS score ќе се подобрат во колку дијастолната 
дисфункција се вметне како параметар за проценка на ризик од операција и дали 
постоперативното подобрување на дијастолната функција корелира со 
продолжување на преживувањето и со долгорочното намалување на шансата за 
идни изразени несакани збиднувања (MACCE). За такво нешто докторандот смета 
дека се потребни студии со подолго следење на пациентите.  

Последната глава од докторската дисертација ја содржи приложената 
литература која е обемна и прегледна, содржи 279 референци, коректно 
цитирани по прифатените стандарди.  

Кон докторскиот труд е приложен додаток, индивидуален прашалник, кој 
вклучува демографски, клинички и ангиографски податоци, интраоперативни и 
постоперативни податоци, како и примерок на ехокардиографските мерења и 
изведени параметри. 

На крајот е дадена листа на употребени кратеници. 
 
Оцена на трудот 
Докторската дисертација на кандидот д-р Васил Папестиев, со наслов: ПРОЦЕНА 
НА ЛЕВОКОМОРНА ФУНКЦИЈА И МИОКАРДНА ДЕФОРМАЦИЈА КАЈ 
ПАЦИЕНТИ УПАТЕНИ НА КОРОНАРНА БАЈПАС-ХИРУРГИЈА, претставува  
актуелно истражување во клиничката медицина од областа на кардиологијата и 
кардиохирургијата. Докторската дисертација е изработена по сите принципи на 
научно истражување. Во согласност со мотивот на студијата, дефинирани се и 
целите на истражувањето, научниот пристап е оригинален и внимателно избран, а 
методологијата на испитувањето е соодветна и најсовремена. Поставените цели се 
во целина реализирани, а добиените резултати се соодветно и точно обработени, 
интерпретирани и дискутирани во согласност со нивната научна и клиничка 
вредност. Од добиените резултати се изведени соодветни заклучоци.  
Докторската дисертација на кандидатот д-р Васил Папестиев, со наслов: 
ПРОЦЕНА НА ЛЕВОКОМОРНА ФУНКЦИЈА И МИОКАРДНА ДЕФОРМАЦИЈА 
КАЈ ПАЦИЕНТИ УПАТЕНИ НА КОРОНАРНА БАЈПАС-ХИРУРГИЈА, според 
мислењето на Комисијата за оцена, ги исполнува основните услови и стандарди за 
подготовка на докторски труд. 
 
 
ИСПОЛНЕТОСТ НА ЗАКОНСКИТЕ УСЛОВИ ЗА ОДБРАНА НА ТРУДОТ 
Кандидатот пред одбраната на докторскиот труд ги објавил (како прв автор во 
меѓународни научни списанија или еден труд во списание со импакт-фактор) 
следниве рецензирани научноистражувачки трудови: 
 
1. Papestiev V, Jovev S, Sokarovski M, Risteski P, Andova V,  Zdraveski V, Dzeljilji K, 
Grazhdani S, Georgievska-Ismail Lj. Changes of left ventricular systolic function in 



patients undergoing coronary artery bypass grafting. OA Maced J Med Sci. 
https://doi.org/10.3889/oamjms.2019.849.  
 
2. Papestiev V, Jovev S, Sokarovski M, Andova V,  Lazovski N, Mehmedovikj N, 
Zdraveski V, Grazhdani S, Georgievska-Ismail Lj. Coronary artery bypass grafting 
portends decreased right ventricular function. JMS 2020; 3(1):17-23 UDC:616.132.2-
089.843:616.12-073.432.19  
 
ЗАКЛУЧОК И ПРЕДЛОГ 

 
Клиничкото значење и научниот придонес на оваа студија произлегува од 
добиените резултати кои покажуваат дека миокардната деформација претставува 
дополнување на конвенционалните методи на процена на ЛК-систолна функција и 
притоа ни дава драгоцени информации за супклиничкото влошување на ЛК-
функција, пред таа да стане евидентна и пред да се наруши ЛКЕФ%.  Нарушената 
ЛК-лонгитудинална деформација како маркер на супклиничка ЛК-дисфункција 
може да биде промовирана во фактор кој ќе детерминира рана и навремена 
индикација за преземање на хируршка комплетна реваскуларизација на 
миокардот, имајќи предвид дека пациентите со нарушена ЛК-деформација 
предоперативно и покрај сочуваната ЛКЕФ% доживуваат нејзино опаѓање 
постоперативно, односно пациентите со нарушена ЛК функција, но со “подобро 
сочувана” предоперативна миокардна деформација имаат најголема магнитуда на 
подобрување на ЛКЕФ% постоперативно.  
Дополнителен придонес на ова истражување е промоцијата на левокоморната 
деформација како маркер на одлука за хируршка комплетна реваскуларизација на 
миокардот кој може да го најде своето место во идните Препораки за индикација 
за миокардна реваскуларизација. Истовремено, важен придонес е и фактот што 
согласно со резултатите добиени во оваа студија се нагласи дека ЛКЕФ% и 
глобалната лонгитудинална деформација (GLS%) не се клинички синоними, туку 
параметри кои се надополнуваат во предоперативната и постоперативната 
проценка на миокардната функција и со тоа обете стануваат детериминанти на 
долгорочната прогноза. 
Подрачјето на примена на овој труд се клиничките дисциплини како кардиологија 
и кардиохирургија, каде што постои можност за примена на добиените сознанија 
со цел да се постави навремена дијагноза и да се донесе правилна одлука за 
третман на пациентите со коронарна артериска болест.  
 
 
Докторската дисертација ПРОЦЕНА НА ЛЕВОКОМОРНА ФУНКЦИЈА И 
МИОКАРДНА ДЕФОРМАЦИЈА КАЈ ПАЦИЕНТИ УПАТЕНИ НА КОРОНАРНА 
БАЈПАС-ХИРУРГИЈА, поднесена од д-р Васил Папестиев, претставува оргинален и 
самостоен научен труд и во целост ги исполнува условите согласно со Правилникот 
за условите, критериумите и правилата за запишување и студирање на третиот 
циклус – докторски студии на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје.  
Комисијата смета дека трудот е автентичен и актуелен, има значаен научен и 
апликативен придонес, во целина ги обработува поставените проблеми и ги 
содржи сите елементи на научен труд, со јасно дефинирани цели, прецизно 
изложени материјал и методи и детално прикажани и статистички обработени 
резултати на студијата. Дискусијата и заклучоците се објективни и даваат 
прецизни одговори на поставените цели. 
 



 
 
 
Со оглед на наведеното Комисијата му предлага на Наставно-научниот совет на 
Медицинскиот факултет во Скопје  да ја прифати  позитивната оценка и  да закаже 
одбрана на докторската дисертација на кадидатот д-р Васил Папестиев со наслов:  
ПРОЦЕНА НА ЛЕВОКОМОРНА ФУНКЦИЈА И МИОКАРДНА ДЕФОРМАЦИЈА 
КАЈ ПАЦИЕНТИ УПАТЕНИ НА КОРОНАРНА БАЈПАС-ХИРУРГИЈА. 
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                                                        Проф. д-р Сашко Јовев, претседател, с.р.   
 
 
                                                        Проф. д-р Љубица Георгиевска-Исмаил, ментор, с.р. 
 
 
                                                        Проф. д-р Елизабета Србиновска-Костовска, член, с.р. 
 
 
                                                        Проф. д-р Предраг Милојевиќ, член, с.р. 
 
 
                                                        Проф. д-р Марија Вавлукис, член, с.р. 
 



Р  Е  Ц  Е  Н  З  И  Ј  А 
 

ЗА ОЦЕНА НА ДОКТОРСКАТА ДИСЕРТАЦИЈА „МОРФОЛОШКИ И 
ФУНКЦИОНАЛНИ КАРАКТЕРИСТИКИ НА ЛЕВАТА ПРЕТКОМОРА И 

ЛЕВАТА КОМОРА КАЈ ВОЗРАСНА ПОПУЛАЦИЈА“ ОД Д-Р ОЛИВЕР 
БУШЉЕТИЌ, ПРИЈАВЕНА НА МЕДИЦИНСКИОТ ФАКУЛТЕТ ВО 

СКОПЈЕ 
 

 
Наставно-научниот совет на Медицинскиот факултет при Универзитетот 

„Св. Кирил и Методиј“ во Скопје, на  седницата одржана на 22.9.2020 година, со 
Одлука бр. 0905-3524/9 формираше Комисија за оцена на докторската 
дисертација со наслов: МОРФОЛОШКИ И ФУНКЦИОНАЛНИ 
КАРАКТЕРИСТИКИ НА ЛЕВАТА ПРЕТКОМОРА И ЛЕВАТА КОМОРА КАЈ 
ВОЗРАСНА ПОПУЛАЦИЈА од кандидатот д-р Оливер Бушљетиќ,  во состав: 
проф. д-р Силвана Јованова (претседател), проф. д-р Љубица Георгиевска-
Исмаил (ментор), проф. д-р Даниела Поп Ѓорчева, (член), проф. д-р Марија 
Вавлукис (член) и проф. д-р Бети Зафирова Ивановска, член.  

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

 
И  З  В  Е  Ш  Т  А  Ј 

 
 Анализа на  трудот 

 
Докторската дисертација на кандидатот д-р Оливер Бушлетиќ со наслов: 

МОРФОЛОШКИ И ФУНКЦИОНАЛНИ КАРАКТЕРИСТИКИ НА ЛЕВАТА 
ПРЕТКОМОРА И ЛЕВАТА КОМОРА КАЈ ВОЗРАСНА ПОПУЛАЦИЈА содржи 
145 страници компјутерски обработен текст во фонт Times New Roman со 1,5 
проред, големина на букви 12 и 197 библиографски единици, меѓу нив научни 
трудови, статии, книги и меѓународни препораки на професионалните 
здруженија. Текстот е збогатен со 71 табела, 45 графикони и 17 слики. Трудот е 
структуриран во поглавја и воедно ги содржи сите делови на еден 
научноистражувачки проект: резиме, вовед, мотив за изработка на докторската 
дисертација, цели, материјал и методи, методи на статистичка обработка, 
резултати на истражувањето и дискусија на добиените резултати по што следат 
заклучоците како и листа на скратеници употребени во текстот. Начинот на 
изложување е јасен и концизен, лесно се следи, и воедно побудува интерес за 
одбраната тема на истражување. Деловите се систематизирани во точки и 
потточки со наслови и поднаслови, со што се овозможува систематизирано и 
прегледно следење на материјата обработена во докторската теза. Трудот 
обработува актуелна научна и клиничка проблематика, вредна и оправдана за 
истражување, како од научен така и од клинички аспект. 



Во воведот, кандидатот се осврнува на стареењето, односно на  
возрасната популација. Според Светската здравствена организација и 
Обединетите нации, како граница за возрасна популација, хронолошки гледано 
се зема староста над 60 години, но во медицинската литература од 
физиолошки аспект се смета дека староста започнува над 65 години. Според 
дефиницијата, стареењето претставува прогресивно функционално опаѓање, 
или постепено нарушување на физиолошките функции, со нарушување на 
механизмите на хомеостаза и реакцијата на стрес  или внатрешно одреден, 
иреверзибилен и неодминлив процес на намалување на животоспособноста со 
зголемување на вулнерабилноста и изложеноста кон различни заболувања. 
Смртта се јавува како краен исход на овие промени, но не како директна 
последица од промените на стареењето, кое медицината не го означува како 
причина за смртност, туку секогаш тоа е некој надворешен фактор, односно 
заболување. Луѓето не умираат од старост, туку од заболување кое најчесто е 
поврзано со староста. Стареењето не е хомоген процес, и промените се одвиваат 
со различна брзина и интензитет кај различни органи. Притоа зависат од 
генетските фактори, животниот стил и од факторите на околината. Едно од 
најзначаните нарушувања на стареењето е зголемување на нивото на процесот 
на воспаление, изразено со зголемено ниво на циркулирачки 
проинфламаторни цитокини, кои придонесуваат за појавата на низа 
заболувања кои се по правило придружени со стареењето, како Алцхајмеровата 
болест, атеросклерозата и артритисот. Степенот на промените варира значајно 
меѓу различните индивидуи. Во однос на кардиоваскуларниот систем, 
кандидатот истакнува дека како последица на процесот на стареење, кај 
возрасната популација се јавуваат значајни структурни и функционални 
промени на кардиоваскуларниот систем. Овие промени може да се сметаат 
како процес на адаптација и немаат манифестна клиничка презентација. Овие 
промени се потенцираат при присуство на одредени заболувања. Промените 
може да се поделат на: промени на крвните садови и промени на срцето, но 
имаат меѓусебна поврзаност и влијание. Во однос на крвните садови, процесот 
на стареење води кон хипертрофија на васкуларната мазна мускулатура, 
фрагментација на интерната еластична мембрана, пораст на содржината на 
колаген во ѕидот и др. Стареeњето води и кон нарушување на ендотелната 
функција, и кај нормотензивни „здрави” стари луѓе. Постои намалено 
создавање на вазодилататорни супстанции, а истовремено зголемено создавање 
на вазоконстрикторни супстанции, што се манифестира како прогресивна 
дилатација и издолжување на крвните садови, здебелување на ѕидот со 
намалување на еластичноста, односно функционално ова води кон пораст на 
систолниот и централниот крвен притисок, намалување на дијастолниот крвен 
притисок и зголемен пулсен притисок и крајно до прогресија на 
атеросклерозата. Во однос на промените на самото срце со стареењето 
настануваат: намалување на срцевата фреквенција и нарушувања на срцевиот 
ритам и/или спроведување, промени на електрокардиограмот (фреквенција, 
спроведување, траење на QRS-комплексот, облик на напрегање, исхемични 



промени и др.) и промени во миокардот и валвуларниот апарат. Така, согласно 
со цитираната литература, докторандот истакнува дека со стареењето формата 
на срцето се менува од елипсовидна во сферична, доаѓа  до промени на 
геометријата на ЛК истечен тракт со зачестена појава на т.н. септален гребен 
или сигмоиден септум, се зголемува дијаметарот на аортниот корен, доаѓа до 
склеротични промени (здебеленост и калцификација) на валвуларниот апарат 
особено на аортните залистоци што го зголемува ризикот од  развој на изразена 
аортна стеноза (2-3 % од возрасна популација над 65 години) и значајна 
дилатација на аорталниот валвуларен прстен со последователна аортна 
регургитација. Слични промени, со староста, се јавуваат и на митралните 
залистоци. Калциумски депозити на митралниот анулус и залистоци се гледаат 
кај половина од возрасната популација. Значајната валвуларна болест води кон 
прогресивна левокоморна (ЛК) хипертрофија и/или дилатација ЛК, до 
левопреткоморна (ЛП) дилатација и ЛК-систолна и дијастолна дисфункција. 
Резултатите од ехокардиографските испитувања покажуваат дека глобалната 
ЛК-функција, изразена како ејекциона фракција или фракција на скратување 
останува иста, додека ЛК-крајнодијастолен и систолен волумен се намалуваат 
со возраста. Истовремено, во воведот се истакнува дека со стареењето 
физиолошки со субендокардниот слој се јавуваат значајни фиброзни промени, 
кои влијаат на ЛК-деформација, особено лонгитудиналната. Функцијата на 
средниот слој од миокардот и субепикардниот слој, пак, се менува во 
поодмината фаза на одредени заболувања и нивната функција се одржува 
долго време стабилна. Циркумферентната деформација и торзијата ја 
рефлектираат функцијата на овој дел од миокардот, и тие во одредени почетни 
фази од болеста не се менуваат или се зголемуваат за да компензираат 
нарушување на ендокардијалната функција и лонгитудинална деформација. На 
тој начин се одржува стабилна глобална систолна функција, прикажана со 
уредни вредности на ејекционата фракција. Но, и додека систолната функција 
не се менува во тек на стареењето, дијастолната функција има значителни 
измени. Стареењето води кон миокардна фиброза и намалување на 
комплијансата, односно растегливоста на мускулот на левата комора, а со тоа и 
до дијастолна дисфункција на ЛК. Со нарушување на ЛК-дијастолна функција 
во процесот на стареење доаѓа до промени и на ЛП, односно до промени во 
нејзината морфологија и функција.  Стареењето доведува и до директни 
структурни промени во мускулатурата на ЛП, при што настанува структурно 
ремоделирање на ЛП и линеарно зголемување на димензиите со возраста. Иако 
овие структурни и функционални промени на срцето не мора да упатуваат на 
постоење на болест, тие ја прават возраста главен ризик-фактор за појава на 
низа кардиоваскуларни заболувања. Со прогресивното зголемување на старата 
популација, овие заболувања добиваат сѐ поголемо значење, како главна 
причина за морталитет. 

Воведот е изложен концизно и содржајно со богато цитирана литература, 
така што ги поткрепува мотивот и целите на истражувањето.  



Како мотив за изработка на темата, кандидатот го истакнува фактот што 
стареењето на популацијата носи низа здравствени и социјални промени. Се 
менува инциденцата и преваленцата на одредени видови заболувања, како и 
причините за смртноста. Истовремено, карактеристики на возрасната 
популација се мултипната патологија, атипичната симптоматологија, 
зголемената појава на компликации и значајно подолгото опоравување што 
упатува на исклучителната важност на дијагностицирањето и лекувањето на 
возрасната популација, односно разграничувањето на промените кои се должат 
на “нормалниот” процес на стареење и патолошките промени на болеста, меѓу 
кои нема јасна граница. Промените поврзани со стареењето стануваат сѐ 
поизразени со сѐ подолгиот животен век, со што самата возрасна популација 
станува временски сѐ поголема и похетерогена. Оттука произлегува и потребата 
за утврдување на референтни вредности за различните подгрупи на возрасната 
популација, земајќи ја предвид изразеноста на „старечките промени”, што е 
проблем артикулиран како мотив од страна на кандидатот. 

Целите на истражувањето се јасно дефинирани и одредени, а се 
состојат во: 1. утврдување на влијанието на процесот на стареење кај различни 
возрасни групи на стара популација врз симптомите, застапеноста и 
изразеноста на ризик факторите за атеросклероза, функционалната 
онеспособеност и постоењето на електрокардиографски нарушувања 
регистрирани во мирување; 2.  одредување на влијанието на процесот на 
стареење кај различни возрасни групи на стара популација врз морфологијата 
и систолната и дијастолна функција на левата и десна комора, со користење на 
2Д и 3Д-ехокардиографија; 3. одредување на влијанието на процесот на 
стареење кај различни возрасни групи на стара популација врз морфологијата 
и функцијата на левата преткомора, со користење на 2Д и 3Д-
ехокардиографија; 4. одредување на влијанието на процесот на стареење кај 
различни возрасни групи на стара популација врз промените на миокардниот 
деформитет на левата комора и преткомора со користење на 2Д-
ехокардиографија; 5. утврдување на поврзаноста на симптомите, ризик-
факторите, електрокардиографските абнормалности и/или функционалната 
онеспособеност со ехокардиографски измерените параметри кај пациентите 
поделени според различна возраст; 6. утврдување на факторите за предикција 
на функционалниот капацитет кај пациентите поделени според различна 
возраст; 7. утврдување на  факторите за предикција на левокоморна, 
левопреткоморна и/или деснокоморна  систолна и дијастолна функција, како и 
фактори кои би влијаеле врз нарушувањата на миокардниот деформитет кај 
пациентите поделени според различна возраст. 
Во делот Материјал и методи, систематски се претставени одредени 
компоненти на методологијата на испитувањето кое е изведено  во Клиничката 
болница „Систина”. Кандидатот го дефинира дизајнот на студијата како 
проспективна пресечна (cross-sectional) клиничка студија. Примерокот на 
истражување опфатил 120 пациенти од обата пола на возраст од   65 години. 
Евалуацијата на испитаниците се вршела врз основа на основната поделба на 



три возрасни групи: 65-74 години, 75-79 години и 80 години. Селекција на 
испитаниците се вршела според однапред утврдени критериуми за вклучување 
(пациенти со симптоми на замор, диспнеа, интолеранција на напор, пациенти 
со ЛК ејекциона фракција определена со ехокардиографија  45%, пациенти во 
синусен ритам и технички добар ехокардиографски прозорец), односно 
критериуми за исклучување (ЛК ејекциона фракција определена со 
ехокардиографија < 45%, присутна преткоморна фибрилација, изразени 
пречки во преткоморно-коморно спроведување, изразена срцева валвуларна 
болест, акутна или нестабилна коронарна артериска болест, докажана 
повеќесадовна КАБ со или без прележан срцев удар, со испад во кинетика во 
повеќе од 2 сегменти, опструктивна хипертрофична кардиомиопатија, значајна 
белодробна болест, анемија,  хронична бубрежна слабост во стадиум III или 
повеќе и значајна конгнитивна дисфункција). Пациентите кои ги исполниле 
критериумите за вклучување и кои дале писмена согласност за учество во 
студијата одговарале на прашалник кој вклучува демографски и анамнестички 
податоци за симптоми на градна болка, податоци за постоење на ризик 
фактори за кардиоваскуларни заболувања, анамнеза за постоење на 
придружни болести: коронарна артериска болест (КАБ) со или без 
реваскуларизација и кој тип (перкутани коронарни интервенции и/или бајпас 
хирургија), периферна васкуларна болест, цереброваскуларни болести 
(цереброваскуларни испади, транзиторна исхемична атака), каротидна 
артериска болест (каротидна стеноза од ≥70% и/или претходна 
операција/интервенција на каротидна артерија заради каротидна артериска 
стеноза), хронична опструктивна болест на белите дробови, болест на штитната 
жлезда и други придружни болести/состојби. Земана е и фармаколошка 
анамнеза за тоа кои лекови пациентот ги прима. Според симптомите, 
пациентите се класифицирани во една од категориите на New York Heart 
Association (NYHA) функционалната класификација. Како особен придонес на 
оваа студија е проценката на квалитетот на живеење која е изведувана така што 
испитаниците пополнувале прашалник (вкупно 12 прашања) за процена на 
функционален капацитет, односно толеранција на напор, преку кој се 
одредувал DASI (The DUKE activity status index). Овој индекс го одразува 
функционалниот капацитет, односно нивото на физичка активност која може 
испитаникот да ја изврши, изразена во единици МЕТ (“Metabolic Equivalent of 
Task”). Предноста на индексот се состои во неговата одлична корелација со 
остварените МЕТs-и при различни стадиуми на оптоварување кај класичниот 
BRUCE протокол. Бил изведуван и детален физикален преглед со посебен осврт 
на присуство на знаци за срцева слабост, антропометриски мерења и 
пресметувања, како и мерење на крвниот притисок и пулсот. Кај сите 
испитаници е изведуван 12-електрокардиограм и притоа се одредувани: ритам, 
фреквенција, знаци за притисочно оптоварување, присуство на знаци за 
исхемија и нарушувања на ритамот и спроведувањето. Кај сите пациенти се 
земани основните хематолошки испитувања, со посебен осврт кон нивото на 
хемоглобин со цел да се исклучи постоење на анемија, проценуван е липидниот 



профил  (вкупен холестерол, триглицериди, LDL-холестерол, HDL-холестерол), 
деградациони продукти (уреа, креатинин), а по потреба е изведуван и 
рендгенолошки преглед на градниот кош со цел да се исклучат инфилтративни 
процеси (тумори, поголем плеврален излив). 
 Кај сите пациенти била изведена конвенционална трансторакална 
ехокардиографија (GE, Vivid Е95 и Vivid 7). За да се овозможи offline 
квантитативно оценување на ехокардиографските податоци, испитувањата 
задржани во дигиталната меморија на апаратот или на ЦД дискови биле 
анализирани со користење на посебен софтвер (EchoPAC PC 08: GE Healthcare). 
Дво-димензионална (2Д) ТТЕ и три-димензионална ехокардиографија во 
мирување била изведена според препораките на Европското и Американското 
ехокардиографско здружение за срце и притоа биле проценувани следниве 
параметри: 1. Проценка на ЛК-систолна функција - мерење и 
пресметување на следниве ехокардиографски параметри: ЛК 
крајнодијастолни/крајносистолни внатрешни димензии; дебелина на ѕидот 
(септален и заден) во систола и дијастола; ЛК 
крајнодијастолни/крајносистолни индексирани волумени (мерени со 2Д и 3Д); 
ЛКЕФ% со 2Д area-length метод; изместување на митралниот прстен кон врвот 
на срцето (MAPSЕ) со М-моде; брзина на движење на митралниот прстен 
(MAPSV) со Ткивен Доплер;  индексирани за површина на телото ударен 
волумен и срцев индекс со помош на Доплер ехокардиографија;  индексирана 
2Д-ЛК маса; и ѕидни абнормални движења (SАД) со примена на 17-сегментен 
модел и пресметување на SАД скор индексот. 2. Проценка на големини и 
функција на лева преткомора (ЛП) - биле мерени и пресметувани 
следниве параметри: внатрешна димензија, индексиран за површина на телото 
максимален волумен (со 2Д и 3Д) и индексирана ЛПЕФ%. 3. Процена на 
дијастолна ЛК-функција - биле мерени и пресметувани следниве 
параметри: брзината на трансмитралниот проток  и Е/А односот; времето на 
забавување (DT) на брзината на раното дијастолно полнење; времетраењето на 
доцното дијастолно полнење; времетраењето на изоволуметриската 
релаксација (IVRT); проценка на белодробниот венски проток; пресметување 
на разликата меѓу траењето на преткоморениот реверзен проток (Ar) и 
траењето на А бранот на трансмитралниот проток (Ar-A); и мерење на движење 
на митралниот прстен во дијастола со ткивен со пресметка на односот  E/e’  кој 
се зема како мерка за ЛК притисок на полнење и средниот ЛП притисок. 4. 
Големини и функција на десните кавитети - биле изведувани следниве 
мерења: определување на големината и волуменот на десната преткомора; 
големината на десната комора (ДК) на базата; изместување на трикуспидниот 
прстен кон врвот на срцето (TAPSЕ); брзина на движење на трикуспидниот 
прстен во систола со Ткивен Доплер; и притисок во десната преткомора (ДП) 
преку утврдување на дијаметарот и колапсибилноста (после маневар на 
вшмркување) на долната шуплива вена и притисокот во белодробната артерија. 
5. Проценка на регургитантни млазеви над сите устија и евентуално 
други валвуларни нарушувања - се определувало присуство и изразеност 



на валвуларна болест. 6. Мерење на миокардна деформација - била 
проценувана на ниво на ЛК, како и на лева преткомора (ЛП) со користење на 
комерцијално достапната опрема (Vivid 7,GE) и компјутерска програма за 
следење на точки (speckle tracking software) согласно со важечките упатства на 
професионалните здруженија и резултатите од валидираните студии. Сите 
слики биле снимани со поголема честота на кадри (>50 frames/s). Бил користен 
полуавтоматски миокарден систем за следење со рачно разграничување на 
ендокардниот раб во крајна систола и со можност за рачно подесување на 
регионот од интерес. Само миокардните сегменти кои се сметале соодветни од 
автоматскиот систем и од операторот биле вклучувани во анализата. Off-line 
анализата била правена на сите дигитално запомнати слики. Притоа се 
определувале: глобалната и сегментна (17 сегменти) врвна систолна 
лонгитудинална ЛК миокардна деформација; глобална радијална и 
циркумференцијална ЛК миокардна деформација; и левопреткоморна (ЛП) 
лонгитудинална деформација мерена како врвна преткоморна лонгитудинална 
деформација (PALS) на крајот од  ЛП фаза на резервоар и врвна преткоморна 
контракциона деформација (PACS) веднаш пред почетокот на фазата на 
преткоморната активна контракција (преткоморна систола), по што се 
калкулираа вредностите. Нормалните вредности на вредностите на 
деформациите кои се по правило вендор специфични се користеле согласно 
Препораките на професионалните здруженија. 7. Репродуцибилност - со 
цел да се провери репродуцибилноста и реалноста на добиените резултати од 
мерењата бил пресметуван и intra-class correlation coefficient (ICC). 

Статистичката обработка на податоците е извршена  со користење на 
SPSS-компјутерската програма (IBM SPSS, Inc., Chicago, IL, USA). 
Категориските обележја се претставени во проценти, а континуираните со 
средна вредност ± стандардна девијација (SD). Споредбата меѓу две групи на 
континуирани параметри била изведувана со двонасочен t-тест, а 
категориските параметри со помош на Pearson Chi-square тест. Поврзаноста 
меѓу параметрите и нивната вредност биле испитувани со Pearson и/или 
Spearman-овата корелација. Влијанието на одредени анализирани параметри 
како независни варијабли било испитувано со примена на повеќекратна 
линеарна регресиона анализа. За сите тестови, вредноста на р<0.05 се сметала 
за статистички значајна. 

Резултатите од спроведената статистичка анализа се прикажани 
прегледно во  табели и графикони. Утврдено е дека испитувана возрасна 
популација е со зголемена телесна тежина, со придружни заболувања, пред се 
артериската хипертензија и шеќерната болест. Заморот/малаксаноста и 
диспнеата биле главни тегоби, како и симптоми на намалена толеранција на 
напор. Левата комора (ЛК) не покажала значајно зголемување на ЛК-маса, туку 
нејзина прераспределба, со намалување на волумените. Со употреба на 
тридимензионална ехокардиографија (3ДЕ), покажано е  дека ова намалување 
на крајнодијастолниот индексиран волумен со возраста, продолжува и на 
возраст над  80 години. Истовремено, систолната функција изразена преку ЛК-



ејекциона фракција (ЛКЕФ%) била сочувана, но со намалување на глобалната 
ЛК-лонгитудинална деформација како одраз на супклиничка систолна 
дисфункција.  Испитувањата покажале дека со возраста доаѓа и до значајно 
нарушување на дијастолната функција, што ја објаснува високата инциденца на 
срцева слабост со сочувана ЛКЕФ кај возрасните. Нарушувањето на 
дијастолната функција на ЛК и морфолошките промени на левата преткомора 
(ЛП) со стареењето, последично го зголемуваат максималниот волумен на ЛП и 
ја намалуваат нејзината функција, изразено преку намалување на глобалната 
ЛП деформација. Зголемениот максимален волумен и особено намалената 
глобална ЛП деформација, кај оваа популација, го зголемува ризикот од појава 
на преткоморна фибрилација и срцева слабост. Ехокардиографските 
параметри за десните срцеви кавитети не покажале нарушувања поврзани со 
возраста, односно немало промени во големината на десната комора и 
предкомора, со сочувување на систолната функција на десната комора и кај 
највозрасната група, над 80 години. Возраста покажала значајна негативна 
корелација со само-одредениот функционален капацитет, изразен преку 
вредноста на DASI и METs. Добиено е значајно намалување на функционалната 
способност и самостојност во изведување на секојдневните активности. Притоа 
дијастолната дисфункција се појавила како независен предиктор за понискиот 
функционален капацитет што крајно води до намалување на квалитетот на 
животот и возрасните стануваат лесно подложни за развој на други заболувања 
и појава на компликации. Кога е направена споредба на различните возрасти 
на испитуваната популација, резултатите покажале значајни разлики кај 
највозрасната група на испитаници, постари од 79 години во однос на другите. 
Во споредба со најмладите испитаници (65-74 години), во просек имале: 
значајно помал крајнодијастолен волумен (одреден со 3ДЕ), повеќе здебелена 
меѓукоморна преграда, помала глобална и на базално ниво лонгитудинална 
деформација (GLS%). Понатаму, почеста ЛК-дијастолна дисфункција, повисок 
PAPs, зголемен ЛП максимален волумен, а намалена ЛП деформација во време 
кога преткомората има функција на резервоар (PALS). Оваа  група имала и 
значајно помала функционална способност изразена преку понизок DASI и 
повисока NYHA класа, но не покажала разлики  во систолната функција на ЛК 
изразена преку ЕФ, и во големината на десните срцеви кавитети. 2ДЕ кај 
возрасната популација, и покрај конституционалните и функционалните 
специфичности на возрасните, покажала значајна клиничка применливост, а 
3ДЕ успева да надмине некои од нејзините недостатоци кои се особено 
потенцирани кај возрасните, со значајно намален квалитет на 
ехокардиографскиот приказ. Резултатите од студијата покажале дека 3ДЕ е 
технички изводлива за одредување на волумените на левите срцеви кавитети, 
дури и кај најстарите испитаници, постари од 79 години. 

Во рамки на дискусијата, кандидатот систематизирано во одделни 
целини дава толкувања на добиените резултати  и ги  споредува со објавени 
релевантни резултати од современи автори кои дале значителен придонес во 
обработката на оваа проблематика.  



На крајот од дискусијата дадени се ограничувањата на студијата кои 
се објективни и произлегуваат од реалните можности за изведување на ваква 
студија. Најпрво, кандидатот истакнува дека групата која е предмет на 
истражување во оваа докторска дисертација била хетерогена група на возрасни 
испитаници, со чести придружни заболувања карактеристични за возраста. 
Поради тоа, вредностите и промените кои се добиени во низа 
ехокардиографски параметри не може јасно да се разграничат дека се 
последица само од „нормалнотo” стареење или се истовремено под влијание на 
придружните патолошки состојби. Многу е мал бројот на „здрави” возрасни 
испитаници, особено над 80 години возраст, без придружни заболувања, па 
затоа и постојат мал број на студии во литературата, со ограничен број на 
возрасни испитаници, кои ги следат директните последици од стареењето. 
Поделени по возрасни групи и особено со дополнителна поделба по пол во 
возрасните групи, бројот на испитаници сепак е релативно мал, што остава 
простор за статистички грешки при пресметувањето, односно губење на 
евентуална значајност на добиените резултати. 

Во претпоследното поглавје, кандидатот ги формулира заклучоците од 
истражувањето, односно најважните резултати од извршените испитувања. 
Притоа ги истакнува и клиничките импликации на добиените резултати: Во 
секојдневната практика, при ехокардиографски преглед на возрасната 
популација секогаш треба да се имаат предвид промените на 
кардиоваскуларниот систем кои се последица од стареењето и промените од 
придружните заболувања, кои се чести кај оваа популација. При толкувањето 
на добиените вредности на параметри за големината и функцијата на ЛК и ЛП 
потребно е да се користат референтни вредности кои одговараат на возраста. За 
проценка на големината на ЛП, наместо мерење на дијаметарот на ЛП, кај оваа 
популација од исклучителна важност е да се одредува индексиран максимален 
волумен на ЛП, кој со стареењето се зголемува и го зголемува ризикот од појава 
на ПФ и последователен мозочен удар.  Секогаш да се процени дијастолната 
функција на ЛК, бидејќи дијастолната дисфункција на ЛК е честа кај оваа 
популација,  и  е предиктор за нивна функционална ограниченост, односно 
намалена самостојност во изведување на секојдневните активности. Се 
препорачува како дел од стандардниот ехокардиографски преглед кај 
возрасните да се проценува лонгитудинална миокардна деформација на ЛК и 
ЛП  како сензитивни маркери за нивна нарушена функција што носи значајна 
прогностичка важност. При користење на 3ДЕ во проценка на ЛК и ЛП 
волумени, да се земе во предвид дека се добиваат поголеми вредности 
споредено со 2ДЕ. Применувајќи ги овие насоки би се избегнало преценување 
или потценување на клиничката состојба, грешки во дијагнозата, и начинот и 
текот на лекувањето на оваа возрасна популација.  

Последната глава од докторската дисертација ја содржи приложената 
литература, која е обемна и прегледна, содржи 197 референци, коректно 
цитирани по прифатените стандарди.  

На крајот од докторскиот труд дадена е листа на употребени кратеници. 



ОЦЕНА НА ТРУДОТ 

Докторската дисертација на кандидатот д-р Оливер Бушлетиќ, со наслов: 
МОРФОЛОШКИ И ФУНКЦИОНАЛНИ КАРАКТЕРИСТИКИ НА ЛЕВАТА 
ПРЕТКОМОРА И ЛЕВАТА КОМОРА КАЈ ВОЗРАСНА ПОПУЛАЦИЈА, 
претставува истражување во подрачјето на медицината, односно нејзиното 
потесно подрачје – кардиологијата. Докторската дисертација е изработена по 
сите принципи на научно истражување. Во согласност со мотивот на студијата, 
дефинирани се и целите на истражувањето, научниот пристап е оригинален и 
внимателно избран, а методологијата на испитувањето е соодветна и 
најсовремена. Поставените цели се во целина реализирани, а добиените 
резултати се соодветно и точно обработени, интерпретирани и дискутирани во 
согласност со нивната научна и клиничка вредност. Од добиените резултати се 
изведени соодветни заклучоци. Апострофирани се и извесните ограничувања 
на студијата. 

Докторската дисертација на кандидатот д-р Оливер Бушлетиќ, со наслов: 
МОРФОЛОШКИ И ФУНКЦИОНАЛНИ КАРАКТЕРИСТИКИ НА ЛЕВАТА 
ПРЕТКОМОРА И ЛЕВАТА КОМОРА КАЈ ВОЗРАСНА ПОПУЛАЦИЈА, според 
мислењето на Комисијата за оцена, ги исполнува основните услови и стандарди 
за подготовка на докторски труд. 
 

ИСПОЛНЕТОСТ НА ЗАКОНСКИТЕ УСЛОВИ ЗА ОДБРАНА НА 
ТРУДОТ 

 Кандидатот, пред одбрана на докторскиот труд, ги објавил (како прв 
автор во меѓународни научни списанија) следниве рецензирани истражувачки 
трудови: 
1. Bushljetic O, Georgievska-Ismail Lj. Correlation of measurements of left atrial volumes 

with two- and three-dimenzional echocardiography in the elderly. Physioactа 2018; 12(2): 
63-71. UDK:616.12-073.432.19-053.88. 

2. Bushljetikj O, Georgievska-Ismail L. Comparison of two-dimensional and three-
dimensional echocardiography in determination od left ventricle volumes and ejection 
fraction in adult population. Pril (Makedon Akad Nauk Umet Odd Med Nauki). 2017 Dec 
1;38(3):105-112. doi: 10.2478/prilozi-2018-0011. 

 

ЗАКЛУЧОК И ПРЕДЛОГ 

Клиничкото значење и научниот придонес на оваа студија произлегува 
од добиените резултати кои покажуваат дека при ехокардиографската 
проценка на возрасната популација секогаш треба да се земе предвид 
влијанието на процесот на  стареење врз големината и функцијата на левата 
комора и преткомора. Затоа треба да се користат соодветни референтни 
вредности сообразени со возраста. Задолжително треба да се следат 
ехокардиографски промени кои се типични за оваа популација, а се 
манифестираат со сочувана систолна левокоморна функција и нарушена 
дијастолна функција, што има исклучително влијание врз функционална 



способност на оваа популација. За проценка на големината на левата 
преткомора кај оваа популација, од исклучителна важност е наместо мерење на 
дијаметарот да се одредува индексиран максимален волумен, кој со стареењето 
се зголемува и го зголемува ризикот од појава на преткоморна фибрилација и 
последователен мозочен удар.   
Натаму, придонесот на оваа докторска дисертација е препораката кај 
возрасната популација задолжително да се воведе како стандардна 
ехокардиографска процедура мерење на лонгитудинална миокардна 
деформација на левата комора и преткомора како сензитивни маркери за 
нивна нарушена функција што носи значајна прогностичка важност. Не 
помалку важен придонес е користењето на тридимензионалната 
ехокардиографија која за прв пат се користи во проценка на левата комора и 
преткомора. Притоа треба да се земе во предвид дека се добиваат поголеми 
вредности споредено со дводимензионалната ехокардиографија. Применувајќи 
ги овие насоки би се избегнало преценување или потценување на клиничката 
состојба, грешки во дијагнозата и во начинот и текот на лекувањето на оваа 
возрасна популација.  

Подрачјето на примена на овој труд е клиничката дисциплина 
кардиологија, каде што постои можност за примена на добиените сознанија со 
цел да се постави соодветна дијагноза и да се донесе правилна одлука за 
евентуален третман на пациентите.  
 

Со оглед на наведеното, Комисијата му предлага на Наставно-научниот 
совет на Медицинскиот факултет во Скопје да ја прифати позитивната оценка и 
да закаже одбрана на докторската дисертација на кандидатот д-р Оливер 
Бушљетиќ со наслов: МОРФОЛОШКИ И ФУНКЦИОНАЛНИ 
КАРАКТЕРИСТИКИ НА ЛЕВАТА ПРЕТКОМОРА И ЛЕВАТА КОМОРА КАЈ 
ВОЗРАСНА ПОПУЛАЦИЈА.  

 
 
Рецензентска комисија 
 

   Проф. д-р Силвана Јованова, с.р. 

   Проф. д-р Љубица Георгиевска-Исмаил, с.р. 

   Проф. д-р Даниела Поп Ѓорчева, с.р. 

   Проф. д-р Марија Вавлукис, с.р. 

   Проф. д-р Бети Зафирова Ивановска, с.р. 
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РЕЦЕНЗИЈА 
ЗА ОЦЕНА НА ДОКТОРСКАТА ДИСЕРТАЦИЈА  „УЛТРАЗВУЧНИ 

БИОМАРКЕРИ ЗА ДИЈАГНОСТИЦИРАЊЕ НА САРКОПЕНИЈА“ ОД  Д-Р 
СЛАВЧО ИВАНОСКИ, ПРИЈАВЕНА НА МЕДИЦИНСКИОТ ФАКУЛТЕТ ВО 

СКОПЈЕ 

Наставно-научниот совет  на Медицинскиот факултет во Скопје, на седницата одржана на 
22.9.2020 година, формираше Комисија за оцена на докторската дисертација со наслов 
,,Ултразвучни биомаркери за дијагностицирање на саркопенија“ од кандидатот д-р Славчо 
Иваноски, во состав: проф. д-р Климе Ѓорески (претседател), проф. д-р Виолета Василевска 
Никодиновска (ментор), проф. д-р Михаил Груневски (член), проф. д-р Розалинда Попова 
Јовановска (член) и проф. д-р Милан Самарџиски (член). 

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

И  З  В  Е  Ш  Т  А  Ј  

АНАЛИЗА НА ТРУДОТ 

Докторската дисертација на кандидатот д-р Славчо Иваноски, со наслов „Ултразвучни 
биомаркери за дијагностицирање на саркопенија“, содржи 154 страници компјутерски обработен 
текст во фонт „Times New Roman“, со 1,5 проред и големина на букви 12, 237 библиографски 
единици, меѓу нив научни трудови, статии, книги и интернет-ресурси. Трудот е збогатен со 53 слики 
и 14 табели. 

Трудот е структуриран во 11 поглавја, и ги содржи сите делови на еден 
научноистражувачки проект: вовед, мотив за изработка на докторската дисертација, цели, 
материјал и методи, методи на статистичка обработка, резултати на истражувањето и дискусија на 
добиените резултати, по што следат заклучоците, листа на библиографски податоци и анекс. 
Начинот на изложување е јасен и концизен, лесно се следи и побудува интерес за одбраната тема на 
истражување. Деловите се систематизирани во точки и потточки со наслови и поднаслови, со што се 
овозможува систематизирано и прегледно следење на материјата обработена во докторската теза. 
Трудот обработува актуелна научна и клиничка проблематика, вредна и оправдана за истражување, 
како од научен така и од клинички аспект. 

Првата глава од докторската дисертација, насловена како Вовед, е содржински 
структурирана во 7 точки. Во првата точка, насловена како Дефиниција, кандидатот најпрвин го 
објаснува значењето на терминот „саркопенија“, кој е од грчко потекло, и е комбинација од 
термините sarx-мускул, месо и penia-губење. Поткрепено со повеќе цитирани литературни извори, 
хронолошки се образложени потеклото на терминот и развојот на научните и клинички 
достигнувања во областа на саркопенијата како синдром, започнувајќи од првата дефиниција на 
поимот како редуцирана мускулна маса асоцирана со постарата возраст, воспоставена од Irwin 
Rosenberg во 1989 година, па сѐ до современата и најприфатена дефиниција од европската работна 
група за саркопенија кај постарите лица (EWGSOP) од 2010 година. EWGSOP саркопенијата ја 
дефинира како синдром на генерализирана и прогресивна редукција на мускулната маса и 
мускулната сила, кои го зголемуваат ризикот од појави како телесна инвалидност, лош квалитет на 
животот и смрт. Етиолошки, саркопенијата може да е примарна, кога се јавува во склоп на 



нормалниот процес на стареењето, додека секундарната саркопенија е асоцирана со различни 
патолошки процеси и состојби во организмот, кои не се директно поврзани со стареењето. 
Кандидатот детално ја објаснува епидемиологијата на саркопенијата и големото значење на 
синдромот на индивидуално и општествено ниво. Потоа дава детална анализа на терминот 
квалитет на мускулот, кој е од суштинско значење за дијагностицирање, превенирање и третман 
на саркопенијата. Кандидатот ја опишува и поврзаноста меѓу саркопенијата и повеќе други 
заболувања и синдроми, вклучувајќи дебелина, остеопороза, изнемоштеност (fraility), кахексија и 
малнутриција. Во точката дијагностицирање на саркопенијата се претставени современите 
критериуми за дијагностицирање на синдромот опишани од EWGSOP и се опишуваат најзначајните 
тестови за одредување на мускулната маса, мускулната сила и физичката перформанса. Кандидатот 
сликовито го презентира и алгоритамот кој моментално има најголема примена во 
дијагностицирање на синдромот. При тоа особено се акцентираат методите кои се применети за 
дијагноза на саркопенијата во оваа студија, вклучувајќи компјутеризирана томографија на 
абдоменот, тест со рачен динамометар и тест на нормален од, како и значењето на ултразвукот со 
висока фреквенција како перспективна техника за едноставна и прецизна дијагноза на саркопенија. 
Во последната точка од воведот, насловена како „Иднината на ултразвукот во дијагностицирање на 
саркопенијата“, кандидатот накратко нѐ запознава и информира со најновите достигнувања од 
областа на ултразвукот во дијагностицирање на саркопенијата, кои се сѐ уште во рана фаза на 
развој, клинички не се применливи и вклучуваат ултразвучна еластографија, контрастен ултразвук 
и брзина-на-звукот ултразвук. 

Втората глава од докторската дисертација е насловена како Мотив. Во неа, кандидатот 
јасно и прецизно ги изложува главните причини за истражувањето на поимот саркопенија и 
откривањето на нов метод за дијагностицирање на саркопенијата, преку мерење на неколку 
параметри на m. rectus femoris и m. gastrocnemius medialis со ултразвук со висока фреквенција. 
Кандидатот наведува дека една од основните предности на ултразвукот со висока фреквенција е 
едноставноста и лесната достапност методот кој може да се користи во дијагностицирање на 
заболувањата на мускулнотетивниот систем, посебно доколку се работи за површински, лесно 
пристапни структури, при што анатомијата на поединечните мускули се прикажува во детали кои не 
можат да се постигнат со ниту една друга дијагностичка техника. Исто така, кандидатот потенцира 
дека потенцијалната реверзибилност на синдромот на саркопенија, доколку се открие во ран 
стадиум, ја налага потребата од утврдување нов, применлив во секојдневната лекарска пракса метод 
за нејзино дијагностицирање. Добивањето сознанија за мускулната маса и квалитетот на мускулот 
со ултразвук може да придонесе за поедноставно дијагностицирање на саркопенијата, а со тоа и 
поголема можност за модифицирање и индивидуализирање на третманот кај секој поединечен 
пациент, со цел постигнување најдобар можен терапевтски ефект.  

Третата глава од дисертацијата ги анализира целите на истражувањето, кои се јасно 
дефинирани и одредени. Примарната цел на студијата е да се утврди дали ултразвукот на m. 
rectus femoris и m. gastrocnemius medialis може да се користат како методи за дијагностицирање на 
саркопенија. Секундарните цели на студијата, кои произлегуваат од примарната цел, 
претставуваат: да се утврди дали вредностa за дебелината на m. rectus femoris корелира со 
вредностите за мускулната маса кај испитаниците од машки и женски пол, како и да се утврди 
степенот на асоцијација меѓу нив; да се одреди дали вредностa за дебелината на m. rectus femoris 
корелира со вредностите за мускулната сила кај испитаниците од машки и женски пол, како и да се 
утврди степенот на асоцијација меѓу нив; да се одреди дали вредностa за дебелината на m. 
gastrocnemius medialis корелира со вредностите за мускулната маса кај испитаниците од машки и 
женски пол, како и да се утврди степенот на асоцијација меѓу нив; да се одреди дали вредностa за 
дебелината на m. gastrocnemius medialis корелира со вредностите за мускулната сила кај 



испитаниците од машки и женски пол, како и да се утврди степенот на асоцијација меѓу нив; да се 
одреди дали вредностa за косиот (пенатниот) агол на m. rectus femoris корелира со вредностите за 
мускулна маса кај испитаниците од машки и женски пол, како и да се утврди степенот на 
асоцијација меѓу нив; да се одреди дали вредностa за косиот (пенатниот) агол на m. rectus femoris 
корелира со вредностите за мускулна сила кај испитаниците од машки и женски пол, како и да се 
утврди степенот на асоцијација меѓу нив; да се одреди дали вредностa за косиот (пенатниот) агол на 
m. gastrocnemius medialis корелира со вредностите за мускулната маса кај испитаниците од машки и 
женски пол, како и да се утврди степенот на асоцијација меѓу нив; да се одреди дали вредностa за 
косиот (пенатниот) агол на m. gastrocnemius medialis корелира со вредностите за мускулната сила 
кај испитаниците од машки и женски пол, како и да се утврди степенот на асоцијација меѓу нив; да 
се утврди дали вредноста за ехо-интензитетот на m. rectus femoris корелира со вредностите за 
мускулната маса кај испитаниците од машки и женски пол, како и да се утврди степенот на 
асоцијација меѓу нив; да се одреди дали вредноста за ехо-интензитетот на m. rectus femoris корелира 
со вредностите за мускулната сила кај испитаниците од машки и женски пол, како и да се утврди 
степенот на асоцијација меѓу нив; да се утврди дали вредноста за ехо-интензитетот на m. 
gastrocnemius medialis корелира со вредностите за мускулната маса кај испитаниците од машки и 
женски пол, како и да се утврди степенот на асоцијација меѓу нив; да се утврди дали вредноста за 
ехо-интензитетот на m. gastrocnemius medialis корелира со вредностите за мускулната сила кај 
испитаниците од машки и женски пол, како и да се одредиди степенот на асоцијација меѓу нив; да 
се утврди дали постојат статистички значајни разлики во вредностите за дебелината, пенатниот 
агол и ехо-интензитетот на m. rectus femoris меѓу нормалната популација и испитаниците со 
саркопенија; да се одреди дали постојат статистички значајни разлики во вредностите за 
дебелината, пенатниот агол и ехо-интензитетот на m. gastrocnemius medialis меѓу нормалната 
популација и испитаниците со саркопенија; да се утврди кои ултразвучни варијабли статистички 
значајно ја предвидуваат саркопенијата; да се пресмета сензитивноста и специфичноста на 
ултразвукот на m. rectus femoris во дијагностицирање на саркопенијата споредено со златниот 
стандард; да се пресмета сензитивноста и специфичноста на ултразвучните биомаркери на m. 
gastrocnemius medialis во дијагностицирање на саркопенијата споредено со златниот стандард; да се 
утврдат гранични вредности за брзо и прецизно дијагностицирање на саркопенија со помош на 
ултразвук. 

Четвртата глава од студијата е насловена како Материјал и методи. Студијата е 
дефинирана како проспективна, крос-секциска, случај-контролирана (case control). Во студијата се 
вклучени 183 последователни испитаници на возраст од 20 или повеќе години кои се јавиле за 
компјутеризирана томографија на абдоменот во ЈЗУ „Св. Еразмо“ од јануари до јуни 2019 година. 
Инклузионите критериуми вклучувале возраст од 20 или повеќе години и потпишана 
информирана согласност. Ексклузиони критериуми претставувале невромускулни заболувања и 
други состојби кои влијаат на можноста за самостојно одење, без помагала, акутни или хронични 
заболувања кои предизвикуваат асиметрија на мускулатурата меѓу двете нозе, траума или други 
акутни или хронични болести кои предизвикуваат слабост на доминантната рака и асиметрија меѓу 
мускулите на двете раце, болести кои предизвикуваат генерализиран едем на меките ткива и можат 
да влијаат на ехо-интензитетот на мускулите на ногата или плоштината на мускулатурата, како и 
деменција, ментални или други заболувања поради кои пациентот не е во состојба да ја разбере 
информираната согласност. На пациентите кои ги исполниле инклузионите критериуми и ја 
пополниле информираната согласност, најпрвин им се одредиле биометриските вредности, и тоа 
височината на испитаникот, телесната маса и се пресметал боди мас индексот.  

За проценка на мускулната маса се искористил прегледот на компјутеризираната 
томографија на абдоменот, поради кој испитаникот и се јавил за преглед во институцијата. Сите 



прегледи биле извршени со 64 детекторски Siemens SOMATOM Definition AS компјутеризиран 
томограф. Кандидатот потенцира дека ниту еден испитаник не се изложил на дополнително 
рендгенско зрачење само поради целите на истражувањето. Се користела техниката на проценка на 
еден слајс (single-slice technique), опишана од Mourtzakis и соработниците, при што рачно се 
обележувале сите мускули на претходно определениот слајс. Потоа се употребила автоматска 
техника на сегментација на мускулите, при што мерењето во обележаната регија од интерес се 
ограничила само на пикселите со вредност на дензитетот од -29 до 150 Хаунсфелдови единици. За 
извршување на опишаните постапки се користел биомедицински ImageJ софтвер. Најпрвин се 
пресметала скелетната мускулна маса (SMA) во квадратни сантиметри, која потоа се коригирала со 
квадратот на височината на испитаникот, при што се добила вредноста на скелетниот мускулен 
индекс (SMI), изразен во см2 /m2, кој е прецизен индикатор на тоталната телесна мускулна маса.  

За проценка на мускулната функција се користеле два теста, при што одделно се 
измериле мускулната сила и физичката перформанса на испитаникот. За проценка на 
мускулната сила се користел тест за мускулната сила на раката со рачен динамометар. 
Кандидатот детално ја опишал целата постапка на тестирање на мускулната сила. Се мерела силата 
на доминантната рака, по 3 серии, при што се одредила средната вредност. Вредноста на мерењата 
помала од 27 кг за мажи и помала од 16 кг за жени, се сметала како дијагностичка за редуцирана 
мускулна сила кај саркопенија. За оценување на физичката перформанса се искористил тестот 
на нормален од на растојание од 4 метри. Кандидатот детално ја опишува постапката за оценување 
на физичката перформанса на испитаникот. Мерењето се вршело 3 пати, при што се пресметувала 
средната вредност. Брзина на нормален од помала од 0,8 m/s се сметала како дијагностички за 
редуцирана мускулна перформанса кај саркопенија.  

За дијагностицирање на саркопенија се употребени критериумите препорачани од 
европската работна група за саркопенија кај постарите лица (EWGSOP), кои вклучуваат редукција 
на мускулната маса добиена преку КТ на абдоменот, заедно со редукција на мускулната функција, 
измерена како редуцирана физичка перформанса преку тестот на нормален од или редуцирана 
мускулна сила измерена со рачен динамометар. 

Ултразвучните мерења на дебелината, ехо-интензитетот и пенатниот (косиот агол) на 
m. rectus femoris и m. gastrocnemius medialis се вршеле со ултразвучен апарат Siemens Acuson X300, 
со користење на линеарна сонда со висока, варијабилна фреквенција (VF-13.4). Кандидатот детално 
ја опишува постапката за одредување на сите ултразвучни параметри, вклучувајќи правилно 
сетирање на апаратот, правилно позиционирање на пациентот, поставување на сондата во 
лонгитудинална и трансверзална рамнина, како и правилно мерење на секој од ултразвучните 
параметри за двата испитувани мускула. Вредностите за фреквенција, длабочина, фокус, како и 
децибели на сондата се задржале константни кај сите испитаници, со цел добивање идентични 
снимки, со идентичен квалитет за понатамошна евалуација. При манипулирање со сондата посебно 
внимание се обратило на тоа притисокот на сондата на испитаната регија да биде минимален, 
поради тоа што евентуалната компресија на мускулното ткиво би можело да придонесе за неточни 
резултати. Пациентот најпрвин се поставил во хоризонтална лежечка положба, на грб, со 
релаксирана мускулатура. Со ултразвук се добил пресек на m. rectus femoris, во трансверзална 
рамнина, во средината на линијата која ги спојува проксималниот раб на пателата со spina iliaca 
anterior superior. Мерењето се вршело во средниот дел од мускулот, од површинската до длабоката 
апоневроза. Потоа се одредувала вредноста на аголот кој пенатните (косите) мускулни влакна го 
формираат со длабоката апоневроза, при мирување, во лонгитудинална рамнина во истата 
позиција. По завршените мерења, пациентот се позиционирал на стомак, во лежечка, релаксирана 
положба. Се пронаоѓал пресек на медијалната глава од m. gastrocnemius, во точката што ги поврзува 



проксималната со средната третина на линијата повлечена меѓу наборот на поплитеалната јама и 
латералниот малеол, во трансверзална, а потоа и во лонгитудинална рамнина. Постапката на 
пресметување на ехо-интензитетот на мускулите се состоела во рачно заокружување на плоштината 
од целиот мускул, или доколку мускулот не е прикажан во целост, колку што може поголем видлив 
дел од плоштината на m. rectus femoris или плоштината на m. gastrocnemius medialis, од пресеците 
во трансверзална рамнина. При тоа се водела посебна сметка да не се обележи интермускулното 
масно ткиво или апоневрозите на мускулите, кои би можеле да влијаат на мерењето преку 
наголемување на ехо-интензитетот. Обработката на добиените снимки со ултразвук се извршила со 
користење на биомедицински ImageJ софтвер. 

Петтата глава од студијата е насловена Статистичка обработка на податоците. 
Добиените податоци се обработиле со статистичката програма SPSS v. 25 за Windows (IBM SPSS, 
Inc., Chicago, IL, USA). Кај сериите со атрибутивни (квалитативни) белези се одредиле проценти на 
структура (%), додека кај сериите со нумерички белези се изработила дескриптивна статистика со 
одредување на средните вредности со стандардните девијации (Mean±Std., ±95% CI, Min., Max.). 
Постоењето правилна дистрибуција на фреквенците по групите се тестирала со Shapiro – Wild-ов 
тест. За одредување на корелацијата меѓу ултразвучните параметри и независните варијабли се 
користеле Pearson тест на корелации за параметриските или Spearman тест на корелации за 
непараметриските варијабли. За одредување на значајноста на разликите помеѓу параметриските и 
непараметарските варијабли меѓу две групи се користеле Т-тест и Mann Whiteney U тест соодветно, а 
помеѓу повеќе групи ANOVA. Бинарна хиерархиска логистичка регресиoна анализa, со 
прилагодување за коваријансите пол, возраст и BMI се употребила за утврдување на независните 
ултразвучни предиктори за дијагноза на саркопенија. Со помош на Receiver operating characteristic 
(ROC) анализа на кривa се одредила сензитивноста и специфичноста на ултразвучните методи 
споредено со резултатите добиени преку препорачаните испитувања на EWGSOP, како и 
граничните (cut-off) вредности. Како статистички значајна вредност за сите направени тестови се 
сметала p<0.05. 

Во шестата глава од студијата се прикажани резултатите од спроведеното 
истражување. Добиените резултати од спроведената статистичка анализа се прикажани прегледно 
во табели и графикони, поделени во 4 тематски целини. По презентирање на биометриските 
податоци, кандидатот дава приказ на дескриптивната статистика на варијаблите кои се 
препорачани од EWGSOP за дијагностицирање на саркопенијата, и тоа тест на нормален од, тест на 
сила на раката, како и скелетна мускулна плоштина (SMA) и скелетен мускулен индекс (SMI) на 
ниво на прешленското тело L3, добиени од скеновите на КТ на абдоменот. Потоа, кандидатот ја 
прикажува дескриптивната статистика за испитуваните ултразвучни варијабли дебелина на m. 
rectus femoris (RFD) и m. gastrocnemius medialis (GMD), пенатен агол на m. rectus femoris (RFA) и m. 
gastrocnemius medialis (GMA), ехо-интензитет на m. rectus femoris (EHOR) и m. gastrocnemius 
medialis (EHOG) кај вкупниот примерок и испитаниците од машки и женски пол одделно.  

Следно, кандидатот ги прикажал резултатите за корелација меѓу измерените ултразвучни 
параметри RFD, RFA, EHOR и биометриските варијабли возраст и BMI, вредностите за SMA и SMI 
добиени со КТ на абдоменот и тестот на сила на раката. Резултатите од студијата покажaле умерено 
висока негативна корелација меѓу RFD кај мажите и возраста (ρ=-0.629, p=0.000) и жените и 
возраста (ρ=-0.539, p=0.000). Корелацијата меѓу RFA и возраста била ниска негативна (ρ=-.399, 
p=0.000) кај машките испитаници и умерено висока (ρ=-0.568, p=0.000) кај женските. Исто така се 
забележала умерено висока позитивна корелацијата меѓу EHOR и возраста кај двата пола (ρ=0.767, 
p=0.000) кај мажите и (ρ=0.622, p=0.000) кај жените. Се детектирала ниска позитивна корелација 
меѓу RFD и BMI кај машките испитаници (ρ=0.413, p=0.000) и ниска позитивна корелација кај 



женските испитаници (r=0.337, p=0.001)). Во исто време постоела ниска позитивна корелација меѓу 
ЕHOR и BMI кај машкиот пол (r=0.210, p=0.041), додека значајна корелација помеѓу RFA и BMI кај 
испитаниците од женскиот пол не се регистрирала. Корелацијата меѓу EHOR и BMI кај женскиот 
пол не била статистички значајна.  Постоела умерено висока позитивна корелација помеѓу RFD и 
SMA кај испитаниците од двата пола, (ρ=0.782, p=0.000) кај мажите и (r=0.718, p=0.000) кај 
жените, како и умерено висока позитивна корелација помеѓу RFD и SMI (ρ=0.709, p=0.000) кај 
мажите и (r=0.634, p=0.000) жените. Забележлива била ниска позитивна корелација меѓу RFA и 
SMA кај испитаниците од машки пол, (r=.293, p=0.004), и ниска позитивна корелација (r=0.357, 
p=0.001) кај жените. Многу ниска позитивна корелација се забележала меѓу RFA и SMI кај 
испитаниците од двата пола, (r=0.222, p=0.031) кај мажите и (r=0.217, p=0.042) кај жените. Во однос 
на ехо-интензитетот на m. rectus femoris, видлива била умерено висока негативна корелација меѓу 
EHOR и SMA кај испитаниците од машки пол, (r=-0.624,p=0.000) и (r=-0.512, p=0.000) жените. 
Умерено висока негативна корелација се забележа меѓу EHOR и SMI кај испитаниците мажи (r=- 
0.513, p=0.000), и ниска негативна корелација (r=-0.366, p=0.000) кај жените. Сите ултразвучни 
варијабли покажале значајна корелација со тестот на сила на раката кај испитаниците од машки и 
женски пол. Постоела умерено висока позитивна корелација меѓу RFD и силата на раката (r=0.694, 
p=0.000) кај мажите и умерено висока позитивна корелација кај жените (r=0.521, p=0.000), ниска 
позитивна корелација меѓу RFA и силата на раката (r=0.346, p=0.001) кај мажите и многу ниска 
позитивна корелација меѓу истите варијабли кај жените (r=0.228, p=0.032), како и умерено висока 
негативна корелација меѓу EHOR и силата на раката (r=-0.723, p=0.000) кај мажите и умерено 
висока негативна корелација помеѓу истите варијабли кај жените (r=-0.553, p=0.000). 

Презентирани се и резултатите за корелација меѓу измерените ултразвучни параметри 
GMD, GMA, EHOG и биометриските варијабли возраст и BMI, вредностите за SMA и SMI добиени со 
КТ на абдоменот и тестот на сила на раката. Постоела ниска негативна корелација меѓу GMD кај 
мажите и возраста (r=-0.497, p=0.000), и умерено висока корелација кај жените (r=-0.577, p=0.000). 
Корелацијата меѓу GMA и возраста била ниска и негативна за двата пола, (r=-.363, p=0.000) кај 
машките испитаници и (r=-0.282, p=0.008) кај женските испитанички. Се забележала и умерено 
висока позитивна корелацијата меѓу EHOG и возраста (r=0.603, p=0.000) кај мажите и (r=0.505, 
p=0.000) кај жените, ниска позитивна корелација меѓу GMD и BMI кај машките испитаници 
(r=0.471, p=0.000) и ниска позитивна корелација кај женските испитаници (r=0.307, p=0.003). 
Ниска негативна корелација се забележала помеѓу GMA и BMI кај мажите (r=-0.340, p=0.001), 
додека кај жените корелацијата меѓу овие варијабли не била статистички значајна. Корелацијата 
меѓу EHOG и BMI кај двата пола не била статистички значајна. Значајна, умерено висока позитивна 
корелација се детектирала помеѓу GMD и SMA кај испитаниците од двата пола, (r=0.663, p=0.000) 
кај мажите и (r=0.693, p=0.000) кај жените. Корелацијата помеѓу RFD и SMI била умерено висока 
позитивна за двата пола, (r=0.593, p=0.000) кај мажите и (r=0.534, p=0.000) жените. Ниска 
позитивна корелација се забележала помеѓу GMА и SMI кај испитаниците од двата пола, (r=0.406, 
p=0.000) кај мажите и ниска позитивна корелација (r=0.364, p=0.000) кај жените. Корелацијата 
помеѓу RFD и SMI била ниска и позитивна за двата пола, (r=0.310, p=0.000) кај мажите и (r=0.388, 
p=0.000) жените. Во однос на ехо-интензитетот на m. gastrocnemius medialis се докажала умерено 
висока негативна корелација помеѓу EHOG и SMA кај испитаниците од машки пол, (r=-0.534, 
p=0.000) и ниска (r=-0.402, p=0.000) кај жените. Корелацијата помеѓу EHOR и SMI била ниска 
негативна кај двата пола, (r=-0.469, p=0.000) и (r=-0.346, p=0.001) женскиот пол. Исто така, 
постоела умеренo висока позитивна корелација помеѓу GMD и тестот на сила на раката кај 
испитаниците од машки пол, (r=0.580, p=0.000) и умерено висока позитивна корелација (r=0.658, 
p=0.000) кај женскиот пол, ниска позитивна корелација помеѓу GMА и тестот на сила на раката кај 
испитаниците од машки пол (r=0.385, p=0.000), додека корелацијата меѓу истите варијабли кај 



женскиот пол не била статистички значајна (r=0.153, p=0.155). Истовремено, се забележала умерено 
висока негативна корелација помеѓу EHOG и тестот на сила на раката кај испитаниците од машки 
пол (r=-0.607, p=0.000) и ниска негативна корелација (r=-0.477, p=0.000) кај женскиот пол. 

Во четвртата точка од шестата глава, насловена Анализа на примерокот според 
дијагноза на саркопенија, се потенцира дека 40 испитаници од вкупниот примерок од 183 
испитаници или 21,9 % биле дијагностицирани со саркопенија според критериумите на EWGSOP. 
Од нив, 21 испитаник биле од машки пол (22,1 % од испитаниците од машки пол) и 19 испитанички 
биле жени (21,6 % од испитаничките од женски пол). Не се забележала значајна разлика во бројот 
на испитаници дијагностицирани со саркопенија меѓу машкиот и женскиот пол (χ 2=0.006, 
p=0.933). Очекувано, сите испитаници дијагностицирани со саркопенија според препорачаните 
тестови од EWGSOP биле на возраст над 60 години. Просечната возраст на испитаниците 
дијагностицирани со саркопенија изнесувала 75.00±7.78 години. Разликите во возраста помеѓу 
испитаниците со саркопенија од различен пол не биле статистички значајни (Z=-1.669, p=0.099). Со 
наголемувањето на возраста на испитаниците се наголемувал и процентот на дијагностицирани 
испитаници со саркопенија. Се забележал процентуално најголем број испитаници со саркопенија 
кај највозрасната група, од 80 или повеќе години, од дури 76,9 %. Кај испитаниците од 60 до 69 
години, процентот на испитаници со саркопенија изнесувал 18,3 %, додека кај испитаниците меѓу 70 
и 79 години, процентот на дијагностицирани исптаници со саркопенија бил 44,2 %. Прикажани се и 
просечните вредности и стандардните девијации за варијаблите тест на нормален од, тест на сила на 
раката, SMA и SMI кај вкупниот број испитаници дијагностицирани со саркопенија, и испитаниците 
со саркопенија од машки и женски пол засебно, пресметани од добиените пресеци со КТ на 
абдоменот. Просечната вредност на тестот на нормален од изнесувал 5.59±1.25 за вкупниот број 
испитаници со саркопенија, 5.72±1.46 секунди кај испитаниците од машки и 5.45±.97 секунди кај 
испитаниците од женски пол. Разликите во тестот на нормален од меѓу двата пола не биле 
статистички значајни (Z=-.379, p=0.704). Разликите и во силата на раката меѓу двата пола биле 
статистички значајни (t=4.900, p=0.000). Просечната вредност за SMA и SMI кај вкупниот број 
испитаници со саркопенија изнесувала 102.37±19.51 см2 и 38.40±5.02 см2 /m2 соодветно. Разликите 
во вредностите меѓу машките и женските испитаници биле статистички значајни (p=0.000) за двете 
варијабли.  

Во продолжение, кандидатот ги одредува прикажани просечните вредности и 
стандардните девијации за биометриските податоци и тестовите за нормален од, сила на раката, 
SMA и SMI кај уредните и испитаниците дијагностицирани со саркопенија според препораките на 
EWGSOP, како и значајноста на разликите за сите ултразвучни варијабли кај двата опишани 
мускули. Тестот на нормален од, тестот на силата на раката, SMA и SMI покажале статистички 
значајна разлика меѓу уредните и испитаниците со саркопенија (p=0.000 за сите споменати 
варијабли). Исто така, разликите во ултразвучните варијабли RFD, GMD, RFA, GMA, EHOR и EHOG 
меѓу двете групи испитаници била статистичка значајна (p=0.000 за сите споменати варијабли). 

Направена е и бинарна хиерархиска логистичка регресија за предвидување на веројатноста 
на ултразвучните биомаркери за дијагностицирање на саркопенијата. Поради статистички 
значајното влијание на варијаблите пол, возраст и BMI на ултразвучните варијабли, моделот бил 
подесен за коваријатите пол, возраст и BMI, кои се внесени во првиот чекор, со цел да не влијаат на 
конечниот резултат. Моделот содржел 6 независни варијабли кои се внесле во вториот чекор (RFD, 
GMD, RFA, GMA, EHOR и EHOG). Целиот модел (со сите предиктори) бил статистички значаен 
χ2(9,N=183)=160.73, p=0.000. Моделот во целост објаснил меѓу 58,5 % (Cox & Snall R square) и 89,9 % 
(Nagelkerke R square) од варијансите на саркопенијата и точно класифицирал 95,6 % од случаите. 2 



варијабли статистички значајно влијаеле на моделот, и тоа дебелината на m. rectus femoris 
(p=0.001) и дебелината на m. gastrocnemius medialis (p=0.008). 

Со помош на ROC-кривата се одредиле граничните вредности за дијагностицирање на 
саркопенија за варијаблите RFD и GMD кои статистички значајно ја предвидувале саркопенијата. 
Плоштината под кривата (area under the ROC curve) за RFD изнесувала 0.970 за испитаниците од 
машки пол и 0.926 за испитаничките од женски пол, што покажува одлична дискриминаторна моќ 
на тестот на ултразвучно мерење на дебелината на m. rectus femoris за предвидување на 
саркопенијата. Како гранични вредности на RFD за дијагностицирање на саркопенија кандидатот ги 
препорачува 19 mm за мажите, со сензитивност од 89 % и специфичност од 100 % и 17 mm за 
жените, со сензитивност од 84 % и специфичност од 90 %. Плоштината под кривата (area under the 
ROC curve) за GMD изнесувала 0.928 за испитаниците од машки пол и 0.902 за испитаничките од 
женски пол, што покажува одлична дискриминаторна моќ на тестот за ултразвучно мерење на 
дебелината на m. gastrocnemius medialis за предвидување на саркопенијата кај двата пола. 
Оптималнa граничнa вредност (cut-off value) за дијагностицирање на саркопенијата за GMD 
изнесува 16 mm за двата пола, со сензитивност од 86%, специфичност од 95% за мажите и 
сензитивност од 84%, специфичност 90% за жените. Вредностите за плоштина под кривата (area 
under the ROC curve) за RFA и GMA кај мажите изнесувале 0.723 и 0.737, што покажува прифатлива 
дискриминаторна моќ на тестот за ултразвучно мерење на пенатниот агол на m. rectus femoris за 
предвидување на саркопенија. Вредностите за плоштина под кривата (area under the ROC curve) за 
RFA и GMA кај жените изнесувале 0.687 и 0.617 кај жените, што претставува ниска 
дискриминаторна моќ за предвидување на саркопенија. Плоштината под кривата (area under the 
ROC curve) за EHOR и EHOG изнесувале 0.885 и 0.867 за испитаниците од машки пол, што 
претставува добра дискриминаторна моќ на EHOR и EHOG за дијагностирање на саркопенија. 
Плоштината под кривата (area under the ROC curve) за EHOR и EHOG изнесувале 0.816 и 0.768 за 
испитаниците од женски пол, што претставува добра дискриминаторна моќ на EHOR за 
дијагностирање на саркопенија и прифатлива дискриминаторна моќ на EHOG. 

Седмата глава од студијата е резервирана за дискусија, во која се дадени детални 
толкувања на добиените резултати кои во целост се компарирани со слични, најнови научни 
достигнувања објавени од реномирани автори кои дале значителен придонес во обработка на 
тематиката на ултразвукот во дијагностицирање на саркопенијата. Истовремено, во некои делови во 
кои добиените резултати од студијата делумно кореспондираат или не кореспондираат со досега 
објавените, или постои несогласување со досега објавената литература, кандидатот обезбедува 
соодветни научни и логични објаснувања за појавената разлика во резултатите. 

Во заклучните согледувања, кандидатот потенцира дека ултразвукот на m. rectus 
femoris и m. gastrocnemius medialis претставува прецизен метод за дијагностицирање на 
саркопенија.  Кандидатот ги препорачува дебелината на m. rectus femoris и m. gastrocnemius mediais 
како биомаркери за одредување на мускулната маса и мускулната сила на популацијата. Ехо-
интензитетот на m. rectus femoris е препорачан како биомаркер за утврдување на мускулната сила 
на целокупната популација, додека ехо-интензитетот на m. gastrocnemius medialis за утврдување на 
силата само кај машката популација. Пенатниот агол на двата испитани мускула не се препорачува 
како биомаркер за утврдување на мускулната маса и мускулната сила. Кандидатот, исто така, 
заклучил дека дебелината на m. rectus femoris и m. gastrocnemius medialis прецизно ја предвидува 
дијагнозата на саркопенија и ги препорачува дебелината на m. rectus femoris од 19 mm кај мажите и 
17 mm кај жените, како и дебелина на m. gastrocnemius medialis од 16 мм кај двата пола како 
гранични вредности за дијагностицирање на саркопенија.  



Деветтата глава од дисертацијата е насловена Препораки и сугестии за натамошни 
истражувања. Кандидатот ја акцентира неопходноста за скрининг на популацијата за присуство 
на саркопенија, употребувајќи ги граничните вредности за дебелината на мускулатурата на 
натколеницата и потколеницата од ова истражување, со што би се добиле јасни сознанија за 
присуството на саркопенија кај целата популација, како и кај ризичните групи кај кои процентот на 
саркопенија се очекува да е поголем. Раното откривање на саркопенијата со ултразвук би можело да 
влијае на зачувување или унапредување на здравјето на повозрасната популација, како и контрола 
на ефектите од терапијата. Исто така се потенцира важноста на ехо-интензитетот на мускулот како 
биомаркер за мускулната сила, а со тоа и за мускулниот квалитет, како потенцијален најважен 
критериум за дијагностицирање на саркопенија во блиска иднина. 

Десеттата глава од докторската дисертација ја содржи приложената литература, која е 
обемна и прегледна, содржи 237 референци, и коректно е цитирана според прифатените светски 
стандарди. 

Во последната, единаесетта глава од дисертацијата насловена Анекс, приложени се 
протоколот за работа кој се користел во прибирањето на податоците, како и информираната 
согласност која ја потпишале сите испитаници вклучени во студијата. 

 
ОЦЕНА НА ТРУДОТ 

Докторската дисертација со наслов „Ултразвучни биомаркери за дијагностицирање на 
саркопенија“, од кандидатот д-р Славчо Иваноски, претставува истражување во клиничката 
медицина од потесна област на мускулно-скелетна радиологија.  

Научниот стил и јазикот во трудот се јасни и ги задоволуваат највисоките критериуми за 
пишување на научен труд. Заклучоците се прецизни и произлегуваат од добиените резултати и од 
нивната анализа. Кандидатот ја користи најновата литература од областа на саркопенијата, а 
референците се правилно и точно цитирани. Основниот научен придонес од дисертацијата е 
воведување на нов дијагностички метод во рутинската клиничка практика, односно 
дијагностицирање на саркопенија преку мерење на неколку ултразвучни параметри на m. rectus 
femoris и m. gastrocnemius medialis, како и одредување на гранични вредности за дијагностицирање 
на саркопенија со ултразвук со висока резолуција. Кандидатот очекуваше и докажа дека дебелината 
на m. rectus femoris и m. gastrocnemius medialis може да се користи како биомаркер за одредување на 
мускулната маса и функција и дијагностицирање на саркопенија. При тоа, кандидатот ги потенцира 
очекуваните придобивки од добиените резултати, кои вклучуваат зачувување и унапредување на 
здравјето на повозрасната популација, редуцирање на морбидитетот, инвалидноста и зависноста од 
туѓа нега, но и редуцирање на бројот на болнички денови, неопходноста од лекување и трошоците за 
лекување со што бенефит ќе има здравствениот систем и целото општество.  

Докторската дисертација со наслов: Ултразвучни биомаркери за дијагностицирање 
на саркопенија, од кандидатот д-р Славчо Иваноски, според мислењето на Комисијата за 
оцена, ги исполнува основните услови и стандарди за подготовка на докторски труд.  
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ЗАКЛУЧОК И ПРЕДЛОГ 

Главни научни придонеси на кандидатот се: докажување на постоење на статистички 
значајни корелации меѓу методите за проценка на мускулната маса и мускулната функција и 
ултразвучните биомаркери дебелина, пенатен агол и ехо-интензитет на m. rectus femoris и m. 
gastrocnemius medialis; докажување на статистички значајни разлики за ултразвучните варијабли 
меѓу испитаниците со саркопенија и уредните испитаници; одредување на гранични вредности за 
дијагностицирање на саркопенија со ултразвук на m. rectus femoris и m. gastrocnemius medialis. 

Подрачјето на примена е во воведување нов, едноставен, лесно достапен и прецизен метод 
за дијагностицирање на саркопенија со помош на ултразвук со висока резолуција. Со тоа се 
постигнува промоција и практична апликација на препораките на европската работна група за 
саркопенија кај постарите лица, со што може да се влијае на зачувување и унапредување на 
здравјето на повозрасната популација, преку редуцирање на морбидитетот, инвалидноста и 
зависноста од туѓа нега, редуцирање на бројот на болнички денови, неопходноста од лекување како 
и трошоците за лекување, со што бенефит ќе има здравствениот систем и целото општество. 

Можните понатамошни истражувања се: лонгитудинални студии кои би ги анализирале 
промените на опишаните ултразвучни биомаркери кај испитаниците со саркопенија, како функција 
од времето, со цел анализирање на ефектите од терапијата и контрола на нејзината успешност; 
истражување на поврзаноста на ехо-интензитетот на мускулите со функционалните 
карактеристики, одредување кој мускул покажува највисока корелација со тестовите на мускулна 
сила, кој дел од мускулот да се мери, во какви услови (мирување, контракција); одредување на 
поврзаноста меѓу ултразвучните биомаркери опишани во оваа дисертација со времето поминато во 
болница при различни заболувања, време потребно за постоперативна рехабилитација, 
преживување по хируршки интервенции, трауми и сл.; скрининг на популацијата за саркопенија со 
биомаркерите опишани во студијата, со што би се добиле јасни сознанија за присуството на 
саркопенија кај целата популација, како и кај ризичните групи кај кои процентот на саркопенија се 
очекува да е поголем. 

Комисијата смета дека темата на дисертацијата е актуелна и има значаен научен и 
клинички придонес. Докторската дисертација „Ултразвучни биомаркери за дијагностицирање на 
саркопенија“ претставува оригинален и самостоен научен труд и во целост ги исполнува условите 
согласно со Правилникот за условите, критериумите и правилата за запишување и студирање на 
третиот циклус - докторски студии на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје. 

Со оглед на наведеното, Комисијата му предлага на Наставно-научниот совет на 
Медицинскиот факултет да ја прифати позитивната оценка и да закаже одбрана на докторската 
дисертација со наслов: Ултразвучни биомаркери за дијагностицирање на саркопенија од 
кандидатот д-р Славчо Иваноски.                                    

            КОМИСИЈА 

1. Проф. д-р Климе Ѓорески, претседател, с.р. 

2. Проф. д-р Виолета Василевска Никодиновска, ментор, 

с.р. 

3. Проф. д-р Михаил Груневски, член, с.р. 



4. Проф. д-р Розалинда Попова Јовановска, член, с.р. 

5. Проф. д-р Милан Самарџиски, член, с.р. 

 



РЕЦЕНЗИЈА 
ЗА ОЦЕНА НА ДОКТОРСКАТА ДИСЕРТАЦИЈА „УЛОГАТА НА 
ГЕНЕТСКИОТ ПОЛИМОРФИЗАМ НА ЦИТОХРОМ 450 КАКО 

ПРЕДИКТОР НА ТЕРАПИСКИ ОДГОВОР ВО ТРЕТМАН НА ПСИХОЗИ“ 
ОД АС. Д-Р АНА ФИЛИПЧЕ, 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 55, став 1 од Правилникот за 
условите, критериумите и правилата за запишување и студирање на трет циклус 
студии – 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. Наставно-научниот совет, на својата XXIX редовна 
седница одржана на 9.7.2020 година, донесе  
 
 

ОДЛУКА 
за формирање на Комисија за оцена на  

пријавената тема за изработка на докторска дисертација 
 
 

 Се формира Комисија за оцена на темата за изработка на докторската 
дисертација на кандидатката ас. д-р Ана Филипче со наслов: „Улогата на 
генетскиот полиморфизам на CYP 450 како предиктор на тераписки одговор во 
третман на психози“ (на англиски јазик: "The role of genetic polymorphism in 
CYP450 as a predictor of therapy response in treatment of psychosis"), во состав: проф. 
д-р Бранислав Стефановски, претседател на комисија, проф. д-р Марија Ралева, 
ментор, проф. д-р Славица Арсова Хаџи-Ангелковска, член, проф. д-р Бети 
Зафировска, член и проф. д-р Александар Петличковски, член. 
 
 Комисијата во наведениот состав, со внимание ја прегледа и ја оцени 
докторската дисертација и Наставно-научниот совет на Медицинскиот факултет 
во Скопје му го поднесува следниов 
 

 
ИЗВЕШТАЈ 

 
 
АНАЛИЗА И ОЦЕНА НА ДОКТОРСКАТА ДИСЕРТАЦИЈА 
 
 Докторската дисертација на тема: Улогата на генетскиот 
полиморфизам на CYP 450 како предиктор на тераписки одговор во 
третман на психози, од д-р Ана Филипче, претставува самостоен научен труд, 



изнесен на 93 страници компјутерски обработен текст во фонт Georgia, со 
големина на букви 11, прилози и библиографски единици, меѓу нив научни 
трудови, статии, книги, национални прописи, меѓународни прописи и интернет-
ресурси. Ги содржи сите неопходни структурни елементи на докторска 
дисертација: Aпстракт на македонски и англиски јазик, Вовед, Мотив, Цели, 
Материјал и методи, Резултати, Дискусија, Заклучок, Литература и Прилог. 
Содржи 29 табели, графикони и слики. Деловите се систематизирани во точки и 
потточки со наслови и поднаслови, со што се обезбедува соодветно следење на 
материјата која е обработена во истражувањето. Цитирани се 289 референци 
поврзани со темата на докторската дисертација. Користената литература е од 
понов датум, актуелна и релевантна за темата на докторската дисертација.  
 

Насловот на трудот е јасен, концизен и репрезентативен и во целост 
одговара на содржината, т.е. на предметот на докторската дисертација. 
 

Во апстрактот на дисертацијата изложени се теоретската рамка, 
предметот, целите, применетите методи и добиените резултати од истражувањето.  
 

Во воведот на трудот, концизно и аргументирано се изложени основните 
научни постулати кои се предмет на истражувањето, хипотезата, истражувачките 
прашања, теоретската рамка и литературен преглед за истражувањето. Основен 
интерес во оваа докторска дисертација се психијатриските заболувања, нивниот 
современ медикаментозен третман и улогата на генетскиот полиморфизам на CYP 
450 врз терапискиот одговор при третман на психози. 
 
 Кандидатката се осврнува на менталните растројства, поспецифично 
психотичните растројства со фокус на шизофренијата,  нивната застапеност во 
рамки на светската популација, како и нивниот ефект на квалитетот на живот и 
продуктивноста, опишувајќи ги како водечка причина за инвалидитет. Наведени 
се и епидемиолошки податоци за шизофренијата, опишани се ефектите на болеста 
врз квалитетот на живот, ефектите врз економијата и образованието. Во овој дел 
од трудот е дефинирана болеста шизофренија како хронично невродегенеративно 
психијатриско нарушување кое се јавува кај приближно 1 % од населението во 
светот со малку родови разлики, со  типични манифестации на „позитивни“ 
симптоми, како што се: делузии и халуцинации, и „негативни“ симптоми, како 
што се: апатија и недостаток на движечки мотив, дезорганизација на 
однесувањето и мислењето, и кататонични симптоми, како што се: маниризми и 
бизарно позирање, развојот и текот на болеста. Сите овие сегменти кандидатката 
ги опишува и ги објаснува поединечно, наведувајќи дека шизофренијата е состојба 
која најчесто е презентирана со повеќе релапси, често со нецелосна ремисија на 
симптомите, со потенцирање на когнитивните тешкотии на поединецот, како и 
социјалните и професионалните импликации. 
 
 Во понатамошното излагање, кандидатката се осврнува на третманот на 
психозите, опишувајќи ја важноста на антипсихотичната терапија за редукцијата 
на акутните симптоми, но и потребата од долготраен третман со цел спречување 
на релапс, а со тоа намалување на бројот на хоспитализации и намалување на 



трошоците во здравствениот систем и подобрување на квалитетот на животот на 
пациентите. Во излагањето се опишани и несаканите ефекти од долгорочната 
антипсихотична терапија, кои, пак, се честа причина за непридржување кон 
третманот, а исто така е наведено дека 30 – 50 % од пациентите со шизофренија не 
даваат посакуван клинички одговор или 50 % од нив развиваат тешки и 
долготрајни несакани ефекти како екстрапирамидна симптоматологија, тардивна 
дискинезија и дистонија. Кандидатката наведува дека бројни докази во 
современите научни истражувања потврдуваат дека генетските фактори играат 
критична улога во одредување на клиничкиот исход од терапијата со 
антипсихотици. 
 
 Во таа смисла, поединечни пациенти може да имаат потреба од поголеми 
дози на лекот (над официјално одобрениот опсег), а друга група развиваат 
несакани ефекти и покрај релативни ниски дози на антипсихотичен медикамент. 
За оваа интериндивидуална варијабилност, предвид се земаат повеќе фактори, 
како што се: патофизиолошки фактори, фактори на средината и генетски фактори 
на поединецот. Од особена важност, т.е. еден конзистентен фактор кој многу 
придонесува за интериндивидуалните разлики меѓу пациентите, е варијабилноста 
во метаболизирање на лекот (главно од семејството на цитохром Р450), кој води 
до големи разлики во плазма-концентрацијата на лекот и/или неговите 
метаболити. 
 Даден е осврт на најчестите полиморфизми на цитохром 450, кој е 
одговорен за биотрансформација на 85 % од лековите. Врз основа на овие генски 
варијации на CYP 450, индивидуата може да се окарактеризира како бавен, 
интермедиерен, екстензивен и ултрабрз метаболизер. За секој од овие фенотипови 
е даден опис за влијанието во метаболизирањето на лекот и ефектите од 
полиморфизмите. Во овој дел од трудот се наведени повеќе студии кои ја 
потврдуваат користа од примената на информациите од фармакогенетските 
тестирања во однос на персонализирана терапија во клиничката психијатрија. 
 Во посебен сегмент е даден осврт на влијанието на полиморфизмите на CYP 
450 врз развојот на несакани ефекти, со акцент на CYP 2D6, кој заедно со 4 други 
CYP-изоморфи се одговорни за повеќе од 75 % од севкупната активност на CYP, 
опишувајќи ги неговите карактеристики, метаболизам, влијание на карактер, 
неврокогниција и психопатологија. Опишани се и фенотиповите кои 
произлегуваат од полиморфизмот на CYP 2D6 (бавни, ултрабрзи, интермедиерни, 
екстензивни метаболизери) и ефектите на фенотиповите врз метаболизмот на 
лекот, а со тоа и клиничкиот ефект. 
 Во овој сегмент, набројани се и неколку клинички студии кои ја испитувале 
улогата на генетскиот полиморфизам на CYP2D6 со појава на несакани ефекти 
при третман со антипсихотици. 
 На крајот на воведниот дел, даден е краток осврт на атипичниот 
антипсихотик рисперидон, применет кај сите пациенти вклучени во докторскиот 
труд. При тоа, тој е дефиниран, наведен е начинот на делување на рецепторскиот 
систем, начинот на метаболизирање, ефикасност и неговите метаболички 
патишта. Во овој сегмент е наведено дека генетските фактори, т.е. CYP 2D6-
полиморфизмите, придонесуваат за варијабилниот тераписки одговор и 
плазматските концентрации на неговиот метаболит, што влијае на клиничкиот 



одговор. Се елаборира и влијанието на комедикацијата со инхибиторите и 
индукторите на рисперидон и пристапот и дозирањето при комедикација. 

 
Главниот мотив за спроведување на ова истражување кандидатката го 

наоѓа токму во предикцијата на одговорот на третманот преку индивидуализиран 
пристап кој произлегува од можноста со фармакогенетското тестирање да се 
предвиди одговорот или веројатноста за несакани дејства и оптимизација на 
клиничките одлуки.  
 
 Кандидатката јасно и концизно ги дефинира целите на 
научноистражувачката работа, кои се поделени на: 

 
Главната цел на истражувањето се однесува на испитување на влијанието 

на полиморфизмот на CYP2D6 врз ефикасноста на антипсихотичната терапија, 
како  и нивното влијание врз појавата на несаканите ефекти.  
Од неа доследно произлегуваат потцелите на ова истражување:  

• утврдување на застапеноста и влијанието на досега 
познатите полиморфизми на гени кои се асоцирани со терапевтските 
ефекти на антипсихотиците кај пациентите со психози во однос на полот, 
возраста на инцијалната фаза на болеста (ран или доцен почеток), 
диететските навики, пушењето и комедикацијата; 

• иденификување на мутации (полиморфизми) на CYP2D6 
кои се потенцијално асоцирани со појава на несакани ефекти при терапија 
со антипсихотици во однос на полот, возраста на инцијалната фаза на 
болеста (ран или доцен почеток), диететските навики, пушењето и 
комедикацијата; 

• утврдување на поврзаноста помеѓу квалитетот на живот 
кај пациентите со шизофренија и тераписката ефикасност на 
антипсихотичната терапија; 

• утврдување на поврзаноста помеѓу квалитетот на живот 
кај пациентите со шизофренија и појавата на несакани ефекти при 
терапијата со антипсихотици; 

• определување на терапевтската и прогностичката значајност на откриените 
корелации кај пациентите со психози; 

• дефинирање на индивидуален пристап за определување на најсоодветен 
третман со максимален тераписки ефект и минимизирање на несаканите 
споредни тераписки ефекти. 

 
 Во делот Методологија на истражувањето, самото истражување е 
дизајнирано како пресечна студија со проспективен карактер која е изработена 
како соработка помеѓу Универзитетската клиника за психијатрија, Медицински 
факултет – Скопје, Институтот за фармацевтска хемија, Фармацевтски факултет – 
Скопје и Институтот за имунобиологија и хумана генетика при Медицинскиот 
факултет во Скопје, Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ - Скопје. Вклучени биле 91 
пациент со дијагностицирана психоза според критериумите на ICD -10 (F20-F29), 
постари од 18 години. Следењето на терапевтскиот исход било извршено преку 
следење на постигнатите скорови на BPRS (Brief Psychiatric Rating Scale) и PANSS 



(Positive and negative syndrome scale) скалите за одговор на пациентот на 
третманот, SQLS (Schisophrenia Quality of life scale) скала за самоевалуација на 
квалитетот на живот од страна на пациентот.  
 Фармакогенетските испитувања се однесуваат на идентификување на 
полиморфизмот на CYP2D6, користејќи испитувања базирани на алел специфичен 
real time PCR-метод, и се извршени на Институтот за фармацевтска хемија, 
Фармацевтски факултет – Скопје и Институтот за имунобиологија и хумана 
генетика при Медицинскиот факултет во Скопје, Универзитет „Св. Кирил и 
Методиј“ – Скопје. 
 Кандидатката дава детален опис на методологијата користена во 
истражувањето. Периферните лимфоцити се искористени за екстракција на 
геномска ДНК со користење на стандардна постапка за изолација со протеиназа К 
дигестија и тие се чувани на -80оС до генотипизацијата.  
ДНК-изолација  

Геномската ДНК е екстрахирана од периферни лимфоцити од примероците 
обезбедени во EDTA-вакутајнери со примена на протеиназа К дигестија, фенол-
хлороформ екстракција и етанолна преципитација. Концентрацијата на добиената 
ДНК била определена на 260 nm и 260/280nm соодветно (NanoDrop 2000, Thermo 
Scientific). 
Генотипизација: CYP2D6-генотипизација 

Генотипизацијата на CYP2D6 била изведена на Институтот за 
имунобиологија и хумана генетика при Медицинскиот факултет во Скопје, 
Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ – Скопје, со примена н PGX-CYP2D6 
StripAssay® за CYP2D6. 
 

Критериумите за вклучување од студијата се јасни и прецизни и се 
однесуваат на: дијагноза на психоза според критериуми на МКБ-10 (F20-F29), 
потпишана информативна согласност, возраст над 18 г., придржување до 
пропишаната терапија. 

 
Критериуми за исклучување се однесуваат на возраст под 18 г., 

непридржување кон третманот, присуство на други коморбидни состојби.  
 

Статистичката обработка на податоците е изработена во 
статистичкиот програм SPSS Statistics 23. Применета е дескриптивна статистичка 
анализа за квантитативните податоци; нормалната дистрибуција на податоците е 
тестирана со примена на  Kolmogorov-Smirnov и Shapiro Wilk's тестовите; 
компарирањето на анализирините групи е изведено со независни параметарски и 
непараметарски тестови; анализата на варијанса, Kruskal-Wallis и Mann-Whitney 
тестовите се применети за да се споредат групи за квантитативни варијабли; би-
варијантни анализи се спроведени за да се споредат фенотипските групи; 
униваријантна и мултиваријантна логистичка регресиона анализа е користена за 
идентификација на предикторните фактори за терапискиот одговор. 

 
 
Краток опис на резултатите на истражувањето 



Во делот на објавените резултати, кандидатката дава детален опис на 
резултатите кои произлегле од истражувањето. Опфатени биле 91 пациент, сите 
третирани со риспериодон, кои се класифицирани во 3 CYP 2D6-фенотипови. Врз 
основа на овој скор, пациентите се поделени во три групи: екстензивни, 
умерени/интермедиерни и бавни метаболизери. Резултатите се во согласност со 
потврдените фреквенции од 5 до 10 % CYP2D6-фенотип на бавни метаболизери и 1 
– 2 % ултрабрзи метаболизери потврдени во белата популација.  

Добиените резултати потврдиле дека пациентите од трите CYP2D6-групи не 
се разликувале сигнификантно во однос на половата структура. Умерените и 
екстензивните метаболизери имале слична дистрибуција на машки и женски 
пациенти, почеста била застапеноста на пациенти од женски пол. Во сите три 
фенотипски групи доминирале пациенти со средно ниво на образование. Во 
структурата според националност, во сите три групи доминирале Македонци. 
Согласно со добиените резултати, националноста на пациентите со психоза 
немала сигнификантно влијание на генетскиот полиморфизам на CYP2D6. 

Согласно со резултатите, бавните, умерените и екстензивните метаболизери 
не се разликувале сигнификантно во однос на социо-демографските 
карактеристики. Пациентите со умерен метаболизам на CYP2D6 супстратите 
незначајно поретко од оние со спор и екстензивен метаболизам биле активни 
пушачи во моментот на спроведување на студијата. Тестираната разлика во 
дистибуцијата на пациенти кои консумираат и кои не консумираат алкохол била 
статистички несигнификантна. Најголем дел пациенти од трите групи имале една 
епизода на болеста. Трите фенотипски групи, односно бавните, умерените и 
екстензивните метаболизери имале несигнификантно различен број на епизоди 
на болест.  

Сигнификантна разлика била најдена меѓу CYP2D6-групите во однос на 
крајната дневна доза на рисперидон, крајната просечна доза била највисока кај 
бавните метаболизери, следено од групата умерени и екстензивните 
метаболизери. Post-hoc анализата за меѓугрупните споредби идентификувала 
сигнификантна разлика меѓу групите на бавните и екстензивните метаболизери. 
На крајот на следењето, ординираната доза на рисперидон била значајно 
повисока кај пациентите со ниска CYP2D6-активност споредено со пациентите со 
висока CYP2D6-активност. 
 Меѓугрупните споредби во однос на фреквенцијата на земање дополнителна 
терапија не биле статистички сигнификантни, односно значајни. Немало 
статистички значајна разлика меѓу групите во однос на појавата на прва епизода 
на болеста. 

Резултатите од статистичката анализа покажале дека полиморфизмите на 
CYP2D6 имаат сигнификантно влијание во појавата на несакани ефекти во тек на 
третманот со антипсихотични лекови. Бавните метаболизери несигнификантно 
почесто се со несакани ефекти од антипсихотичната терапија во споредба со 
умерените метаболизери, а сигнификантно почесто од екстензивните 
метаболизери, разликата во зачестеност на несакани ефекти меѓу умерените и 
екстензивните метаболизери не била статистички сигнификантна.  

Резултатите од статистичката анализа покажале дека генетскиот 
полиморфизам на CYP2D6 има сигнификантно влијание на типот на несакани 
ефекти во тек на третман со антипсихотични лекови (агитација сигнификантно 



почеста кај бавните метаболизери споредено со екстензивните метаболизери–40 
%, вознемирани биле сите пациенти - бавни метаболизери, а ниту еден од групите 
умерени и брзи метаболизери. На поспаност се жалеле сите бавни метаболизери, 
сигнификантно почесто во споредба со умерените – 27,8 % и екстензивните 
метаболизери – 22,45 %, зашеметеноста била сигнификантно почеста кај бавните 
метаболизери споредено со умерените и со екстензивните метаболизери. 
Антипсихотичната терапија резултирала со субоптимален ефект кај сите бавни 
метаболизери, додека појава на ригор била сигнификантно почесто кај бавните 
метаболизери споредено со умерените и екстензивните метаболизери). 
Статистички сигнификантна била разликата меѓу бавните и умерените 
метаболизери по однос на покачувањето на телесната тежина. 

 
Добиените резултати покажуваат дека несаканите ефекти кои се 

манифестирале во тек на третманот со антипсихотици биле значајно почести кај 
бавните метаболизери наспроти умерените и екстнзивните, додека зачестеноста 
на ниту еден несакан ефект не била сигнификантно различна меѓу умерените и 
бавните метаболизери. Анализата покажала дека кај бавните метаболизери 
најчеста причина за прекин на терапија биле појавените несакани ефекти. 
Ординираната доза на рисперидон немала сигнификантно влијание за појава на 
ниту едно несакано дејство кое се манифестирало во тек на третманот со 
антипсихотици. Терапискиот ефект на антипсихотичната терапија евалуиран 
преку PANSS-скалата сигнификантно зависел од генските поломорфизам на 
CYP2D6. Најниски скорови на скалата, односно најдобри тераписки ефекти биле 
добиени кај екстензивните метаболизери, додека бавните метаболизери имале 
највисоки скорови за PANSS-скалата, односно најслаби тераписки ефекти од 
антипсихотичниот третман. Терапискиот ефект на антипсихотичната терапија 
евалуиран и преку BPRS-скалата сигнификантно зависел од генетскиот 
поломорфизам на CYP2D6. Најниски скорови на скалата, односно најдобри 
тераписки ефекти имале брзите метаболизери, додека бавните метаболизери 
имале највисоки скорови за BPRS-скалата, односно најслаби тераписки ефекти од 
антипсихотичниот третман. Пациентите кај кои во текот на терапијата со 
антипсихотични лекови се манифестирале несакани ефекти, биле со повисоки 
скорови за SQLS-скалата (полош квалитет на живот) од пациентите без несакани 
ефекти, со статистичка сигнификантна разлика за следните несакани дејства: 
вознемиреност, зашеметеност, вртоглавица, субоптимален тераписки ефект и 
ригор. 
 Сите подгрупи во делот на резултатите се презентирани со кратка дискусија. 
Врз основа на сите претходно изложени факти и резултати добиени при 
веродостојана анализа, конципирана е финална дискусија која дава детално 
толкување и поврзување на резултатите добиени при истражувањето и се даваат 
постулатите врз кои се темелат насоките за натамошни истражувања во областа.  
 
 Во заклучните согледувања, кандидатката ги презентира одговорите 
добиени при анализа на резултатите и во приложената дискусија. Тие 
соодветствуваат на поставените работни цели и делови претставени во 
„Резултати“.  



Со оваа студија се потврдува мултифакторијалната етиологија на 
шизофренијата, како и полигениот  одговор кон антипсихотичниот третман  кој е 
под влијание на фармакокинетските (доминантно CYP-ензимите), транспортните 
и фармакодиманските (рецептори), кои треба задолжително да бидат земени 
предвид при иницирањето и титрирањето на антипсихотичната терапија. 
Резултатите од оваа прва студија го евалуира и го потврди влијанието на   CYP2D6-
фенотиот врз појавата на несакани реакции и одговор кон третманот со 
рисперидон кај пациенти со дијагностицирани психози. Потврдено е дека 
фреквенцијата на појавување на несаканите реакции е  статистички 
сигнификантно поголема кај бавните метаболизери во споредба со умерените и 
екстензивни метаболизери. Тоа резултира со потврдена намалена атхеренција и 
потреба од подесување на дозата во групата на бавните метаболизери, во споредба 
со другите две евалуирани групи. Сите сознанија одат во прилог на поддршка на  
примена на фармакогенетско тестирање при селекција на антипсихотиците и 
индивидуализација на дозата кај пациентите со дијагностицирана психоза. Со 
примена на таков рационален пристап во селекцијата на третманот во однос на 
одреден вид на антипсихотик и соодветна доза ќе се постигне подобра контрола на 
позитивните и негативните симптоми, намалување на појавата на несаканите 
реакции, подобро придржување кон третманот од страна на пациентите, а со тоа и 
подобрување на квалитетот на живот на пациентите со психози, што финално ќе 
обезбеди заштеда за целокупниот здравствен систем.  

 
 
Оцена на трудот 
 
 Комисијата оценува дека докторската дисертација со наслов „Улогата на 
генетскиот полиморфизам на CYP 450 како предиктор на тераписки одговор во 
третман на психози“ од д-р Ана Филипче, произлегува од самостојна научна 
работа. 
 Се работи за значајна и актуелна тема од областа на психијатријата. 
Прецизната идентификацијата на полиморфизмите на CYP 2D6 и нивното 
влијание на ефикасноста на антипсихотичната терапија, како и влијанието на 
појавата на несакани ефекти, ќе има сигнификантна импликација на 
оптимизација на клиничките одлуки во смисла на предикција на терапискиот 
одговор и предвидување на веројатноста за несакани тераписки ефекти.  
 
 Трудот ги содржи сите елементи на научен труд. Има јасно дефинирани 
цели, кои се во согласност со мотивот на студијата. Материјалот и методите се 
прецизно изложени и опишани, а резултатите се прикажани опширно и детално. 
Резултатите и заклучоците кои произлегуваат од нив даваат значаен придонес во 
оптимизирање на третманот и овозможуваат порационален пристап и примена на 
индивидуализација на терапијата со антипсихотиците. Се очекува 
имплементирање на наодите од дисертацијата во секојдневната клиничка пракса.  
 Комисијата смета дека докторската дисертација ќе даде особен клинички и 
научен придонес во областа на психијатријата. 
 
 



Исполнетост на законските услови за одбрана на трудот 
 

Кандидатката, пред одбрана на докторскиот труд, ги објавила следниве 
рецензирани истражувачки трудови: 
 
1.Ana Filipce , Zorica Naumovska , Aleksandra Kapedanovska Nestorovska , Zoran 
Sterjev , Katerina Brezovska , Jasmina Tonic-Ribarska , Aleksandra Grozdanova2 , 
Ljubica Suturkova, Marija Raleva Evaluation of correlation between the 
pharmacogenetic profiles of risperidone treated psychiatry patients with plasma and 
urine concentration of risperidone and its active moiety 9-OH risperidone determined 
with optimized bioanalytical lc method CONTRIBUTIONS. Sec. of Med. Sci., XXXIX 2–
3, 2018. 
2. Ana Filipche , Elizabet Miceva Velichkovska , Marija Raleva, Zorica Naumovska , 
Aleksandar Petlichkovski and Emilija Atanasovska Influence of CYP 2d6 phenotype on 
adverse events in schisophrenia patients on risperiodone treatment Mak Med Pregled 
2020; 74(1): 1-7. 
 
 
Заклучок и предлог 
 
 Д-р Ана Филипче, со спроведувањето на оваа студија, како и со објавените 
трудови, ќе даде значаен придонес во научноистражувачката работа. Со нејзиниот 
понатамошен ангажман, стручен и академски, заклучоците од дисертацијата 
можат и треба да бидат пренесени до останатите лекари од психијатриската 
специјалност.  
 
 Резултатите од оваа докторска дисертација ќе најдат примена во 
секојдневната клиничка работа и ќе имаат значајно влијание на подобрување на 
квалитетот на лекување на пациентите со шизофренија и други психози, 
намалување на трошоците за лекување, намалување на појавата на несакани 
ефекти и подобрување на квалитетот на живот. 
 
 Врз основа на анализата на доставениот докторски труд, Рецензентската 
комисија оценува дека докторската дисертација на кандидатката Ана Филипче со 
наслов „Улогата на генетскиот полиморфизам на CYP 450 како предиктор на 
тераписки одговор во третман на психози“ ги исполнува бараните критериуми и 
претставува придонес во научноистражувачката и клиничка работа. Трудот ги 
содржи сите елементи на научен труд со јасно дефинирани цели, материјал и 
методи, опсежно прикажани резултати, дискусија и заклучоци кои даваат 
адекватни одговори на поставените цели. 
 
 Рецензентската комисија позитивно ја оценува докторската дисертација 
„Улогата на генетскиот полиморфизам на CYP 450 како предиктор на тераписки 
одговор во третман на психози“ од д-р Ана Филипче и му предлага на Наставно-
научниот совет на Медицинскиот факултет во Скопје да ја усвои рецензијата и да ѝ 
овозможи на кандидатката јавна одбрана на трудот. 
 



 
Рецензентска комисија  

• Проф. д-р Бранислав Стефановски, претседател, с.р.  
• Проф. д-р Марија Ралева, ментор, с.р. 
• Проф. д-р Славица Арсова Хаџи-Ангелковска, член, с.р. 
• Проф. д-р Бети Зафировска, член, с.р. 
• Проф. д-р Александар Петличковски, член, с.р. 

 



Р Е Ц Е Н З И Ј А 
 

ЗА ОЦЕНА НА ДОКТОРСКАТА ДИСЕРТАЦИЈА „ВРЕДНОСТА 
НА КАЛПРОТЕКТИН ВО АСЦИТ КАКО ДИЈАГНОСТИЧКИ И 

ПРОГНОСТИЧКИ МАРКЕР ЗА СПОНТАН БАКТЕРИСКИ 
ПЕРИТОНИТИС КАЈ ПАЦИЕНТИТЕ СО ЦРНОДРОБНА ЦИРОЗА“  

ОД Д-Р ФАНА ЛИЧОСКА ЈОСИФОВИЌ, ПРИЈАВЕНА НА 
МЕДИЦИНСКИОТ ФАКУЛТЕТ ВО СКОПЈЕ 

 
 
 Наставно-научниот совет на Медицинскиот факултет во Скопје, на 
својата XXIX работна седница одржана на 22.9.2020 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 со наслов: ВРЕДНОСТА НА 
КАЛПРОТЕКТИН ВО АСЦИТ КАКО ДИЈАГНОСТИЧКИ И 
ПРОГНОСТИЧКИ МАРКЕР ЗА СПОНТАН БАКТЕРИСКИ 
ПЕРИТОНИТИС КАЈ ПАЦИЕНТИТЕ СО ЦРНОДРОБНА ЦИРОЗА од 
кандидатката д-р Фана Личоска Јосифовиќ, во состав: проф. д-р Ненад 
Јоксимовиќ (претседател), проф. д-р Мери Трајковска (ментор), 
проф. д-р Розалинда Исјановска (член), проф. д-р Викторија Чалоска 
Ивановска (член) и проф. д-р Калина Старделова Гривчева (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 Фана Личоска Јосифовиќ 
со наслов: ВРЕДНОСТА НА КАЛПРОТЕКТИН ВО АСЦИТ КАКО 
ДИЈАГНОСТИЧКИ И ПРОГНОСТИЧКИ МАРКЕР ЗА СПОНТАН БАКТЕРИСКИ 
ПЕРИТОНИТИС КАЈ ПАЦИЕНТИТЕ СО ЦРНОДРОБНА ЦИРОЗА содржи 115 
страници компјутерски обработен текст во фонт Times New Roman со 1,5 
проред, големина на букви 12 и 239 библиографски единици, меѓу нив научни 
трудови, статии, книги и меѓународни препораки на Европското и 
Американското здружение за гастроентерохепатологија. Текстот е збогатен со 
38 табели, 30 графикони, 1 шема и 1 слика. Трудот е структуриран во 9 поглавја 
и воедно ги содржи сите делови на еден научноистражувачки проект: вовед, 
мотив за изработка на докторската дисертација, цели, материјал и методи, 
методи на статистичка обработка, резултати на истражувањето и дискусија на 
добиените резултати, по што следат заклучоците, како и листа на 
библиографски податоци. Начинот на изложување е јасен и концизен, лесно се 
следи, и воедно побудува интерес за одбраната тема на истражување. Деловите 



се систематизирани во точки и потточки со наслови и поднаслови, со што се 
овозможува систематизирано и прегледно следење на материјата обработена во 
докторската теза. Трудот обработува актуелна научна и клиничка 
проблематика, вредна и оправдана за истражување, како од научен така и од 
клинички аспект. 
 Првата глава од докторската дисертација е вовед, кој е поделен на 8 
поднаслови. Текстот во воведниот дел е концизен, содржински јасно 
структуриран и разбирлив и воедно ја поставува одбраната тема на 
истражување во контекст на современата медицинска наука и клиничка пракса. 
Во првата  тематска субединица е дефиниран спонтаниот бактериски 
перитонитис (СБП) кај пациентите со црнодробна цироза (ЦЦ) како 
новонастаната, спонтана бактериска инфекција на стерилна асцитна течност, 
во отсуство на интраабдоминални извори на инфекција или малигнитет и се 
потенцира дека најсензитивен показател за поставување на дијагнозата е 
бројот на полиморфонуклеарни клетки (ПМНК) е ≥250 во 1 mL асцитна течност 
и/или доколку во микробиолошката култура биде изолиран еден бактериски 
вид и се обработува. Во вториот и третиот дел се  прикажани 
епидемиологијата и етиологијата на СБП, како и прогностичките фактори кои 
влијаат на инциденцијата на морбидитетот и морталитетот кај пациентте со 
СБП, како: возраста, степенот на црнодробната дисфункција (пресметана 
според Child-Pugh или MELD скорот), намалената активност на C3-компонента 
на комплементот < 20 mg/dL, ниската концентрација на протеини во асцитот 
<10 g/L, дисфункција на ПМНК, покаченото ниво на билирубинот во серум > 
60 μmol/L, тромбоцити < 98.000, рефракторниот асцит, висок ИНР, лошиот 
нутритивен статус, крвавење од варикозитети на хранопроводот и употребата 
на инхибитори на протонската пумпа.  Во четвртиот дел,  детално е опишана 
патогенезата на СБП, со посебен осврт на бактериската транслокација (БТ) на 
ентеричните бактерии или нивните фрагменти (бактериската 
десоксирибонуклеинска киселина или ендотоксините) од луменот на цревото 
во мезентеричните лимфни јазли (МЛЈ), лимфната циркулација, системската 
циркулација и/или екстраинтестиналните органи во перитонеалната шуплина. 
Во петтиот дел, даден е опис на клиничката слика на пациентите со СБП. Во 
шестиот и седмиот  дел, презентирани се најновите клинички препораки за 
дијагноза и третман на СБП. Детално е даден опис на молекуларната структура 
на калпротектинот, неговата дистрибуција во клетките и ткивата, биолошката 
функција, како и преглед од литературата за неговата улога како дијагностички 
маркер за СБП. Во осмиот дел, објаснета е улогата на прогностичките скорови 
кај пациентите со ЦЦ како проценители на должината на преживување и 
ризикот од смртен исход, со посебен осврт на Child-Turcotte-Pugh II и MELD 
скорот.  
 Второто поглавје го анализира мотивот за изработка на оваа студија, 
кој е јасно дефиниран. Докторантката го потенцира фактот дека спонтаниот 
бактериски перитонитис  е  животозагрозувачка компликација кај пациентите 
со црнодробна цироза, и поради високата стапка на морталитет, неопходно е 
брзо да се препознае и адекватно да се третира.  Одредувањето на  
калпротектин во асцитната течност може да претставува супериорна метода во 
дијагностицирање на СБП, не само како алтернатива на конвенционалните 
дијагностички методи, туку и заради неговата предиктивна (рекурентни 
епизоди на СБП) и прогностичка вредност (корелација со стадиумот на 
црнодробната болест). Со воведувањето на оваа метода очекуваме поефикасна 



и побрза дијагноза на СБП, а со тоа и поголем успех во лекувањето и 
намалување на морталитетот на една вулнерабилна група на пациенти со ЦЦ. 
 Во третото поглавје од докторската дисертација, кандидатката ги 
презентира целите на истражувањето, кои се јасно дефинирани и одредени. 
Примарната цел на студијата била да се утврди вредноста на нивото на 
калпротектинот во асцитната течност како дијагностички и прогностички 
маркер за СБП кај пациентите со ЦЦ. Други цели на оваа студија кои 
произлегуваат од претходната цел биле да се спореди вредноста на 
калпротектинот во асцитот кај пациентите со СБП и без СБП, да се направи 
корелација на вредноста на калпротектинот во асцитот со  бројот на ПМНК во 
асцитот, да се спореди вредноста на калпротектинот во асцитот кај пациентите 
со СБП пред почетокот на антибиотската терапија и 7-миот ден од 
започнувањето на терапијата, да се одреди вредноста на калпротектинот во 
асцитот кај пациентите со позитивна бактериска култура на асцитна течност, да 
се направи корелација на вредноста на калпротектинот во асцитот со вкупните 
протеини во асцитот и серумот, да се утврди корелација на вредноста на 
калпротектинот во асцитот со  Ц-реактивниот протеин (ЦРП) во асцитот и 
серумот, корелација на вредноста на калпротектинот во асцитот со присуство 
или отсуство на горнодигестивни крвавења и корелација на вредноста на 
калпротектинот во асцитот со вредноста на Child-Turcotte-Pugh II и MELD 
скорот. 
 Четвртото поглавје ги прикажува материјалот и методите, каде 
што систематски се претставени одредени компоненти на методологијата на 
испитување за нивно полесно следење. Кандидатката го дефинира дизајнот на 
студијата како проспективно-аналитичко-опсерваториска која била спроведена 
на Универзитетската  клиника за гастроентерохепатологија во Скопје во период 
од една година. Примерокот на истражување опфатил 70 хоспитализирани 
пациенти со етаблирана црнодробна цироза, без оглед на етиологијата, 
поделен во две групи:  испитуваната група опфатила 35 пациенти со 
дијагностициран СБП и контролната група опфатила 35 испитаници со слични 
демографски карактеристики како испитуваната група, со стерилен асцит  (не 
СБП). Критериумите за вклучување и исклучување на испитаниците во 
истражувањето се точно дефинирани. Детално се опишани биохемиските  
анализи и биохемиската методологија во примероците од крв и асцит. Посебен 
акцент е даден на квантитативно мерење на калпротектин во асцит со тестот 
Quantum Blue Calprotectin Ascites (LF-ASC25), со помош на  Quantum Blue 
Reader (читач). Бројот на ПМНК, се одредувал директно од 
нецентрифугираниот дел на асцитот. Кај сите испитаници се правела и 
квантификација на асцитот, математичко пресметување на  прогностички 
скорови како и микробиолошка анализа на асцитот. Во однос на 
имплементирањето на истражувањето, првата визита се правела  0-тиот ден од 
хоспитализацијата, втора визита  48-72 часа од хоспитализацијата (по 
добивање на резултатите од  биохемиската и микробиолошката анализа на 
асцитот) кога и се формирале испитуваната  и контролната група. Пациентите 
од испитуваната група биле третирани со антибиотик во согласност со 
актуелните препораки за лекување и терапија на СБП. Трета визита е правена 
7-миот ден од започнувањето со антибиотскиот третман, кај испитаниците од 
испитуваната група кога се правела нова парацентеза, за да се одреди бројот на 
ПМНК и да се одреди нивото на калпротектинот во асцитот.  

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. 
 Резултатите од истражувањето се прикажани во шестото поглавје. 
Добиените резултати од спроведената статистичка анализа се прикажани 
прегледно во табели и графикони. Примерокот е анализиран во однос на 
главните демографски карактеристики, калкулираните скорови, 
лабораториските и хемостатските параметри од интерес. Анализата на 
лаботаториските анализи не регистрирала сигнификантни разлики во 
просечните вредности на леукоцитите (Ле) и тромбоцитите (Тр) во 
периферната крв, ВП во серум, уреата, електролитите во серум, ВБ, АСТ, АЛТ, и 
АП. Меѓутоа, пациентите со СБП во споредба со не-СБП, имале повисоки 
односно пониски просечни вредности кај сите испитувани варијабли, со 
посебни отстапувања во однос на референтните вредности кај Ле, Тр, АСТ, АЛТ 
и вкупен билирубин. Од лабораториските анализи на оваа популација на 
пациенти во однос на контролната група се забележале статистички значајно 
пониски просечни вредности на албумини во серум, повисоки вредности на 
ИНР, ПВ и креатининот во серум, додека просечните вредности на 
електролитите во серум (На, К и Ца) биле во граница на референтните 
вредности. Анализата утврдила  присуство  на  статистички  значајна  
асоцираност  помeѓу разликата на просечните вредности на MELD-скорот,  кај 
испитуваните групи. Сите пациенти во испитувана група биле  класа Ц, додека 
во КГ класа Б  била регистрирана кај 65,7 %  и  класа Ц кај 34,3 %, а  
процентуалната разлика била статистички сигнификантна. Микробиолошката 
анализа нa асцитната течност кај 33 (94,3 %) пациенти била негативна, само кај 
двајца пациенти (5,7 %) од ИГ била позитивна и биле изолирани Klepsiella 
pneumonie и Echerichia colli. Вредноста на калпротектинот и кај двајцата 
пациенти била висока и изнесувала 1,8. Истражувањето регистрирало појава на  
гастроинтестинално крвавење и во двете групи, во првата група кај 14,3% од 
пациентите, а во КГ кај 11,4 %, а процентуалната разлика била статистички 
несигнификантна за p>0,05. 
 Најзначајните  резултати  од  истражувањето  во  овој  дел  се  однесуваат  
на нивото на калпротектин. Разликата помеѓу просечната  вредноста на нивото 
на  калпротектин во асцит пред терапија и по терапијата (антибиотска)  била 
статистички сигнификантна. Исто така, се регистрирала позитивна умерено 
јака статистички сигнификантна корелација помеѓу калпротектинот и ЦРП во 
серум и асцитната течност. Во текот на анализата била регистрирана негативна 
умерено слаба статистички несигнификантна корелација помеѓу 
калпротектинот и вкупни протеини во серум. Добиената вредност на Pearson-
овиот коефициент на линеарна корелација (r) покажал дека ВП во асцит 
негативно корелираат со калпротектинот, вредноста p како статистички 
сигнификантна ја потврдила корелацијата. Корелацијата била негативна, 
односно индиректна, што значело  дека зголемувањето на вкупните протеини 
во асцит  ја намалувал  вредноста на калпротектин и обратно. Исто така, била 
регистрирана позитивна јака статистички сигнификантна корелација помеѓу 
калпротектинот и ПМНК пред терапија  и  по терапија. Корелацијата била 
позитивна, односно директна, што означувало дека зголемувањето на 
калпротектин по терапија  ја зголемувал бројката на  ПМНК  по терапија, и 
обратно. Студијата презентирала позитивна умерена статистички 
сигнификантна корелација помеѓу калпротектинот и MELD-скорот, позитивна 



умеренo јака статистички сигнификантна корелација помеѓу калпротектинот и 
Child-Turcotte-Pugh II скорот. Со Spearman Rank Order Correlations (ранг 
корелација) не била регистрирана корелација помеѓу калпротектинот и 
горнодигестивните крвавења. ROC-анализата укажала дека калпротектинот 
придонесува за дијагностицирање на СБП со 89,5 % (одличен предиктор), 
поблизу до идеалната вредност од 1,0 и над најлошата вредност од 0,5. Според 
координатите на ROC-кривата, сензитивноста на овој параметар како 
предиктор за СБП била  94,3 %, а специфичноста 62,5 %. Мултипната 
регресиона анализа регистрирала поврзаност помеѓу калпротектинот (зависна 
критериумска варијабла) и системот на променливи варијабли ВП во серум и 
асцит, ЦРП во серум и асцит, ПМНК, Child-Turcotte-Pugh II скорот, MELD-скор 
кај пациентите со СБП, при што коефициентот на мултипна регресија (R) била 
0,799. Коефициентот на детерминација (R2) бил 0,64 и значел дека сите 
независни променливи варијабли заедно влијаат на калпротектинот со 64 %, 
додека 36 % се под влијание на други фактори. 
 Со анализа на индивидуалните варијабли било заклучено дека ПМНК 
имаат значително влијание врз вредностите на калпротектин кај пациенти со 
СБП. За вредностите на ПМНК, коефициентот на делумна регресија бил 0,68, 
а t-тестот покажал дека ефектот на ПМНК на калпротектинот бил статистички 
значаен за p = 0,000000, а тоа значело дека доколку ПМНК се зголемат за една 
единица мерка, вредноста на концентрацијата на калпротектинот просечно се 
зголемувал  за 0,687187. ROC-анализата укажала дека креатининот, ВП, ИНР и 
MELD-скорот биле слаби предиктори за дијагностицирање на СБП со 67,0 
%/50,0 % /66,4 % / 66,7 %, а  Child-Turcotte-Pugh II скорот бил одличен 
предиктор за дијагностицирање на СБП ( 90,7%). Во однос на ЦРП, ROC-
анализата укажала дека е добар предиктор за дијагностицирање на СБП со  
71,0%. Со униваријантна анализа се покажало дека  ИНР, албумин/с, 
креатнин/с, ЦРП/с, СААГ, ВП/асцит, ЦРП/асцит, големо количество на асцит 
биле независни ризик фактори за развој на СПБ. Имено, ИНР >1,2 
сигнификантно ја зголемил шансата за СБП за три пати, албумини во серум 
<35 g/L сигнификантно ја зголемиле шансата за СБП за пет и пол пати, 
креатинин/с >115 µmol/L сигнификантно ја зголемил шансата за СБП за 
четири пати, ЦРП во серум >6 mg/L сигнификантно ја зголемил шансата за 
СБП за седум пати,СААГ <20 g/L сигнификантно ја зголемил шансата за СБП 
за пет пати, ВП во асцит ≤10 сигнификантно ја зголемиле шансата за СБП за 
пет пати, ЦРП во асцит >6 mg/L сигнификантно ја зголемил шансата за СБП за 
три пати пати и голема количина на  асцит сигнификантно ја зголемил 
шансата за СБП за единаесет пати.  Со мултиваријантната логистичка анализа 
било потврдено дека ИНР >1,2; креатинин >115 µmol/L, СААГ <20 g/L и голема 
количина на асцит биле статистички ризик-фактори (предиктори)  и ја 
зголемиле шансата за СБП. 
 Дискусијата на докторската дисертација, која опфаќа детална анализа 
на добиените резултати, е елаборирана во седмото поглавје. Кандидатката 
систематизирано во целини дава толкувања на добиените резултати и ги 
споредува со објавените релевантни резултати од современи автори кои дале 
значителен придонес во обработка на оваа проблематика. Широкиот спектар 
на достапни современи истражувачки студии и објавени резултати го 
оправдува и го прави актуелно ова истражување. Дискусијата започнува со 
разгледување на влијанието на демографските карактеристики, ризик 
(предиспонирачки) факторите за СБП, симптомите на болеста,  а сето тоа 
компарирано и поткрепено со резултатите од други релевантно објавени 



студии. Од посебна важност се наведува следењето на бројот на ПМНК во 
асцитот, вредностите на леукоцитите во периферната крв, Ц-реактивниот 
протеин (ЦРП), билирубинот, протеините, албумините, трансаминазите, 
деградационите продукти и електролитите. Од прегледот во литературата се 
видела голема хетерогеност во однос на  клиничките и лабораториските 
карактеристики присутни  кај пациентите со СБП, меѓутоа сите други објавени 
студии ја оправдале индикацијата за дијагностичка парацентеза кај сите 
пациенти со цироза и асцити пред хоспитализација. Биохемиските варијабли 
кои биле корелирани со бројот на ПМНК, биле оние кои имале статистичка 
сигнификантност (албумини во серум, ИНР и креатинин во серум), и укажале 
дека креатининот во серум и ИНР биле слаби предиктори за развој на СБП, 
додека униваријантната анализа покажала дека ИНР, албумин /с и 
креатининот /с биле  независни ризик фактори за СПБ. Понатаму во текстот се 
анализираат неколку студии кои со помош на мултиваријантни анализи, 
анализирале различни ризик фактори за СБП, како  Child-Pugh скор; развојот 
на енцефалопатија; серумска концентрација на билирубин; број на Тр; и 
вкупни протеини во асцит. Како независни предиктори за СБП, авторите ги 
идентификувале: серумскиот албумин, C4 во асцитот  и горнодигестивното 
крвавење и нагласиле дека нивната комбинација може да предвиди СБП до 97 
%.  
 Авторката ги цитира препораките на Американската и Европската 
асоцијација за проучување на болестите на црниот дроб, според кој кај сите 
пациенти со цироза и асцит при прием во болница треба да се спроведе 
дијагностичка парацентеза со цел да се исклучи или потврди СБП. Авторката 
нагласува дека и покрај златниот стандард за дијагноза на СБП ( бројот на 
ПМНК поголем или еднаков на 250 во 1 mL асцитна течност), може да се јават 
грешки. Од овие причини, неколку автори предложиле и други алтернативни 
биомаркери за брза дијагноза на СБП. Во последните 20-ина години, сѐ повеќе 
се наметнувала улогата на калпротектинот како неинвазивен биомаркер за 
дијагноза на СБП. Идејата потекнала од неговото присуство исклучиво во 
неутрофилите, што значи дека неговата вредност во телесните течности е 
пропорционална со приливот на неутрофилите. Меѓутоа, бројот на студии што 
го обработиле овој проблем бил мал и покрај ветувачките и охрабрувачки 
резултати, најверојатно поради  релативно скапиот метод. 

На јасен начин се презентирани  публикациите кои ги  испитале 
прогностичката и дијагностичката вредност на калпротектинот во плазмата и 
асцит кај пациентите со СБП. Неколку студии покажале пониски или повисоки 
просечни вредности на калпротектин во асцит за разлика од вредностите 
добиени во оваа студија, меѓутоа, авторката напоменува дека овие студии биле 
составени од нехомогени групи  пациенти за разлика од оваа студија која била 
хомогена. Анализата на оваа студија регистрирала позитивна јака статистички 
сигнификантна корелација помеѓу вредноста на калпротектинот во асцит и 
ПМНК, а просечна вредност на калпротектинот била 1,50 μg / mL, и била во 
согласност со оние демонстрирани во неколку студии. Исто така се 
регистрирала статистичка сигнификантна разлика помеѓу просечните вредност 
на калпротектинот во асцитот кај пациентите со СБП  наспроти не-СБП.  

Со анализа на индивидуалните варијабли се потврдило дека ПМНК се 
значаен предвидлив фактор што влијае на вредностите на калпротектин  кај 
пациенти со СБП. За вредностите на ПМНК, коефициентот на делумна 
регресија е 0,68, а t-тестот покажа дека ефектот на ПМНК на калпротектинот е 
статистички значаен. И други студии со мултипна регресиона анализа  



покажале позитивна корелација помеѓу вредноста на калпротектинот во асцит 
со ПМНК, ЦРП и вкупните протеини во асцитот, додека негативна корелација 
била регистрирана со возраста, етиологијата, полот,  Child– Pugh и MELD-
скорот, како и бактериската култура.  
 Во оваа студија била одредена вредноста на калпротектинот во асцитот 
пред и по терапијата. Студијата регистрирала повисоки просечни вредности на 
калпротектинот во асцитот пред антибиотската терапија, во споредба по 
антибиотската терапија, каде што се регистрирало статистичко сигнификантно 
намалување на вредноста. Анализата на оваа студија покажала низок процент 
на позитивни  бактериски култури на асцитната течност кај ИГ (5,7 %).  
Изолираните бактерии биле Klepsiella pneumonie и Escherichia colli. Вредноста 
на калпротектинот и кај двајцата пациенти била висока и изнесувала 1,8.  

Во согласност со претходните извештаи, анализата покажала дека 
вкупните протеини во асцит негативно корелираат со калпротектин пред 
терапија. Корелацијата била негативна, односно индиректна,  што означувало  
дека зголемувањето на вкупните протеини во асцит  ја намалува вредноста на 
калпротектин пред терпија, и обратно. 
 Во  завршниот  дел  на  ова  поглавје, анализирани  се  податоците  
поврзани  со дијаностичката вредност на СААГ кај пациентите со црнодробна 
цироза и асцит, потенцирајќи дека во оваа студија била регистрирана 
статистички сигнификантна разлика помеѓу просечните вредности на СААГ g/L 
во испитуваните групи. Понатаму, била регистрирала позитивна умерено јака 
статистички сигнификантна корелација помеѓу калпротектинот и ЦРП во 
серум и асцит, но авторката напоменува дека капацитетот на ЦРП за 
дијагностицирање на СБП бил помалку релевантен од мерењето на 
калпротектинот во асцит. Резултатите од студијата не регистрирале 
сигнификантна разлика во однос на појавата на гастроинтестинални крвавења 
кај двете групи испитаници, меѓутоа сепак кај пациентите со СБП биле 
застапени со поголем процент. Проучувањето на прогностичките скорови во 
предикцијата и прогнозата на поедини компликации кај цирозата, ја 
потврдила нивната улога во клиничката пракса и го поедностави пристапот кон 
оваа вулнерабилна група пациенти. Анализата на резултатите на овој сегмент 
од оваа судија, дала предноста на CTP II скорот во однос на MELD-скорот во 
групата пациенти со СБП. CTP II скорот кој во себе содржи калкулирана 
количина на асцит и креатинин во серум, се покажал како најдобар предиктор 
за СБП, за разлика од MELD-скорот кој не се покажал добар предиктор за оваа 
состојба.  Така и оваа студија потврдила дека во MELD-скорот се потребни 
дополнителни податоци за количината на асцитот, за да стане прецизен 
предиктор за состојбите кои се поврзани со асцитот и последиците од асцитот. 
Добиените резултати во оваа студија, како и резултатите објавени во други 
студии покажале дека MELD-скорот бил слаб предиктор за дијагностицирање 
на СБП со 66,7 %, меѓутоа неколку други студии ја потенцирале неговата 
предиктивна вредност. Имено, според нив, со секое зголемување на MELD-
скорот се зголемувал и ризикот за СБП. Дел од авторите дури и предложиле 
пациентите со црнодробна цироза и асцит со средна вредност на MELD-скор 
20, превентивно да започнат со антибиотски третман. Во текот на анализата се 
регистрирала позитивна умерена статистички сигнификантна корелација 
помеѓу калпротектинот и MELD-скорот и позитивна умеренo јака статистички 
сигнификантна корелација помеѓу калпротектинот и Child-Turcotte-Pugh II 
скорот. Со ова, авторката на индиректен начин ја покажала прогностичката 
вредност на овој биомаркер, со оглед на тоа што пациентите со потешка форма 



на цироза пресметана според Child– Pugh и MELD-скорот, имале и повисоки 
вредности на калпротектин во асцит.  
 
 
 
 Во делот на заклучоците, кандидатката таксативно ги набројува 
наодите од испитуваните параметри, формулирајќи заклучни согледувања како 
одговор на поставените цели во докторскиот труд.  

Последната глава од докторската дисертација ја содржи приложената 
литература, која е обемна и прегледна, содржи 239 референци, и коректно е 
цитирана по прифатените стандарди.  
 
 
3. Оцена на трудот 

Докторската дисертација на кандидатката д-р Фана Личоска Јосифовиќ, 
со наслов: ВРЕДНОСТА НА КАЛПРОТЕКТИН ВО АСЦИТ КАКО 
ДИЈАГНОСТИЧКИ И ПРОГНОСТИЧКИ МАРКЕР ЗА СПОНТАН БАКТЕРИСКИ 
ПЕРИТОНИТИС КАЈ ПАЦИЕНТИТЕ СО ЦРНОДРОБНА ЦИРОЗА, претставува 
актуелно истражување во клиничката медицина од областа на 
гастроентерохепатологијата. Докторската дисертација е изработена по сите 
принципи на научно истражување. Во согласност со мотивот на студијата 
дефинирани се и целите на истражувањето, научниот пристап е оригинален и 
внимателно избран, а методологијата на испитување е современа. Поставените 
цели се во целина реализирани, а добиените резултати се адекватно 
обработени, интерпретирани и дискутирани во согласност со нивната научна и 
клиничко применета вредност. Од добиените резултати се изведени соодветни 
заклучоци. Клиничкото значење и научниот придонес на оваа студија 
произлегуваат од добиените резултати кои покажуваат дека одредувањето на 
нивото на калпротектин во асцит може да биде промовирано како 
дополнителен маркер за навременa дијагноза и третман на пациенти со СБП. 
Докторската дисертација на кандидатката д-р Фана Личоска Јосифовиќ со 
наслов: ВРЕДНОСТА НА КАЛПРОТЕКТИН ВО АСЦИТ КАКО 
ДИЈАГНОСТИЧКИ И ПРОГНОСТИЧКИ МАРКЕР ЗА СПОНТАН БАКТЕРИСКИ 
ПЕРИТОНИТИС КАЈ ПАЦИЕНТИТЕ СО ЦРНОДРОБНА ЦИРОЗА, според 
мислењето на Комисијата за оцена, ги исполнува основните услови и стандарди 
за подготовка на докторски труд. 
 
ИСПОЛНЕТОСТ НА ЗАКОНСКИТЕ УСЛОВИ ЗА ОДБРАНАНА ТРУДОТ 
Кандидатката, пред одбраната на докторскиот труд, ги објавила (како прв 
автор) следниве рецензирани научноистражувачки трудови: 
 

1. Фана Личоска-Јосифовиќ, Трајковска M, Гривчева-Старделова K, 
Чалоска-Ивановска В, Попова-Јовановска Р, Петковска Л, Петровска Е, 
Биљали С.  Kвантитативно одредување на калпротектин во асцит кај 
пациенти со спонтан бактериски перитонитис. АРХИВИ НА ЈАВНОТО 
ЗДРАВЈЕ 2020; Volume 12, Issue 1, Pages 23-32 

2. Фана Личоска-Јосифовиќ, Трајковска М, Гривчева-Старделова К, 
Викторија Чалоска-Ивановска, Генадиева Димитрова М,Тодоровска Б, 
Аврамоски В, Јоксимовиќ Н.  Kвантитативно одредување на 
калпротектин во асцит кај пациенти со спонтан бактериски перитонитис 



пред и по антибиотскиот третман. Medicus 2019; Volume 24, Issue 3, Pages 
303-312 
 

 
 
 
 
ЗАКЛУЧОК И ПРЕДЛОГ  
 
 Главен научен придонес на докторската дисертација е можноста за 
клиничка и апликативна примена на добиените резултати, кои укажуваат на 
значењето на вредноста на нивото на калпротектин во асцит, а со која може да 
овозможи поставување на рана и навремена дијагноза и прогноза во однос на 
терапискиот пристап кај пациентите со СБП. Подрачјето на примена на овој 
труд се клиничките дисциплини како гастроентерохепатологија, каде што 
постои можност за примена на добиените сознанија со цел да се постави 
навремена дијагноза и да се донесе правилна одлука за навремен третман на 
пациентите со СБП.  
 Докторската дисертација ВРЕДНОСТА НА КАЛПРОТЕКТИН ВО 
АСЦИТ КАКО ДИЈАГНОСТИЧКИ И ПРОГНОСТИЧКИ МАРКЕР ЗА 
СПОНТАН БАКТЕРИСКИ ПЕРИТОНИТИС КАЈ ПАЦИЕНТИТЕ СО 
ЦРНОДРОБНА ЦИРОЗА, поднесена од д-р Фана Личоска Јосифовиќ, 
претставува оригинален и самостоен научен труд и во целост ги исполнува 
условите согласно со Правилникот за условите, критериумите и правилата за 
запишување и студирање на трет циклус – докторски студии на Универзитетот 
„Св. Кирил и Методиј“ во Скопје. Комисијата смета дека трудот е автентичен и 
актуелен, има значаен научен и апликативен придонес, во целина ги 
обработува поставените проблеми и ги содржи сите елементи на научен труд, 
со јасно дефинирани цели, прецизно изложени материјал и методи и детално 
прикажани и статистички обработени резултати на студијата. Дискусијата и 
заклучоците се објективни и даваат прецизни одговори на поставените цели. 
 Со оглед на наведеното, Комисијата му предлага на Наставно-научниот 
совет на Медицинскиот факултет во Скопје да ја прифати позитивната оценка и 
да закаже одбрана на докторската дисертација на кандидатката д-р Фана 
Личоска Јосифовиќ со наслов: ВРЕДНОСТА НА КАЛПРОТЕКТИН ВО 
АСЦИТ КАКО ДИЈАГНОСТИЧКИ И ПРОГНОСТИЧКИ МАРКЕР ЗА 
СПОНТАН БАКТЕРИСКИ ПЕРИТОНИТИС КАЈ ПАЦИЕНТИТЕ СО 
ЦРНОДРОБНА ЦИРОЗА. 
 
        Рецензентска комисија 
 
   Проф. д-р Ненад Јоксимовиќ, претседател, с.р. 
   Проф. д-р Мери Трајковска, ментор, с.р. 
   Проф. д-р Розалинда Исјановска, член, с.р. 
   Проф. д-р Викторија Чаловска Ивановска, член, с.р. 
   Проф. д-р Калина Старделова Гривчева, член, с.р. 
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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 
Факултетот, на својата XXVI редовна седница одржана на 10.6.2020 година, а по предлог 
на Советот на студиската програма на трет циклус студии - докторски студии по 
медицина, донесе Одлука за формирање Комисија за оцена на докторската дисертација на 
кандидатот д-р Александар  Савески со наслов „Избор на најоптимален хируршки третман 
кај скршеници на вратот на бутната коска”, во состав: проф. д-р Зоран Божиновски 
(претседател), проф. д-р Игор Кафтанџиев (член), проф. д-р Даниела Георгиева (член), 
проф. д-р Бети Зафирова Ивановска (член)  

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

 

 

ИЗВЕШТАЈ 

Анализа на трудот 

Докторската дисертација на кандидатот д-р Александар Савески со наслов „Избор 
на најоптимален хируршки третман кај скршеници на вратот на бутната коска” содржи 
125 страници компјутерски обработен текст во фонт Tahoma, со 1,15 проред и големина на 



букви 11, библиографски единици од темата што се обработува, меѓу нив научни трудови, 
книги и интернет-ресурси.   

          Трудот е структуриран во 10 глави: вовед, анатомија на колкот, биомеханика, мотив, 
цели на студијата, материјал и методи, резултати, дискусија, заклучоци и литература. 
Деловите се систематизирани во точки и потточки со наслови и поднаслови, со што се 
обезбедува соодветно следење на материјата која е обработена во истражувањето.   

          Насловот на докторската дисертација е јасен, репрезентативен и концизен, и во 
целост одговара на содржината и предметот на докторската дисертација. 

           Во првата глава од докторската дисертација - Вовед, кандидатот ги опишува 
скршениците на вратот на бутната коска како социо-економски проблем во светот и кај 
нас кој ги оптоварува здравствените фондови, државата, семејството и поединецот. На 
јасен и концизен начин го прикажува проблемот како интернационален, чија зачестеност 
од година на година се зголемува како кај нас, така и во светот, достигнувајќи 
епидмиолошки пропорции. Овие скршеници заземаат околу 30 % од болничките 
капацитети на ортопедско-трауматолошките одделенија. Понатаму, кандидатот нив ги 
презентира како една од најзначајните причини за морталитетот и морбидитетот кај 
возрасната популација, нагласувајќи дека тие се „чумата на 21 век”. Во овој контекст, 
кандидатот, цитирајќи литература, го насликува проблемот за сѐ поголемата зависност на 
овие пациенти од туѓа нега и помош и намалувајќи им го квалитетот на животот кој го 
имале пред да се случи повредата. На крајот во овој дел, имајќи ги предвид сите 
пострауматски последици, потенцира дека од витален интерес е нивна рана дијагностика и 
избор на најадекватен хируршки третман кој дава најмал процент на последици и најдобар 
квалитет на живот. 

          Понатаму, во воведот на оваа докторска дисертација, кандидатот се задржува на 
лекувањето и нагласува дека хируршкиот третман на овие скршеници нашироко во светот 
е прифатен како интернационален консензус, апострофирајќи дека нема место за 
конзервативен третман кој генерира мноштво компликации. Исто така, во текстот 
нагласува дека прогнозата кај овие скршеници се подобрува благодарение на напредокот 
на хируршкиот третман и софистицираноста на остеосинтетскиот материјал што 
овозможува брза, активна и современа рехабилитација. 

         Кандидатот, во воведот, дава посебен акцент и прави дистинкција на хируршкиот 
третман кај возрасните групи, нагласува дека евалуацијата на хируршкиот третман на 
пациентите со скршеници на вратот на бутната коска е од посебна важност кај помладата 
и повозрасната популација. Карактеристичните разлики меѓу нив се во: коскената и 
васкуларна анатомија, механизмот на повредата и морфологијата на скршеницата. На крај,  
последователно е наведено дека, сепак, клучен фактор во санација на скршеницата е 
изборот на најадекватен хируршки третман, што е и предмет на оваа докторска 
дисертација. 

          Изборот на најадекватен хируршки пристап нашироко во светот е контроверзен 
особено кај повозрасната популација поради дилемата на хирургот кога да примени 



суттотална, тотална, т.е. кога цементна, а кога бесцементна ендопротеза. На крајот од 
воведот, кандидатот, анализирајќи ги резултатите од неговата проспективна студија, 
најавува дека ќе изготви алгоритам за прецизна одлука на избор на најадекватен хируршки 
третман на скршениците на вратот на бутната коска, што е, всушност, предмет на неговата 
докторска дисертација. 

 

            Во втората глава од анатомија и васкуларизација на колкот, докторандот се 
задржува, т.е. ги анализира најбитните анатомски вистини на проксималниот дел на 
бутната коска и ацетабулумот како битни фактори во постигнување анатомска репозиција 
со последователна солидна фиксација или, пак, избор на вид на артропластика 
(суптотална, тотална, цементна или бесцементна). Зглобот на колкот го презентира како 
најголем зглоб во човековото тело и како спој на долните екстремитети со телото. Тоа е 
местото каде што на мала површина се пренесува тежината на телото рамномерно 
распределено на секој екстремитет. Анатомски, зглобот на колкот го опишува како зглоб 
на две зглобни тела, и тоа конкавно (ацетабулум) и конвексно (главата на бутната коска). 
Топчестата морфологија на бутната коска овозможува голем опсег на движења во сите 
правци. Зглобот на колкот е опишан како зглоб со безброј осовини, а секоја права линија 
која поминува низ центарот на зглобот претставува оска на движење, а опсегот на 
движење е правопропорционално со големината на конвексното зглобно тело, а 
обратнопропорционално со конкавното зглобно тело. Ваквата анатомија овозможува 
човекот да ги врши сите движења, вклучувајќи ги и ротациите. Понатаму, детално ги 
опишува двете тела на зглобот, релевантни за широкиот спектар на движења, што од друга 
страна го обврзува хирургот при скршеници на бутната коска да се стреми кон идеална 
анатомска репозиција и анатомска реконструкција како вовед во санација на скршеницата 
и избегнување на опишани компликации. Покрај коскените структури, кандидатот 
анатомски ја опишува подетално анатомијата на лигаментарната структура, која е од 
особена важност за стабилноста на зглобот и задржување на анатомските структури на 
зглобот како целина. Така, проксималниот дел на бутната коска анатомски е поделен на 
интракапсуларен дел, каде што се случуваат интракапсуларните скршеници и 
екстракапсуларните, кои настануваат надвор од припојот на зглобната капсула на колкот. 
Тука подетално ја опишува интракапсуларнита скршеница, каде што, покрај скршеницата, 
се доведува и до прекин на крвните садови, кој претставува вовед во настанување на 
аваскуларната некроза. Понатаму, во делот на васкуларизација на колкот дава детален 
опис на крвните садови кои го исхрануваат колкот и нивната важност во санацијата на 
скршеницата. 

            Во третата глава, која се однесува на биомеханиката на скршениците на вратот на 
бутната коска, кандидатот детално ја опишува историската вистина на Powels и 
соработниците, кои први ги удриле темелите за поделна биомеханичка анализа на 
скршениците на вратот на бутната коска. Тие ја направиле и својата класификација, која и 
ден-денес се користи мерејќи го аголот меѓу хоризонталната и фрактурната линија. Така, 
биомеханички е опишана важноста на тој агол, т.е. колку тој агол е помал, толку 
контактот меѓу фрактурните рабови е поголем, со тоа и силите на компресија поголеми и 



аналогно на тоа се постигнува подобра санација на скршеницата. Од друга страна, колку е 
аголот поголем, толку повеќе силите на набивање преминуваат во стрижни сили и го 
оневозможуваат меѓусебниот контакт на фрактурните делови со последователна лоша 
санација. Затоа хирургот треба да се стреми да ги задржи силите на набивање, а од друга 
страна да ги избегне стрижните сили, како најбитен фактор за санација на скршениците, а 
со тоа и да постигне добар постоперативен тек. Понатаму, кандидатот од биомеханички 
аспект подетално ја опишува и Garden-овата  класификација, која, пак, скршениците ги 
дели на недислоцирани и дислоцирани, која најшироко е цитирана во светската 
литература кај ваквиот тип на скршеници. Така, кандидатот познавајќи ја анатомската и 
биомеханичката вистина може да направи најоптимален хируршки третман на 
скршениците на бутната коска. 

Мотив за изработка на докторската дисертација, на кандидатот му биле 
спротивставените ставови за хируршкиот третман на скршениците на вратот на бутната 
коска, не само кај нас туку и во светот, во однос на тоа што би претставувало 
најоптимален хируршки третман (остеосинтеза или артропластика). Примената на обете 
техники довело до восхитувачки резултати не само кај лекарите, туку и кај пациентите, но 
под услов да се избере најадекватна хируршка техника кај различните видови скршеници 
(недислоцирани и дислоцирани) и различните возрасти (млади или возрасни). Исто така, 
потребата и желбата научно да ги презентира резултатите добиени од работата на нашите 
клиники во однос на супериорноста, му биле дополнителен мотив за истражување во 
неговата проспективна студија. На крајот, многу постоперативни компликации, како што 
се: аваскуларна некроза, псевдоартроза и попуштање на остеосинтетскиот материјал, 
поврзани се со многу фактори во текот на опертивниот избор и третман. Со цел да се 
евалуираат кои се тие ризични фактори, кандидатот дизајнирал ретроспективно 
истражување како битен фактор во настанувањето на настанатите компликации, а поучен 
од тоа за да ги избегне нив, направил најадекватен хируршки третман за солидна санација 
на скршеницата. 

Во делот цел на докторската дисертација, на кандидатот основна цел му била да 
изврши клиничка евалуација и анализа на постигнатите резултати од хируршкиот третман 
на скршениците на вратот на бутната коска поделени во групи, поделени по нивната 
возраст, типот на скршеница и видот на хируршката техника (остеоситеза или 
имплантација на ендопротеза). Понатаму, во оваа дисертација направена е проценка на 
квалитетот на животот кај оперираните пациенти мерен со SF-36 бодовен скор, земајќи го 
предвид менталното и физичкото здравје. Анализата на резултатите на SF-36 бодовниот 
скор ќе го одреди квалитетот на живот кај повредените до комплетна санација на 
скршницата, но и кај оние со постоперативни компликации. На тој начин ќе одреди кои се 
ризичните фактори кои довеле до компликации со цел тие да се избегнат во изборот на 
најдекватен хируршки третман. На крај, базирајќи се на анализираните резултати, 
кандидатот одредува и прави избор на најадекватен хируршки третман и алгоритам за 
негов избор за целосна санација на скршеницата, избегнувајќи ги придружните 
постоперативни компликации. 



Во следната глава, Материјал и методи, детално е опишана постапката на 
изведување на оваа докторска дисертација. Најпрвин се изведени основни методолошки 
карактеристики на истражувањето. Станува збор за проспективно истражување, мерење на 
квалитетот на животот со SF-36 бодовниот скор репрезентативен и релевантен за вакви 
истражувања, цитиран нашироко во литературата. Истражувањето се спроведува на УК за 
ортопедија и трауматологија во склоп на ЈЗУ Клиника за ТОАРИЛУЦ при Медицинскиот 
факултет во Скопје, јасно и прецизно одредени се инклузионите и ексклузионите фактори 
за изборот на пациентите во оваа студија. Клиниките за ортопедија и трауматологија биле 
избрани за хируршкиот третман на овие пациенти бидејќи располагаат со доволен број на 
пациенти, нивната фреквенција со ваков третман е висока, опременоста е на висок степен 
и располагаат со сите услови потребни за изработка на оваа проспективна студија. Сите 
пациенти биле примени и хируршки третирани под исти услови неопходни за ваква 
студија. Кандидатот, во обете клиники, како специјалист по ортопедија и 
супспецијализант по трауматологија, активно бил вклучен во комплетниот хируршки 
третман на овие повредени и имал можност да ја користи севкупната опрема со кои 
располагаат обете клиники. Покрај проспективната студија, кандидатот направил и 
ретроспективна студија со цел да се проанализираат ризик-факторите одговорни за 
настанувањето на постоперативните компликации (аваскуларна некроза, псевдоартроза) 
со цел тие да се намалат или да се избегнат во изборот на најадекватен хируршки третман. 
При самиот прием на секој пациент му било објаснето дека ќе биде вклучен во студијата и 
сите фази во дијагностичко-терапевтски протокол, како и сите дополнителни испитувања 
за да се заврши целата постапка на истражувањето. Од секој пациент била побарана 
согласност да доаѓа на закажаните прегледи, каде што ќе се следи неговото физичко и 
ментално здравје, сѐ до комплетна санација на скршеница или до настанувањето на 
можните компликации. Контролните прегледи биле реализирани на шестата недела, 
третиот, шестиот и дванаесеттиот месец. На секој контролен преглед се пополнувал 
прашалник за мерење на неговото физичко и ментално здравје. Во исто време, пациентот 
бил рендгенолошки евалуиран со посебен акцент на: постигнатата репозиција на 
фрагментите, позиција на штрафовите или ендопротезата, нивна поставеност, состојба на 
скршеницата, нејзина санација или присуство на постоперативни компликации. 
Истражувањето траело две години. Биле анализирани вкупно 134 пациенти, поделени во 
две групи и секоја група во 2 подгрупи. Пациентите од 4-те анализирани возрасни групи 
биле хомогени во однос на полот, односно тестираните разлики во половата дистрибуција 
меѓу пациентите на возраст од 30 до 55, 55 до 65, 65 до 75 години, и постари од 75 години 
биле статистички несигнификантни. Понатаму, во делот Материјал и методи, даден е 
детален приказ на оперативните техники, кој вклучува репозиција и остеосинтеза и 
имплантација на ендопротеза (цементна, бесцментна), позиција на шрафовите при 
остеоситеза, како и позиција на шрафовите. Цитирани се квалитетот на репозицијата, 
позицијата на шрафовите, конфигурацијата на триангуларната фиксација, како и 
применетите техники и алгоритми кои се употребувани во нивната евалуација. Во делот 
во текот на истражувањето, авторот дава опис на параметрите кои се анализираат: 
општите и демографските карактеристики на пациентите, степенот на дислоцираноста на 
фрактурата, коморбидитет на испитаниците, карактеристиките на повредата, 
интраоперативните параметри, непосредните постоперативни параметри SF-36 скорот и 



вредностите на физичкото и менталното здравје, времето на хоспитализацијата, раните 
постоперативни компликации и квалитетот на репозицијата.  

       Статистичката обработка и анализа на податоците е направена во статистичкиот 
програм SPSS for Windows 23.0.  За тестирање на нормалноста во дистрибуцијата на 
податоците, користен е Kolmogorov-Smirnov тестот. Квантитативните белези со 
симетрична дистрибуција се прикажани со аритметичка средина и стандардна девијација, 
а со симетрична дистрибуција со медијална средина и квартални рангови. Квалитативните 
белези се прикажани со апсолутни и релативни броеви. 

 

            Во следната глава, Резултати, даден е детален и прецизен опис од статистичката 
обработка и анализа на резултатите кои произлегле од испитувањето. Во проспективната 
студија опфатени се 134 испитаници со скршеница на вратот на бутната коска, како и 28 
пациенти од ретроспективната судија кои развиле компликации. Споредбено се 
анализирани демогрфските карактеристики на пациентите, механизмот на повреда, 
времето на презентација на повредата, временскиот интервал на повредата до операцијата, 
времетраењето на оперативниот зафат, видот на применетите хируршки техники. 
Понатаму, анализирани се интраоперативните параметри, радиолошката репозиција 
мерена со GAI index градирана како одлична, добра и лоша. Следниот дел е посветен на 
групите на испитаници, и тоа група I и II со по две подгрупи А и Б. На сите пациенти пред 
секој контролен преглед по 6 недели, 3,6 и 12 месеци постоперативно им бил измерен 
квалитетот на животот, мерен со SF-36 од прашалникот за евалуација и следење на 
физичкото и менталното здравје. Добиените резултати од статистичката обработка 
примажани се тебеларно, и тоа во групата IA добиените резултати од физичкото здравје 
биле 49.2 +/- 5, додека средната возраст на менталното здравје изнесувала 53.2 +/- 4 по 
едногодишно следење. Графички е прикажан напредокот на квалитетот на животот по 
едногодишно следење. Евидентно е дека квалитетот на животот послепено се зголемува 
од 34 +/- 3 до 49 +/- 5 за PCS и 40 +/- 2 до 53 +/- 4 за MCS. Резултатите од менталното 
здравје покажаа нешто подобар резултат со нешто помали варијации. Во групата IБ, 
резултатите на PCS изнесуваа 40 +/- 5 и MCS 41 +/- 3 по едногодишно следење. Во оваа 
група, споредбено со преходната група, забележани се нешто помали резултати заради 
појавата на повеќе компликации. Во следната група IIA истите параметри ги покажаа 
следните вредности, и тоа: PCS 39 +/- 6 и MCS 50 +/- 6. Во оваа група, резултатите од 
физичкото здравје се нешто пониски од претходните, бидејќи овде се забележани најголем 
број на компликации, дури 6. Во последната група IIБ прикажани се подобри резултати за 
разлика од претходните, затоа што во оваа подгрупа пациентите биле третирани со 
ендопротеза како најадекватен хируршки третман за најстарата популациона група. 
Докторандот критички согледува дека во групата IБ и IIA применил неадекватен 
хируршки третман кој резултирал со хируршки компликации. Затоа сугерира дека 
пациентите од 55 до 75 години бараат подетална евалуација за избор на најадекватен 
хируршки третман, односно ендопроеза пред остеосинтеза. Резултатите од квалитетот на 
животот во ретроспективната студија покажаа многу полоши резултати на денот на 
приемот, а прогресивно покачување по вадењето на остеосинтетскиот материјал и 



имплантирањето на ендопротеза. Понатаму, во резултатите анализирани се ризик-
факторите за настанување за оперативните компликации. Во проспективната студија, 
репозицијата покажала највисока сигнификантност, односно одличната и добра 
репозиција дала солидна санација на скршеницата и добар квалитет на живот, а лошата 
репозиција е проследена со пострауматски компликации. Анализата на резултатите во 
ретроспективната студија покажаа најлоши резултати поради, исто така, лоша репозиција 
и висока сигнификантност, меѓутоа, покрај лошата репозиција, ги апострофира и другите 
фактори, како лошата позиција на штрафовите, неадекватната триангуларна фиксација и 
присуството на дорзомедијална коминуција. Врз основа на добиените резултати, 
кандидатот сугерира промена на одлуката на хирургот во изборот на најсоодветен 
хируршки третман н скршеницата наместо некоректна остеосинтеза да примени коректна 
артропластика. Понатаму, кандидатот ги прикажува детално и прецизно резултатите од 
компаратитвната анализа по возраст, и тоа: од 35 до 55 години, 55-65 години, 65-75 
години и над 75 години во однос на социо-демографските карактеристики, механизмот на 
повреда, здравствената состојба и коморбидитетите. 

       Во следната глава, Дискусија, кандидатот прави критичка анализа од истражувањето 
на проспективната и ретроспективната студија. Тој многу вешто и критички ги споредува 
неговите резултати со резултатите од еминентни стручњаци во областа на ортопедијата и 
трауматологијата. Во дискусијата изобилува како критичноста, така и контроверзноста на 
мноштво студии ширум светот со цел да се избере најадекватен хируршки третман на 
скршениците на вратот на бутната коска. Цитираната литература на авторите во 
дискусијата е современа, со широк спектар на потврдени информации и анализи со цел да 
се дојде до целта за да се избере најадекватен хируршки третман кој ќе е пратен со 
најдобар квалитет на живот и најмалку компликации. Развојот на модерната ортопедија и 
трауматологија, како и дизајнирањето и модерниот дизајн на имплантатите денес ги 
менува хируршките ставови и опции во изборот на најсовремен хируршки третман во 
лекувањето на скршениците на вратот на бутната коска. Кандидатот, проучувајќи ги сите 
контроверзности и сите придобивки од модерните имплантати кои сменија многу 
поранешни техники заради не баш најдобри резулати и контроверзни компликации, 
направи и алгоритам во кој евалуирајќи го пациентот во однос на неговата возраст, 
здравствена состојба и кондиција, сугерира каде и кога да се избере најсоодветен 
хируршки третман, што би бил посебен придонес на оваа дисертација. 

      Во последната глава, Заклучок, кандидатот, базирајќи се на добиените резултати по 
групи, ги донел и следниве заклучоци: хируршкиот третман на скршениците на вратот на 
бутната коска е хируршки, нема простор за конзервативен третман кој генерира 
компликации. Најадекватен хируршки третман во намладата популација е остеосинтезата, 
а кај највозрасната популација – артропластиката. Најголемите контроверзности се 
забележуваат во одлуката на хирургот што да избере во средната возраст од 55 до 75-
годишна возраст. Покрај остеосинтезата, во оваа возраст битни се и другите фактори, како 
што се типот на скршеницата, развојот на остеопорозата, физичката активност на 
пациентот пред повредата и неговата животна активност. Одлуката на хирургот да 
примени остеосинтеза во оваа студија треба да се базира на добра евалуација на 
пациентот, како на морфологијата на скршеницата (дислоцирана, недислоцирана), 



состојбата на пациентот пред повредата, така и неговото физичко и ментално здравје. 
Деталната анализа на повредениот помага да се направи најадекватен хируршки третман, а 
тој третман може да се менува ако се присутни ризик-факторите (лоша репозиција, 
неможност за добра репозиција и почетна остеопороза). 

На крајот од докторската дисертација е приложена библиографска листа. Референците 
кои таа ги содржи се релевантни и правилно цитирани, а најголемиот дел од нив 
потекнуваат од истражувања спроведени во текот на последната деценија, што укажува на 
актуелноста на проблемот со кој се зафатил кандидатот ас. д-р Александар Савески. 

 

 

Предмет на истражување 

Основната цел на истражувањето е да се направи избор на најадекватен хируршки третман 
кај скршеници на вратот на бутната коска, кај различни возрасни групи, со различна 
животна активност и различна коскена структура кој дава најдобар квалитет на живот. 
Покрај основната цел, докторандот ги евалуираше главните ризик-фактори за развој на 
компликации по хируршки третман на овие скршеници. 

 

 

Податоци за состојбата на подрачјето во кое е работена дисертацијата 

Подрачјето во кое е изработена докторската дисертација, проблемот на овие скршеници се 
лекува хируршки. Методите (остеосинтеза и артропластика) се работат рутински, меѓутоа 
за изборот на најадекватен хируршки третман нема протокол или алгоритам кој ќе го води 
хирургот кон правилниот избор базиран на научно истражување. 

 

 

Исполнетост на законските услови за одбрана на трудот  

          Кандидатот, пред одбраната на докторскиот труд, ги објавил следниве рецензирани 
истражувачки трудови: 

1. Saveski A.  et al. Choice of the most optimal surgical treatment of femoral neck fractures. 
Physioacta. 2019;10(2): 109:117. 

2. Saveski A. et al Intracapsular femoral neck fractures in young adults and Garden 
aligment index, Journal of the Macedonian Medical Association 2019;73(3)135-139 
 
3. Saveski A. et al Most common postoperative complications in the femoral neck 
fractures in young population Physioacta. 2020;14(2):13-26  
 



 
 
 
ОЦЕНА НА ТРУДОТ 

          Докторската дисертација на д-р Александар Савески, со наслов „Избор на 
најоптимален хируршки третман кај скршеници на вратот на бутната коска”, претставува 
истражување во клиничката медицина од научното подрачје на ортопедија и 
трауматологија. Во согласност со мотивот на студијата, дефинирани се целите на 
истражувањето да се најде најадекватнот хируршки третман со цел да се постигне 
адекватна санација на скршеницата и да се избегнат компликациите. Поставените цели во 
студијата се во целост реализирани, а добиените резултати се соодветно презентирани и 
обработени со научно и применето клиничко значење. Сумирајќи ги концизно резултатите 
од оваа студија и заклучоците кои произлегуваат, докторандот дава значаен придонес за 
зголемување на знаењата за третманот на ваквиот тип скршеници. Клиничкото значење на 
оваа студија произлегува од резултатите преку кои се добиени прецизни податоци за 
одредување на квалитетот на живот мерен со SF-36 бодовниот скот на шест недели, три, 
шест и дванаесет месеци. Податоците од оваа студија се од особено значење при 
планирањето на третманот на пациенти со скршеници на вратот на бутната коска. 
Потпирајќи се на резултатите на обете студии (проспективната и ретроспекцитвата 
студија), кандидатот изготви алгоритам со чија помош хирургот може да направи 
најсоодветен хируршки третман кој е проследен со најдобар квалитет на живот и најмалку 
компликации.  

 

 

ЗАКЛУЧОК И ПРЕДЛОГ 

 

Докторската дисертација на д-р Александар Савески, со наслов „Избор на 
најоптимален хируршки третман кај скршеници на вратот на бутната коска”, според 
мислењето на Комисијата за оцена, ги исполнува основните услови и стандарди за 
изработен докторски труд.  

Научниот придонес на оваа докторска дисертација е воведување алгоритам кој 
вклучува постапна евалуација на скршеницата на вратот на бутната коска, нејзината 
дислоцираност, постигнатата репозиција, морфологијата на скршеницата, постигнатта 
репозиција, конструкција на фиксацијата или избор на ендопротеза и на крајот точно ќе го 
означи начинот до најадекватниот хируршки третман на скршениците на вратот на 
бутната коска кој дава најдобар квалитет на живот и избегнување на постоперативните 
компликации.  

Со оглед на наведеното, Комисијата му предлага на Наставно-научниот совет на 
Медицинскиот факултет да ја прифати позитивната оценка и да закаже одбрана на 



докторската дисертација на кандидатот д-р Александар Савески со наслов наслов „Избор 
на најоптимален хируршки третман кај скршеници на вратот на бутната коска”. 
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РЕЦЕНЗИЈА  

ЗА ОЦЕНА НА ДОКТОРСКАТА ДИСЕРТАЦИЈА 

„ПРЕСМЕТУВАЊЕ НА ФЕТАЛНАТА ТЕЖИНА СО УПОТРЕБА НА 

ДВОДИМЕНЗИОНАЛЕН И ТРОДИМЕНЗИОНАЛЕН УЛТРАЗВУК “  

ОД  М-Р СОТИР НИКОЛОВСКИ,  

ПРИЈАВЕНА НА МЕДИЦИНСКИОТ ФАКУЛТЕТ ВО СКОПЈЕ 

Наставно-научниот  совет на Медицинскиот факултет во Скопје, на седницата одржана 

на 22.9.2020 година, формираше Комисија за оцена на докторската дисертација на кандидатот 

м-р Сотир Николовски со наслов ,,Пресметување на феталната тежина со употреба на 

дводимензионален и тродимензионален ултразвук“, во состав: проф. д-р Славејко Сапунов 

(претседател), проф. д-р Весна Јаневска (ментор), проф. д-р Марјан Стојовски (член), проф. д-р 

Климе Горески (член) и  проф. д-р Горан Димитров(член). 

Комисијата во наведениот состав, со внимание ја прегледа и ја оцени докторската 

дисертација и на Наставно-научниот совет на Медицинскиот факултет му го поднесува 

следниов 

И  З  В  Е  Ш  Т  А  Ј  

АНАЛИЗА НА ТРУДОТ 

Докторската дисертација на кандидатот м-р Сотир Николовски, со наслов ,,Пресметување 

на феталната тежина со употреба на дводимензионален и тродимензионален ултразвук“, 

содржи 125 страници компјутерски обработен текст во фонт Times New Roman со 1,5 проред и 

големина на букви 11, со 188 библиографски единици, меѓу нив научни трудови, статии, книги, 

национални прописи и интернет-ресурси. 

Трудот е структуриран во 10 глави кои содржат: вовед, мотив за изработка и цели на 

истражувањето, материјал и методологија, резултати на истражувањето и дискусија на 

добиените резултати. Деловите се систематизирани во точки и потточки со наслови и 

поднаслови, со што се обезбедува соодветно следење на материјата која е обработена во 

истражувањето. Стилот на пишување е едноставен и лесно разбирлив.  

Во воведот, кандидатот ја опишува и ја дефинира родилната тежина, дава актуелен пресек 

на епидемиолошките податоци за перинаталниот морталитет и родилната тежина и 

перинаталниот морбидитет и родилната тежина. Ги дефинира ниската и прекумерната родилна 

тежина. Ја истакнува важноста на антенаталното пресметување на феталната тежина и ја 

опишува варијабилноста во пресметувањето на родилните тежини. Следно ги опишува 

факторите кои влијаат врз родилната тежина и се задржува поединечно на нив. Техниките за 
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пресметување на феталната тежина се опишани поединечно, по што се става акцент на 

пресметувањето на феталната тежината со ултразвук, при што првин се опишува 

дводимензионалниот акушерски ултразвук  (2D-US), кој е и стандардна метода при 

пресметувањето на феталната тежина. Се дефинираат 2D-фетални биометриски параметри и се 

опишуваат формули кои се употребуваат при пресметувањето на феталната тежина. Понатаму, 

кандидатот ги опишува досега познатите ограничувања што постојат при пресметувањето на 

феталната тежина со користењето на дводимензионалниот ултразвук. Следно се опишува 

тродимензионалниот акушерски ултразвук  (3D-US), како нова метода при пресметувањето на 

феталната тежина. Се дефинираат 3D-фетални биометриски параметри, волуменот на 

надлактицата и натколеницата  (VolArm и VolTh) и се опишуваат формули кои се употребуваат 

при пресметувањето на феталната тежина базирани на 3D-биометриски параметри. 

Како мотив за изработка на студијата, кандидатот ја наведува  потребата од што поточно 

и попрецизно пресметување на феталната тежина со 2D и 3D-ултразвук која е континуирано 

актуелна тема во последните години во големи акушерски центри. Оттука произлезе идејата 

дека и во Република Северна  Македонија е потребно едно вакво истражување, со цел да даде 

информации за можностите за што е можно поточно ултразвучно одредување на феталната 

тежина што би овозможило намалување на перинаталните компликации. 

Целите на студијата се јасни и таксативно наброени: 

1. одредување на бипариетален дијаметар  (BPD), циркумференца на главата  (HC), 

должина на фемурот  (FL) и абдоминална циркумференца  (AC) со 2D-ултразвук; 

2. одредување на волуменот на надлактицата  (VolArm) и натколеницата  (VolTh) со 3D- 

ултразвук; 

3. пресметување на феталните тежини со формули базирани на 2D-ултразвук; 

4. пресметување на феталните тежини со формули базирани на 3D-ултразвук; 

5. компарација на пресметаните фетални тежини со 2D и со 3D-ултразвук со измерената 

родилна тежина. 

Материјалот и методологијата соодветствуваат на поставените цели. Истражувањето е 

дизајнирано како пресечна студија кое е спроведена во Гинеколошко-акушерското одделение 

во клиничката болница „Д-р Трифун Пановски“ во Битола.  

Предмет на истражување се 150 бремени жени кај кои завршувањето на раѓањето беше 

веројатно во наредните 48 часа, а беа породени на Гинеколошко-акушерското одделение во 
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клиничката болница „Д-р Трифун Пановски“ во Битола и беа соодветни за студијата врз основа 

на инклузионите и ексклузионите критериуми. 

Пациентките беа информирани за целите на студијата и беше побарана писмена 

согласност за нивно учество во студијата.  

Феталната возраст беше одредена врз основа на првиот ден на последната нормална 

менструација и беше потврдена било со прв или со ран ултразвучен преглед на почетокот на 

вториот триместар. 

Кај секоја пациентката на прием по претходно земена  анамнеза беше направена основна 

ултразвучна 2DUS-биометрија на плодот и беше пресметана феталната тежина врз основа на 

формули базирани на 2D-биометриски параметри.  

Следеше аквизиција на волумен на феталните надлактица и натколеница  (VolArm/VolTh)  

со тродимензионален ултразвук и калкулација на феталната тежина, врз основа на формули 

базирани на 3D-биометриски параметри. Волумените добиени во студијата беа зачувани во 

ултразвучниот апарат за да се обработат со софтвер. 

По породувањето беше мерена родилната тежина на новороденото.  

Сите податоци за секој поединечен случај, кои се релевантни за истражувањето, беа 

внесувани во прашалник. 

Во студијата се користени следниве мерни инструменти: ултразвучен апарат Voluson E8 

Expert со верзија на софтвер BT10 со абдоминална  волуменска  матриксна конвексна сонда 

RM6C  (2.1 до 6.1 MHz) и вага (Максима, произведена од Либела, Целје), која имаше 

прецизност од 5 g. 

Во статистичките постапки прецизно се опишани применетите статистички методи за 

анализа на резултатите. За статистичка обработка на податоците добиени во текот на 

истражувањето е направена база во статистичката програма SPSS for Windows  ver. 25 со 

примена на соодветни статистички методи: дескриптивна статистика за опишување на 

квантитативните варијабли односно апсолутните и релативните броеви и категориските 

варијабли; нумеричките податоците се анализираа описно со +/- стандардна девијација  (SD), 

максимални и минимални вредности. Врз основа на вредностите за бипариетален дијаметар  

(BPD), циркумференца на глава  (HC), абдоминална циркумференца  (AC), должина на бутна 

коска  (FL), волуменот од феталната надлактица/натколеница  (VolArm/VolTh) од прашалникот 

беше пресметана феталната тежина според 52 формули. Преку споредување на пресметаната 

фетална тежина и родилната тежина за секоја формула беа пресметани систематска грешка  
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(MPE), случајна грешка  (MPE-SD), средна апсолутна грешка  (MAE), средна апсолутна 

процентуална грешка (MAPE), Pearson-ов коефициент на корелација и коефициент на 

детерминација R2 и беше направено рангирање според секој од претходните параметри. За да 

се процени дали некоја комбинација на биометриски параметри на фетусот се подобри од 

другите, се користеше кластерска анализа при што првин со хиерархиски метод беа утврдени 

бројот на кластери со помош на scree крива, а потоа со К means-алгоритамот за распределување 

на формулите во хомогени подгрупи според вредностите на систематските и случајни грешки, 

резултатите од кластерската анализа беа споредувани со биометриските групи. 

Резултатите се детално прикажани и обработени на 40 страници. Изразени се низ 

графикони и табели и текстуален опис на добиените бројки. 

Дискусијата содржи анализа на резултатите, коментари и споредба со светските искуства 

од оваа област. Во неа е дадено соодветно толкување на добиените резултати, кое е логично и 

лесно разбирливо. 

Од трудот се изведени 15 конкретни заклучоци, наведени во посебни точки, кои 

произлегуваат од целите. Заклучоците го даваат одговорот на поставените цели и научни 

дилеми.  

1. Постојат  значителни варијации во резултатите за пресметување на феталната тежина 

во однос на различни ултразвучни формули иако повеќето покажуваат задоволителна 

точност. 

2. Формулите 32, Bennini; 30, Hadlock2; 27, Shinozuka; 29, Wo o; 35, Ott ; 38, Hadlock4; 34, 

Combs; 26, Hsieh; 33, Hadlock3  кои се базираат на 3 или 4 биометриски параметри  се 

најсоодветни за македонската популација, затоа што отстапувањето од родилната 

тежина според нив е најмало. 

3. Првите четири формули во оваа ранг-листа припаѓаат на иста биометриска група 

AC.FL.BPD, што значи исти биометриски параметри се вклучени во пресметувањето на 

феталната тежина. 

4. Формулите базирани на 3 дводимензионални биометриски параметри, и тоа 

комбинацијата AC.FL.BPD, се најсоодветни за македонската популација и беа 

посупериорни во однос на формулите базирани на сите други комбинации. 

5. Од овие формули, формулата 32 на Bennin, која истовремено претставува 

модификација на Hadlock2, се покажа како најдобра бидејќи покажа најдобар вкупен 

резултат. 

6. Нема комплетно совпаѓање помеѓу кластерите добиени врз основа на точност и 

прецизност и биометриските групи врз основа на комбинација на биометриски 

параметри, но формулите кои вклучуваат 3 или 4 биометриски параметри се 
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позастапени во поточните и попрецизни кластери во однос на формулите што се 

базирани на 1 или 2 биометриски параметри.  

7. Формулите базирани на помал број, односно еден или два биометриски параметри без 

разлика дали се добиени со 2D или 3D-ултразвук не се супериорни во однос на 

формулите кои се базираат на повеќе биометриски параметри. 

8. Супериорноста на формулите кои се базираат на 3 или 4 биометриски параметри не е 

еднаква во сите подгрупи на родилна тежина.  

9. Во групата 2500 – 3000 g, како супериорни формули се добија формули базирани на 

комбинација на 3D и 2D-биометриски параметри.   

10. Во групата 4000 – 4500 g, како супериорни формули се добија формули базирани на 1 

или 2 биометриски параметри.  

11. Во другите 3 групи, формулите базирани на 3 биометриски параметри се покажаа 

супериорни.   

12. 3Д-ултразвукот со само фракционо мерење на волуменот на меките ткива не се покажа 

супериорен во однос на 2Д-ултразвучните мерења во пресметување на родилната 

тежина. 

13. Пресметувањето на волуменот на натколеница/надлактица е релативно софистициран, 

прецизен метод кој одзема многу време во споредба со дводимензионалниот ултразвук. 

14. Мерењата со 3Д-ултразвук се корисни во пресметување на родилната тежина кај 

новородени со телесна тежина од 2500 до 3000 g.   

15. Постојат многубројни фактори кои влијаат на точноста и прецизноста на формулите за 

пресметување на феталната тежина. 

Составен дел на трудот е апстракт – кратка содржина на македонски и англиски јазик. Во 

прилогот се дадени користените прашалници за пациентите. 

 



6 

 

Краток опис на резултатите од истражувањето 

Во резултатите од истражувањето, со сите 52 формули е пресметана феталната тежина во 

зависност од биометриските параметри и е направена споредба со родилната тежина по што 

беа пресметани систематската грешка, случајната грешка, средната апсолутна процентуална 

грешка,  Person-овиот коефициент на корелација и коефициентот на детерминација R2. Според 

добиените резултати на параметрите на точност се покажа дека формулите не е возможно да се 

рангираат по точност и прецизност, само врз основа на еден параметар бидејќи се добиваат 

контрадикторни резултати, односно поединечно ниту еден од овие параметри на точност не 

може да послужи за одредување на точноста и прецизноста на некоја од формулите за 

калкулација на феталната тежина. Поради ваквиот наод при споредба на точноста и 

прецизноста на формулите кои се користат за калкулација на феталната тежина во ова 

истражување се користи методот на Melamed, при што е земена предвид комбинацијата на 

систематската грешка  (MPE) и случајната грешка (MPE-SD), и врз основа на вкупниот 

резултат беа рангирани сите формули.  

Првите девет формули со највисоки оценки се 32, Беннин; 30, Хадлоцк2; 27, Схинозука; 

29, Wоо; 35, Отт; 38, Хадлоцк4; 34, Цомбс; 26, Хсиех; 33, Хадлоцк3  припаѓаат на 

биометриските групи на формули означени во дисертацијата како 6, 7 и 9, кои се базираат на 3 

или 4 биометриски параметри на фетусот, додека формулите кои се базираат само на 1 или 2 

биометриски параметри на фетусот имаат најниски оценки. Првите четири формули во оваа 

ранг-листа припаѓаат на иста биометриска група AC.FL.BPD, што значи иста комбинација на 

биометриски параметри се вклучени во пресметувањето на феталната тежина. Утврдено е дека 

со нив најточно и најпрецизно се пресметува феталната тежина. Кај повеќето формули кои се 

базираат на 3 или 4 биометриски параметри се добија подобри резултати во однос на 

формулите кои се базирани на 1 или 2 биометриски параметри. 

Во однос на формулите во кои се вклучени 3D-биометриски параметри, првите две 

формули со највисоки оценки Lee.  AC.Tvol , LeeAC.BPD.AVol припаѓаат на групите на 

формули кои се базираат на 2 или 3 3D биометриски параметри на фетусот, додека формулите 

кои се базираат само на 1 3D-биометриски параметар на фетусот имаат пониски оценки. За 

формулите базирани на 3D-биометриски параметри важи истото како и за формулите базирани 

на 2D-биометриски параметри, односно со зголемувањето на бројот на биометриските 

параметри во формулата расте и точноста и прецизноста на формулите.  

Според овие резултати може да се заклучи дека со користење на формулите базирани на 

3D-биометриски параметри не се добиваат подобри резултати за феталната тежина во споредба 

со употребуваните формули базирани на дводимензионалните биометриски параметри. При 

рангирањето на овие формули во ова истражување, формулите базирани на 3D-биометриски 
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параметри не дадоа резултати со што не се рангираа ниту во првите 10 формули. Ова доведува 

до заклучок дека дводимензионалниот ултразвук е сѐ уште суверена метода при 

пресметувањето на  феталната тежина. 

За да се процени дали одредена комбинација на биометриски параметри на фетусот е 

подобра од другите, беше користена кластерска анализа за да се распределат формулите во 

хомогени подгрупи, според систематските и случајните грешки. На ваков начин е добиено дека 

формулите кои се базираат на 3 или 4 биометриски параметри  (биометриска група 6 и 9) дека 

се наоѓаат во супкластерите со најниски систематски и случајни грешки. Кластерот со 

формули со чијашто примена се добиваат најточни и најпрецизни податоци за феталната 

тежина, односно кластер 1 содржи 5 формули кои се базирани на 3 биометриски параметри. 

Формулите што се базираат на 1 или 2 биометриски параметри беа поврзани со поширок 

дијапазон  на систематски и случајни грешки и на тој начин се наоѓаа во поголем број на 

различни кластери. 

За да се увиди дали добиената точност и прецизност на формулите за пресметување на 

феталната тежина според методот на Меламед е применлива за сите категории на фетална 

тежина, родилната тежина беше групирана во 5 групи: 2000 – 2500 g, 2500 – 3000 g, 3000 – 

3500 g, 3500 – 4000 g, 4000 – 4500 g. Понатаму е земена предвид комбинацијата на систематска 

грешка  (MPE) и случајната грешка  (MPE-SD) врз истиот принцип како што е претходно 

наведено. Од анализата може да се извлече заклучок дека супериорноста на формулите кои се 

базираат на 3 или 4 биометриски параметри не беше забележана во сите подгрупи на родилна 

тежина. Имено, во групата од 2500 до 3000 g, како супериорни формули се добија формули 

базирани на комбинација на 3D и 2D-биометриски параметри, додека во класата 4000 – 4500 g, 

како супериорни формули се добија формули базирани на 1 или 2 биометриски параметри. 

Меѓутоа, во последнава група, резултатот не е статистички значаен, заради малиот број на 

испитаници. Во другите 3 групи, формулите базирани на 3 биометриски параметри се покажаа 

супериорни. 
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ОЦЕНА НА ТРУДОТ 

 

Докторската дисертација на кандидатот м-р Сотир Николовски, со наслов ,,Пресметување 

на феталната тежина со употреба на дводимензионален и тродимензионален ултразвук“, 

претставува истражување од областа на клиничката медицина во специјалноста гинекологија и 

акушерство, односно во областа на акушерскиот ултразвук. Студијата е актуелна и оригинална. 

Кон проблемот на пресметувањето на феталната тежина со примена на 2D и 3D-ултразвук се 

пристапува со максимална стручно-научна подготвеност. Изработката на темата на оваа 

докторска дисертација е прва од ваков вид во Р Северна Македонија, што ја прави особено 

значајна.  

Изработката на темата на оваа докторска дисертација има за цел преку компарација на 

пресметаните фетални тежини со 2D и со 3D-ултразвук со измерената родилна тежина да го 

одреди значењето на 2D и 3D-акушерскиот ултразвук во клиничката пракса. 

Научниот придонес е во контекст на подобрување на пресметувањето на феталната 

тежина, сѐ со цел подобро и навремено дијагностицирање на отстапувањата во феталниот раст 

и феталната тежина во клиничката практика и препорака за подобрување на организацијата на 

гинеколошко-акушерските служби во Република Северна Македонија.  

Од резултатите се дознава дека формулите кои се базираат на 3 или 4 биометриски 

параметри се најсоодветни за македонската популација, затоа што отстапувањето на 

пресметаната фетална тежина од родилната тежина е најмало со нивна примена. Првите четири 

формули во оваа ранг-листа припаѓаат на иста биометриска група AC.FL.BPD, која се покажа 

како најсоодветна за македонската популација. Формулата 32 на Bennin, која истовремено 

претставува модификација на Hadlock2, се покажа како најдобра бидејќи покажа најдобар 

вкупен резултат.  3D-ултразвукот не се покажа супериорен во однос на 2D-ултразвучните 

мерења во пресметување на родилната тежина. Пресметувањето на волуменот на 

натколеница/надлактица е релативно софистициран, прецизен метод кој одзема многу време во 

споредба со дводимензионалниот ултразвук. Мерењата со 3D-ултразвук се корисни во 

пресметувањето на родилната тежина кај новородени со телесна тежина од 2500 до 3000 g. 

Докторската дисертација на кандидатот м-р Сотир Николовски, со наслов ,,Пресметување 

на феталната тежина со употреба на дводимензионален и тродимензионален ултразвук“, 

според мислењето на Комисијата за оцена, ги исполнува основните услови и стандарди за 

подготовка на докторски труд.  
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ИСПОЛНЕТОСТ НА ЗАКОНСКИТЕ УСЛОВИ ЗА ОДБРАНА НА ТРУДОТ 

Кандидатот, пред одбраната на докторскиот труд, ги објавил следниве рецензирани 

истражувачки трудови: 

1. Nikolovski S, Matik S, Ristevska-Dimitrovska G, Nikolovska-Trpchevska E, Nikolova D, 

Janevska V. FETAL WEIGHT ESTIMATION USING FRACTIONAL FETAL THIGH 

VOLUME. JMS. 2020;3(2):53–60.  

2. Nikolovski S, Matik S, Ristevska-Dimitrovska G, Jovanovska V, Janevska V. THE USE OF 

FRACTIONAL FETAL ARM VOLUME IN FETAL WEIGHT ESTIMATION. Medicus. 

2020;25(2):203–8. 
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ЗАКЛУЧОК И ПРЕДЛОГ 

Подрачјето на работа на оваа докторска дисертација има широка апликативна примена во 

дијагностицирањето, третманот и превенцијата на отстапувањата во феталниот раст и 

феталната тежина. Докторската дисертација на м-р Сотир Николовски претставува значаен 

придонес за научната мисла на полето на акушерскиот ултразвук. Д-р Сотир Николовски, 

преку обработка на бројни актуелни, апликативни формули и со употреба на дво- и 

тродимензионално ехо, утврдил дека формулите кои се базираат на 3 дводимензионални 

биометриски параметри се најблиски во пресметката до реалната родилна тежина. Формулите 

базирани на 3 и повеќе биометриски параметри се супериорни за пресметка на родилната 

тежина, без оглед на тоа дали биометриските параметри се одредени со дводимензионален или 

тродимензионален ултразвук. 

Подрачје на примена на оваа докторска дисертација е во секојдневната клиничка пракса во 

акушерството со добро дефинирани параметри, кои на клиничарот ќе му овозможат најдобра 

можна проценка на феталната тежина. Ограничувањата на докторската дисертација 

произлегуваат од самите ограничувања на можностите на ехо-апаратите.   

Со оглед на наведеното, Комисијата му предлага на Наставно-научниот совет на 

Медицинскиот факултет да ја прифати позитивната оценка и да закаже одбрана на докторската 

дисертација на кандидатот м-р Сотир Николовски, со наслов: Пресметување на феталната тежина 

со употреба на дводимензионален и тродимензионален ултразвук. 

                                   

                                                                                              КОМИСИЈА 

1. Проф. д-р Славејко Сапунов (претседател), с.р. 

2. Проф. д-р Весна Јаневска (ментор), с.р. 

3. Проф. д-р Марјан Стојовски (член), с.р. 

4. Проф. д-р Климе Горески (член), с.р. 

5. Проф. д-р Горан Димитров (член), с.р. 

 



РЕЦЕНЗИЈА 

 

ЗА ОЦЕНА НА ДОКТОРСКАТА ДИСЕРТАЦИЈА „ГЕНЕТСКИ МУТАЦИИ 
КАЈ АДЕНОКАРЦИНОМ НА ПАНКРЕАСОТ ВО КОРЕЛАЦИЈА СО 

КЛИНИЧКОПАТОЛОШКИТЕ КАРАКТЕРИСТИКИ” OД Д-Р ЕМИЛИЈА 
НИКОЛОВСКА ТРПЧЕВСКА, 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 53 од Правилникот за условите, 
критериумите и правилата за запишувањеи студирање на трет циклус – докторски 
студии на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј” во Скопје (Универзитетски 
гласник бр. 245/2013), Наставно-научниот совет, на својата XXIX редовна седница 
одржана на 22.9.2020 година, а по предлог на Советот на студиската програма на 
трет циклус студии – докторски студии по медицина, донесе Одлука за 
формирање Комисија за оцена на докторската дисертација на кандидатката д-р 
Емилија Николовска Трпчевска со наслов: Генетски мутации кај 
аденокарцином на панкреасот во корелација со клиничкопатолошките 
карактеристики, во состав: проф. д-р Мери Трајковска (претседател), проф. д-р 
Розалинда Попова Јовановска (ментор), проф. д-р Никола Јанкуловски (член), 
проф. д-р Викторија Чаловска Ивановска (член) и проф. д-р Гордана Петрушевска 
(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  

 

ИЗВЕШТАЈ 

 

Анализа на трудот 

Докторската дисертација на кандидатката д-р Емилија Николовска Трпчевска, 
со наслов „Генетски мутации кај аденокарцином на панкреасот во корелација со 
клиничкопатолошките карактеристики”, содржи 137 страници компјутерски 
обработен текст со фонт Times New Roman и големина на букви 12, со 211 
библиографски единици од темата што се обработува, меѓу нив научни трудови, 
книги и интернет-ресурси. Текстот е збогатен со 50 табели, 20 графикони и 7 
слики. 



Трудот е структуриран во 9 глави: вовед, мотив, цели, материјал и методи, 
резултати, дискусија, заклучоци и литература, и во посебен дел е поствена 
хипотезата на истражувањето. Деловите се систематизирани во точки и потточки 
со наслови и поднаслови, со што се обезбедува соодветно следење на материјата 
која е обработена во истражувањето. Списокот на користена литература се наоѓа 
на крајот од дисертацијата, а на почетокот на текстот е приложен апстракт на 
македонски, како и на англиски јазик. Стилот на пишување е едноставен и лесно 
разбирлив.  

Воведот на трудот е концизно елабориран и на прегледен начин поткрепен со 
многубројни литературни извори, ги изнесува основните податоци за 
аденокарциномот на панкреасот. Во воведот, кандидатката дава пресек на 
епидемиолошките податоци, етиолошките фактори, биолошките карактеристики 
на карциномот и преканцерозните лезии, со подетално објаснување на 
молекуларните маркери и патохистолошките карактерисики на панкретаичниот 
аденокарцином. Кандидатката наведува дека аденокарциномот на панкреасот 
претставува седма причина за смрт во светот од сите малигни тумори и има 
најлоша прогноза од солидните тумори. Истакната е улогата на ризик-факторите 
во етиопатогенезата на панкреатичниот аденокарцином, како што се алкохолот, 
пушењето, дебелината, дијабетесот и фамилијарната предиспозиција. Стапката на 
инциденца и морталитет на болеста е повисока во развиените земји, што се должи 
на преваленцата на факторите на ризик, можностите за пристап до здравствените 
установи и услуги и организираноста на здравствениот систем со подобри 
можности за дијагноза и терапија на болеста.  

Во понатамошниот текст, д-р Николовска Трпчевска ја потенцира важноста на 
молекуларните испитувања и ги идентификува генските мутации, експресијата на 
KRAS, EGFR, BRAF, PIK3CА, пролиферативниот маркер Ki67, процентот на 
фиброза во туморското ткиво и нивната асоцираност со аденокарциномот на 
панкреасот. Укажува на нивната улога и значење, како и поврзаноста со 
поагресивните тумори, полошата прогноза и пократкото преживување на 
пациентите со панкреатичен карцином. Одредувањето на стадиумот на болеста 
според TNM-класификацијата и патохистолошките карактеристики на туморот, 
како што се хистолошкиот градус, лимфната и венската инвазија и одредувањето 
на процентот на фиброза во туморското ткиво, дополнително придонесуваат во 
разбирање и предвидување на однесувањето на туморот, прогнозата и 
преживувањето. Се потенцира значењето на одредувањето на процентот на 
фиброза во туморското ткиво како маркер за агресивноста на туморот, 
преживувањето на пациентите и можноста за таргетирана терапија која ја 
подобрува ефикасноста на стандардната хемотерапија. Од лабораториските 
испитувања, покрај стандардните анализи, одредуван е туморскиот маркер CA 19-
9 и влијанието на неговите различни серумски вредности врз клиничките и 
патолошките карактеристики на туморот.  

Во делот на дијагнозата на овој ентитет се опишуваат модалитетите на 
дијагностика на панкреатичниот аденокарцином, кои вклучуваат клинички, 



лабораториски испитувања, и радиолошки визуелни методи, како што се: 
ултрасонографија на абдоменот, контрастна компјутеризирана томографија (КТ) 
на абдоменот или контрастна магнетна резонанца (МР). Кандидатката ја 
потенцира важноста на одредувањето на стадиумот на болеста, кој е клучен за 
терапискиот пристап кај пациентите со аденокарцином на панкреасот. 
Хируршкото лекување и хемотерапија се стандардни протоколи за лекување на 
пациентите со панкреатичен карцином. Кандидатката укажува за сознанијата за 
идните можни терапии доколку се идентификуваат одредени молекуларни 
маркери и хистолошки карактеристики на туморот со нови молекуларни 
таргетирани терапии. 

Мотивот за изработка на оваа дисертација е недостатокот на слични 
истражувања во оваа област кои ќе овозможат дополнителни знаења за ентитетот 
на панкреатичниот аденокарцином, кој најчесто се дијагностицира во напреднат 
стадиум на болеста, има лоша прогноза и кратко време на преживување, и покрај 
хируршкото лекување и стандардните хемотерапии. Одредувањето на генетските 
мутации на KRAS, BRAF, EGFR, PIК3CA експресијата на Ki67, како и испитувањето 
на патохистолошките карактеристики, вклучително и процентот на фиброза во 
туморското ткиво, би биле корисни маркери за предвидување на агресивноста на 
туморот, прогнозата и преживувањето на пациентите. Откривањето на овие 
фактори отвора простор за нова молекуларно таргетирана терапија, како и други 
терапевтски можности, кои би довеле до продолжување на периодот на 
преживување кај пациентите со аденокарцином на панкреасот. 

Работната хипотеза на студијата е дека присуството на мутации на 
одредени гени и процентот на фиброза во туморот на аденокарциномoт на 
панкреасот влијаат на клиничката презентација и патолошките карактеристики 
на туморот и имаат прогностичко значење за преживувањето на пациентите.  

Целите се јасно дефинирани и таксативно наброени, а тие се: 

1. да се одреди експресијата на KRAS, EGFR, BRAF, PIK3CA,  Ki67 и процентот 
на фиброза во туморот кај аденокарциномите на панкреасот; 

2. да се одреди фреквенцијата на одредени клинички, лабораториски и 
радиолошки карактеристики на пациентите со панкреатичен карцином; 

3. да се одредат хистолошките карактеристики на панкреатичниот 
аденокарцином; 

4. да се одреди корелацијата помеѓу KRAS-мутациите, Ki67 и процентот на 
фиброза во туморот со полот и хистолошките карактеристики на туморот 
(големина на туморот, далечни метастази, лимфна и васкуларна инвазија, 
стадиум на болеста и градус); 

5. да се одреди корелацијата помеѓу серумските вредности на CA 19-9 со полот 
и хистолошките карактеристики на туморот (големина на туморот, градус 
на диференцираност и стадиум); 

6. да се одреди времето на преживувањето; 

7. да се детерминираат предиктивните фактори за преживувањето во 
зависност од: пол и возраст на пациентот, серумски вредности на тумор-



маркерот CA19-9, генски KRAS-мутации и хистолошки карактеристики на 
туморот (големина на туморот, лимфна инвазија, градус-диференцираност 
на туморот, стадиум и васкуларна инвазија), вредности на Ki67 и процент 
на фиброза во туморот. 

Во делот Материјал и методи, кандидатката наведува дека дизајнот на  
студијата е проспективен. Во студијата биле вклучени 62 пациенти со 
аденокарцином на панкреасот, кои се оперативно лекувани на Универзитетската 
клиника за дигестивна хирургија. Дијагнозата била потврдена со хистопатолошка 
анализа на ткивото добиено од оперативниот материјал. Генетските и 
хистопатолошките анализи на оперативниот материјал биле работени на 
Институтот за патологија, Медицински факултет во Скопје. Предоперативната 
дијагноза, оперативниот третман и следењето на пациентите биле обезбедени од 
медицинската документација на пациентите од Универзитетската клиника за 
гастроентерохепатологија, Универзитетската клиника за дигестивна хирургија и 
Универзитетската клиника за радиотерапија и онкологија на Медицинскиот 
факултет во Скопје. 

Критериуми за вклучување во истражувањето се оперирани пациенти со 
ресекција на туморот и хистопатолошки потврдена дијагноза за аденокарцином на 
панкреасот. 

Критериуми за исклучување од истражувањето се: напреднат стадиум на 
болеста, претходна дијагноза или терапија за друга малигна болест и рекурентен 
аденокарцином на панкреасот. 

Кај сите пациенти вклучени во студијата, анализирани се ткивните 
примероци од оперативниот материјал и се одредувани генски мутации  на KRAS, 
BRAF, EGFR, PIK3CA, со користење на Randox investigator-дијагностичката 
платформа. Подготовката на примерокот започнува со изолирање на 
дезоксирибонуклеинска киселина (ДНK), а потоа е направена мултиплекс PCR- 
амплификација со анализа на финалните резултати. Со имунохистихемиска 
анализа во ткивото било направено боење за експресија на пролиферативниот 
маркер Ki-67. Интензитетот на сигналот на Ki-67 бил категоризиран во четири 
степени: 0-негативен; 1-слабa експресија (≤10%); 2-умерена експресија (10 – 50 %); 
и 3-силно изразена експресија ( ≥50 %). 

Процентот на фиброза во туморското ткиво е одредуван по методата на 
Prika со семиквантитативна проценка, по имунохистохемиско боење со Trichrome 
Azan. Пациентите биле поделени во две групи: присуство на процент на фиброза 
≤50 % и присуство на процент на фиброза >50 %. 

Хистопатолошката анализа на оперативниот материјал вклучува 
одредување на: хистолошкиот градус, големината на туморот, васкуларната и 
лимфната инвазија. Стадиумот на болеста бил одреден според pTNM-
класификацијата. 

Од лабораториски испитувања, направени се: серумски вредности на CA 19-
9, холестатски параметри  (билирубин, алкална фосфатаза), трансаминазна 
активност (вредност на АСТ и АЛТ). 

Предоперативно, како дијагностички процедури се користени 
ултрасонографијата и компјутеризираната томографија со контраст, со кои се 
евалуирала големината на туморот, васкуларната и лимфната инвазија. 



Испитувани се вкупното и просечното време на преживување и се 
детерминирани предиктивните фактори за времето на преживување. 

Пациентите биле следени постоперативно во период од 12 месеци.  
Податоците добиени во текот на истражувањето се статистички 

обработени со програм SPSS  for Windows 17,0.  За тестирање на дистрибуцијата 
на податоците е користен Kolmogorov-Smirn-ов тестот. Квантитативните податоци 
се прикажани со аритметичка средина и стандардна девијација, а квалитативните 
белези се прикажани со апсолутни и релативни броеви. За споредување на 
квалитативните белези се користени Chi-square и Fisher exact-тест и за 
квантитативните белези се користени Mann-Whitney, Student t-тест и Analysis of 
variance. Kaplan-Meier-овата анализа на преживување е користена за одредување 
на 6 и 12-месечно преживување. Униваријантна и мултипла Cox-регресиона 
анализа со пресметување на Hazard ratios и 95 % CI (интервал на доверба) е 
спроведена за да се детерминираат сигнификантните предиктори за летален 
исход. Податоците од интерес се прикажани табеларно и графички.  

Во делот Резултати од истражувањето, кандидатката ги прикажува 
резултатите добиени со обработка и анализа на 62 пациенти со патохистолошки и 
оперативно докажан аденокарцином на панкреасот. Половата структура на 
испитаниците ја сочинуваат 40 од машки пол и 22 пациента од женски пол.  

Прикажана е застапеноста на одредени демографски, клинички, 
лабораториски и хистопатолошки карактеристики на пациентите со 
аденокарцином на панкреасот. Направена е споредба помеѓу радиолошките 
методи и патолошкиот наод на оперираниот препарат во однос на големината на 
туморот. Од резултатите се покажа дека УС и/или КТ се комплементарни методи 
во прикажување на големината на туморот, потврдена и со хистопатолошката 
анализа.  

Според TNM-класификацијата, најголем дел пациентите имале големина на 
туморот од 2 до 4 см (64,5 %), без метастази во регионалните лимфни јазли (41,9 
%) и без далечни метастази (90,3 %). Според хистопатолошката анализа, најчесто 
туморот бил дијагностициран во стадиум III (33,4 %), од умерено диференциран 
тип (59,68) и со васкуларна инвазија (43,55%).  

Вредностите на серумскиот тумор-маркер CA19-9 повисоки од 100 U/ml 
сигнификантно корелираат со возраста и полот на пациентите (p=0.00015), 
почесто кај помладите и пациентите од машки пол. Исто така, CA 19-9 повисок од 
100 U/ml најчесто колерира со лошо диференцираните и поголеми тумори и 
пократкото време на преживување. 

Резултатите од молекуларната анализа покажале мутации на KRAS-генот 
кај 32 (51,6 %) од пациентите, најчесто на G12D-кодонот (24,2 %). Сигнификатна 
корелација постои помеѓу KRAS-мутацијата и лимфната инвазија (p=0.18), а 
несигнификантно почесто корелира со поголеми тумори, лошо диференцирани и 
во понапреднат стадиум, како и со пократко преживување. Kaj ниту еден пациент 
не била најдена мутација на EGFR и BRAF, додека само еден пациент имал 
PIK3CA-мутација на егзон E454K. 

Експресијата на Ki-67 сигнификатно почеста била кај пациенти од машкиот 
пол (p=0.025). Почесто експресијата на Ki-67 со вредност 11-50 % била кај 



пациентите со Т2, со лошо диференцирани тумори и понапреднат стадиум на 
болеста.  

Процентот на фиброза во туморот со вредност поголема од 50 % бил 
несигнификантно повеќе застапен кај пациентите од женски пол, помал тумор, 
лимфна инвазија и метастази.   

Анализата за преживувањето на вкупно 62 испитаници покажала стапката 
на 6-месечно преживување од 74,2 %, а стапката на 12-месечно преживување од 
41,9 %. 

Сигнификантна разлика во времето на преживување имало меѓу 
пациентите со зголемени вредности на СА19-9 над 100 U/ml, со значително 
пократко време на преживување. 

Просечното време на преживување било слично во групите KRAS-
позитивни и негативни пациенти, KRAS-позитвните пациенти имале за околу 1,2 
пати несигнификантно поголем ризик за летален исход од KRAS-негативните 
пациенти. 

Резултатите покажале статистичка сигнификантна разлика во времето на 
преживување меѓу пациентите со карцином на панкреас, во зависност од 
стадиумот на лимфна инвазија. Пациентите со N0-стадиум имале највисоки 6 и 
12-месечни стапки на преживување (88,5 % и 69,2 %), со N1-стадиум (77,8 % и 27,8 
%) и со N2 стадиум (47,1 % и 11,8 %). Пациентите со N1-стадиум имале за околу 3 
пати поголем ризик за летален исход, и пациентите со N2-стадиум имале за околу 
6 пати поголем ризик за летален исход, споредено со пациентите со N0-стадиум. 

Градусот на туморот претставува сигнификантен прогностички фактор за 
преживување на пациентите со карцином на панкреасот (p=0.001). G3-градусот го 
зголемува ризикот за летален исход за околу 3 пати компарирано со G2-
туморскиот градус. 

Во однос на стадиумот на болеста, резултатите покажале сигнификантна 
разлика во преживувањето. Пациентите со карцином на панкреас во трет стадиум 
имале за околу 10 пати поголем ризик за летален исход од пациентите со 
карцином во прв стадиум. 

Исто така, васкуларната инвазија се покажала како сигнификантен фактор 
за времето на преживувањето со значителна разлика меѓу групите со и без 
васкуларна инвазија.  

Лимфната и васкуларната инвазија, стадиумот на болеста и 
диференцираноста на туморот биле одредени како сигнификантни предиктивни 
фактори за преживувањето на пациентите со аденокарцином на панкреас. 

Униваријантната и мултиваријантната Cox-регресиона анализа за 
сигнификантни предиктори во преживувањето на пациентите со аденокарцином 
на панкреас, ги потврди полот, лимфната и васкуларната инзавија, 
диференцираноста на туморот и стадиумот на болеста. 

 
Во делот Дискусија, кандидатката ги коментира резултатите од студијата и 

ги споредува или ги конфронтира со наодите во стручната и научна литература. 
Молекуларните испитувања покажале присуство на KRAS-мутација кај половина 
од пациентите и отсуство на EGFR, BRAF и една PIK3CA-мутација. Пациентите со 
KRAS-мутацијата имале сигнификантена корелација со лимфната инвазија и 
почеста асоцираност со понапреднат стадиум на болеста, васкуларна инвазија и 



далечни метастази. Експресијатана Ki67 од 11 до 50 % сигнификантно била 
поголема кај пациентите од машки пол (p=0.025) и додека поголема експресија 
(>50 %) на маркерот корелирала со помала големина на туморот и лимфна 
инвазија. Резултатите од испитувањето на процентот на фиброза во туморот не 
покажале сигнификатни наоди, но повисокиот процент на фиброза почесто 
корелирал со женскиот пол, поголемите тумори и лимфната инвазија. Серумските 
вредности на CA19-9 повисоки од 100 U/ml сигнификантно корелирале со полот и 
возраста на пациентите и почесто корелирале со понапреднат стадиум на болеста. 

Студијата покажа дека времето на 6 и 12-месечно преживување кај 
пациентите со панкреатичен аденокарцином корелира со хистопатолошките 
карактеристики на туморот, стадиумот на болеста, лимфната и васкуларна 
инвазија и диференцираноста на туморите. 

 
Заклучоците се јасни, концизни и целосно кореспондираат со поставените 

цели. Тие логично произлегуваат од резултатите и спроведената статистичка 
анализа, при што се вклучени бројни релевантни параметри конзистентни со 
темата.  
 
 
 
Исполнетост на законските услови за одбрана на трудот 

Кандидатката, пред одбраната на докторскиот труд, ги објавила како прв 
автор следниве рецензирани истражувачки трудови: 

1. Nikolovska TrpchevskaЕ, Popova Jovanovska R, Petrushevska G, Eftimov A, 
Nikolova D, Volkanovska Nikolovska A. Kras mutations in pancreatic 
adenocarcinoma in correlation with clinical and pathological characteristics. JMS 
2020; 3 (1):55-64.  

2. NikolovskaE, Popova-JovanovskaR, Karadzov Z,Calovska V, Trajkovska 
M,Dzambaz D,Miloshevski M,OgnjenovicLj,Deriban G,Genadieva-Dimitrova M, 
Curakova E, Janevska D, VolkanovskaA and Grivceva-Stardelova K. Solid 
pseudopapillary tumor of pancreas with anomaly of hepatic portal vein in young 
female patient: case report. Mak Med Pregled 2018; 72(1): 43-48.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

ОЦЕНА НА ТРУДОТ 

Докторската дисертација  на кандидатката д-р Емилија Николовска Трпчевска 
со наслов: „Генетски мутации кај аденокарцином на панкреасот во корелација со 
клиничкопатолошките карактеристики”, претставува актуелно истражување во 
областа на клиничката медицина, специјалноста гастроентерохепатологија и од 
потесната област на панкреатологијата. Научниот стил и јазикот што се користат 
во трудот се јасни и ги задоволуваат критериумите за пишување на научен труд. 
Апстрактот е концизен и ги содржи потребните информации. Докторската 
дисертација е изработена по сите принципи на научноистражување. Во согласност 
со мотивот на студијата, дефинирани се и целите на истражувањето, научниот 
пристап е оригинален и внимателно избран, а методологијата на испитувањето е 
соодветна и најсовремена. Поставените цели се во целост реализирани, а 
добиените резултати се адекватно обработени, интерпретирани и дискутирани во 
согласност со нивната научна и клиничкоприменета вредност. Резултатите се 
прикажани прегледно преку табели и графикони, што му даваат на текстот 
димензија на рационализација и компактност.  Заклучоците се прецизни, јасни и  
произлегуваат од добиените резултати и од нивната анализа. Кандидатот користи 
соодветна литература, а референците се правилно цитирани. Изборот е соодветен 
и опфаќа базични и современи клинички публикации од областа, меѓу кои има 
голем број публикации од понови датуми. Изработката на темата на оваа 
докторска дисертација е прва од ваков вид во Р Северна Македонија. 

Клиничкото значење и научниот придонес на оваа докторска дисертација 
произлегуваат од добиените резултати кои покажуваат дека експресијата на 
молекуларните маркери KRAS, BRAF, EGFR, PIК3CA и Ki-67, деталната 
патохистолошка анализа на туморот и одредувањето на процентот на фиброза во 
туморското ткиво се фактори кои влијаат на клиничкиот тек, подобра дијагноза, 
прогноза и преживување на пациентите со аденокарцином на панкреасот. 
Истражувањата во оваа дисертација доведоа до сознанија дека присуството на 
генските мутации на KRAS и патохистолошките карактеристики на туморот, како 
што се лошо диференцираните тумори, присуството на лимфна и васкуларна 
инвазија и понапреднат стадиум на болеста, се прогностички предиктори за 
пократко време на преживување на пациентите со аденокарцином на панкреасот. 
Пациентите со панкреатичен аденокарцином имаат лоша прогноза и кратко време 
на преживувањето и покрај хируршкото лекување и употребата на стандардните 
протоколи со хемотерапија. Идентификувањето на одредени молекуларни 
маркери или патохистолошки карактеристики на туморот отвораат перспектива за 
воведување на нови таргетирани терапии кои ќе овозможат подобри резултати и 
прогноза  и подолго преживување на пациентите.  



Докторската дисертација на кандидатката д-р Емилија Николовска 
Трпчевска, со наслов: „Генетски мутации кај аденокарцином на панкреасот во 
корелација со клиничкопатолошките карактеристики”, според мислењето на 
Комисијата за оцена, ги исполнува основните услови и стандарди за подготовка на 
докторски труд.  

 
ЗАКЛУЧОК И ПРЕДЛОГ 

Врз основа на изнесените аргументи за докторската дисертација на д-р 
Емилија Николовска Трпчевска со наслов: „Генетски мутации кај аденокарцином 
на панкреасот во корелација со клиничкопатолошките карактеристики”, став на 
Комисијата е дека докторскиот труд е напишан со јасен и прецизен јазик и ги има 
сите нужни атрибути на научноистражувачки труд, што дозволува позитивна 
рецензија.  

Сознанијата што произлегуваат од трудот имаат придонес за подобро 
разбирање на биолошките карактеристики, молекуларните маркери и 
патохистолошките карактеристики на панкреатичниот аденокарцином, како и 
влијанието на овие фактори врз прогнозата и преживувањето на пациентите. 
Студијата дава можност за испитување и воведување на нови тераписки протоколи 
со таргетирана молекуларна терапија и подобро преживување на пациентите. 

Со оглед на наведеното, Комисијата смета дека се работи за оригинален 
научноистражувачки труд со научна и апликативна вредност во клиничкиот 
пристап кон пациентите со панкреатичен аденокарцином. Комисијата има чест да 
му предложи на Наставно-научниот совет на Медицинскиот факултет да ја 
прифати позитивната оценка и да закаже одбрана на докторската дисертација на 
кандидатката д-р Емилија Николовска Трпчевска со наслов: „Генетски мутации 
кај аденокарцином на панкреасот во корелација со клиничкопатолошките 
карактеристики”. 
 

КОМИСИЈА  

1. Проф. д-р Мери Трајковска, претседател, с.р. 
2. Проф. д-р Розалинда Попова Јовановска, ментор, с.р. 
3. Проф. д-р Никола Јанкуловски, член, с.р.  
4. Проф. д-р  Викторија Чаловска Ивановска, член, с.р. 
5. Проф. д-р Гордана Петрушевска, член, с.р. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

РЕЦЕНЗИИ ЗА ОЦЕНА НА ПРИЈАВЕНА ТЕМА ЗА ИЗРАБОТКА НА 
ДОКТОРСКИ ДИСЕРТАЦИИ 

ПО ЈАВНО ЗДРАВСТВО НА ШКОЛАТА ЗА ДОКТОРСКИ СТУДИИ ПРИ УКИМ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



До 

Наставно-научниот совет на Медицинскиот факултет 

Универзитет „Св. Кирил и Методиј“, Скопје 

 
 

Врз основа на член 112 од Законот за високо образование (“Службен весник на 
Р.Македонија“ број 82/2018), член 55 став 1 od Правилникот за условите, критериумите 
и правилата за запишување и студирање на трет циклус студии докторски студии на 
универзитетот Св. Кирил и Методиј во Скопје (Универзитетски гласник 245/13) I  член 
53 од Правилникот за внатрешните односи и работењето на Медицинскиот Факултет 
во состав на УКИМ во Скопје (Универзитетски гласник бр. 121/09 и 188/2011), 
Наставно-научниот совет на Медицинскиот факултет во Скопје, на својата XXIXI 
редовна седница одржана на ден 11.09.2020 година, со решение бр. 0905-3524/4 oд 
22.09.2020 година, по предлог на Советот на студиска програма III циклус докторски 
студии по Јавно Здравство донесе одлука за формирање на Комисија за  за оценка на 
подобноста на темата за изработка на дoкторска дисертација  по Јавно здравство од 
:Ернад Касуми со наслов: ” Тековна состојба во врска со знаењето, односот и 
практиките (ЗОП) -истражување на Човечкиот Папиломен Вирус (HPV) и поврзаните 
фактори кај населението во Република Косово,, во состав: 

 

1. Проф. д-р Моме Спасовски, ментор 
2. Проф. д-р Јованка Караѓинска Бислимовска   член 
3. Проф. д-р Розалинда Исјановска, член 
 

По разгледувањето на доставената документација и предложената тема за изработка 

на докторска дисертација, како и врз основа на направените согледувања и 

констатации, рецезентската комисија до Наставно-научниот совет го поднесува 

следниот: 

И З В Е Ш Т А Ј 

 

Мислење за предложената тема:  
 

Предлог-поднесокот за изработка на докторска дисертација со наслов” Тековна 

состојба во врска со знаењето, односот и практиките (ЗОП) -истражување на 

Човечкиот Папиломен Вирус (HPV) и поврзаните фактори кај населението во 



Република Косово, е доставен на 25 страници текст и прилог, и ги содржи сите 

поглавја потребни за еден самостоен научно-истражувачки труд.  

Во поднесокот се цитирани 66 референци поврзани со истражувачкото поле на 

дисертацијата. Во прилог е доставен и анкетен прашалник..  

Во воведот на поднесокот кандидатот дава осврт на хуман папилома вирусот HPV и 

неговата поврзаност со карциномот при што наведува дека 4. 5% од сите карциноми 

имаат асоцираност како и deka70% од жените и мажите сексуално активни можат да 

бидат инфицирани со овој вирус. преваленцата со HPV инфекциите се движи од 10. 

4% до 36. 5% во земјите во развој. перзистирачките инфекции се главна причина за 

појава на цервикален канцер. Кандидатот се осврнува и HPV вакцината, програмата за 

имунизација и стратегиите кои ги градат земјите за поширок опфат на населението. 

За да се распространи ширум знаењето за ХПВ и да се намали бројот на ХПВ 

инфекции, како и смртните случаи од рак на грлото на матката, информациите за ХПВ 

и ХПВ вакцините мора да се пренесат на широката јавност, особено во земјите како 

Република Косово со високи стапки на инциденца на ХПВ инфекции, особено рак на 

грлото на матката. Пред да се пренесат информациите, мора да се испита колкаво е 

знаењето и кои фактори можат да влијаат на тоа. 

 

Во однос на вакцинацијата против ХПВ, уште од започнувањето во 2006 година, 

безбедноста и достапноста на вакцините против ХПВ создаваат интервенција за 

спасување на живот за милиони луѓе низ целиот свет. Драматично надолните 

трендови во стапката на инциденца на карцином на грлото на матката се забележани 

во најразвиените 11 делови на светот, каде што програмата за вакцинација против 

ХПВ е опфатена на национално ниво. Спротивно на тоа, жените во региони со низок и 

среден приход мораат да чекаат многу години за пристап до оваа вакцинација, иако 

тие најверојатно би умреле од ваквото заболување. 

 

Според студиите, позитивниот став кон вакцината, ја зголемува намерата за примање 

на вакцината. Затоа е интересно да се испита дали има позитивен или негативен став 

кон вакцината што може да влијае на односот. 

Исто така, треба да се забележи дека младата популација наскоро ќе бидат мајки и 

татковци (некои веќе и се) и поверојатно ќе играат клучна улога во вакцинацијата 

против ХПВ во иднина доколку се препорача универзална вакцинација на девојчиња 

од 11-12 години во Република Косово, како што беше случај во другите земји. 



 

 Оваа студија има за цел да ја примени рамката за истражување на знаењето, 

ставовите и практиката (ЗСП) за да го испита нивото на свесност за Човечкиот 

папиломен вирус (ХПВ) и болести поврзани со ХПВ и да ја открие врската помеѓу овие 

фактори. 

Специфични цели 

 

1) Да се процени нивото на инфекција, вакцинација, свесноста за ХПВ кај 

населението во Р. Косово. 

2) Да се процени нивото на ХПВ инфекција, знаењето, ставовите и практиките кај 

населението кон ХПВ и болестите поврзани со ХПВ, како и да се идентификува 

врската помеѓу овие фактори. 

3)  Да се процени врската помеѓу нивото на свесност за ХПВ инфекција, 

вакцината, знаењето, ставовите и практиките кај населението во врска со ХПВ 

и болестите поврзани со ХПВ со демографски карактеристики: пол, возраст, 

националност, религија, образование, место на живеење и брачна состојба. 

Хипотеза 

Х1: Нема разлика помеѓу нивото на знаење, свесност и став кон ХПВ инфекцијата 

во однос на сексуалното однесување, како и демографските карактеристики: пол, 

возраст, националност, религија, образование, место на живеење и брачен статус. 

 

Х2: Нема разлика помеѓу нивото на знаење, свесност и став кон вакцината против 

ХПВ во однос на демографските карактеристики, пол, возраст, националност, 

религија, образование, место на живеење и брачен статус. 

 

Х3: Нема разлика помеѓу нивото на знаење, свесност и став кон болести поврзани 

со ХПВ и начините на нивно дијагностицирање и превенција во однос на 

демографските карактеристики: пол, возраст, социјална припадност, религија, 

образование, место на живеење и брачен статус. 

 

Х4: Нема разлика помеѓу користењето на индивидуални медиуми за информации 

од јавен карактер и најчестите извори на здравствени информации.



Наодите од студијата може да придонесат за разбирање на јазовите во знаењето 

за ХПВ инфекции и ХПВ вакцини кај младата популација, што може да му помогне 

на Министерството за здравство и социјални услуги при создавање и 

спроведување на успешни програми за вакцинација за унапредување на 

прифаќање на вакцинацијата против ХПВ во општеството и минимизирање на овој 

товар од болеста. Исто така, може да се истражи какво знаење е потребно и како 

може да се подобрат методите на здравственото образование и комуникација, како 

дел од интервенцијата. 

 

До денес, нема спроведено студија во Република Косово за да се утврдат знаењето, 

свеста и ставовите за ХПВ инфекциите и ХПВ вакцините кај младата популација. 

Затоа, за да се реши овој проблем, важно е да се разберат нивото на знаење на 

младата популација, нивниот став и практика кон ХПВ инфекцијата и ХПВ вакцината. 

План на истражувањето 

Ќе се спроведе пресечна студија со истражување на ставовите и знаењето за ХПВ кај 

дел од популацијата на возраст од 18 до 35 години. Анкетата ќе се спроведе во 

периодот од декември 2020 година до февруари 2021 година.  

 

Големина на примерокот 

Примерокот е добиен по принципот на погодно земање примероци, примерокот се 

состои од 500 учесници. 

 

Прибирање податоци 

Податоците од учесниците од групата од интерес ќе се собираат преку интервјуа, 

користејќи анкета на ЗСП, онлајн верзија: дистрибуција преку социјални медиуми, 

хартиена верзија: дистрибуција за време на студентски конференции, предавања и во 

библиотеки. Превод од анкетата ќе биде достапен доколку е потребно. Секој дел од 

прашалникот ги претставува целите на истражувањето и постапките за зачувување на 

анонимноста. Учеството ќе биде доброволно, со сите информации ќе се постапува 

доверливо.  

 



Критериуми за вклучување  

Критериум за вклучување е возраста на испитаниците од 18 до 35 години. Оваа 

возрасна група е избрана затоа што тоа е дел од популацијата која е најмногу 

подложна на ХПВ инфекција и болести поврзани со ХПВ, како и клучен дел од 

популацијата што одлучува и ќе одлучи да ги вакцинира своите деца против ХПВ.  

 

Алатка за истражувањето 

Бидејќи не постои стандардизиран прашалник во Република Косово, јас развив серија 

прашања засновани на анкетата на знаење, став и практика (ЗСП) во услови со сличен 

социокултурен контекст со Република Косово за да го испитам ЗСП за ХПВ и 

спроведов пилот студија за тестирање на валидноста и веродостојноста на 

прашалникот. Како што е соопштено од Светската Здравствена Организација, 

податоците од истражувањето на ЗСП можат да идентификуваат како јазовите во 

знаењето, културните убедувања или модели на однесување што можат да го олеснат 

разбирањето и делувањето, како и да претставуваат проблеми или да создадат 

пречки за вакцинација против ХПВ. Слична студија е направена и во Република 

Северна Македонија и во целиот свет .. 

 

Анкетата на ЗСП се состои од 46 прашања, поделени во 4 секции (делови). Првата 

група прашања дава податоци за социо-демографските карактеристики на 

испитаниците, втората група се однесува на знаење на испитаниците за ХПВ, третата 

за знаење и став за ХПВ и четвртата за практиките во врска со ХПВ. 

 

Прашалникот беше пилотиран на 50 испитаници и според согледаните повратни 

информации беа направени корекции и прилагодувања на целната популација и 

целите на студијата. 

 

Учеството ќе биде доброволно, со сите информации ќе се постапува доверливо. На 

учесниците ќе им биде дадено детално објаснување за причините за истражувањето и 

јасно ќе бидат информирани за постапките што се преземаат за да се зачува нивната 

анонимност. 

 

Писмена согласност нема да биде потребна за поцелосно зачувување на 

анонимноста. Прашалникот ќе биде анонимен и учесниците ќе можат слободно да го 

завршат учеството во кое било време, без целосно да го пополнат прашалникот. 



 

Резултатите ќе бидат презентирани само како резиме. Собраните информации ќе се 

користат само за целите на оваа студија. 

 

За чување на ексел листовите, ќе се користат компјутери заштитени со лозинка, а исто 

така ќе се користи безбеден ормар со заклучување за складирање на пополнетите 

прашалници. 

 

Знаењето за ХПВ беше мерено со прашањето на испитаниците за целната група за 

ХПВ, начинот на пренесување на ХПВ и како тие дознале за ХПВ. 

Во однос на ставот, ги прашавме луѓето за нивното мислење за безбедноста и 

ефикасноста на вакцината и нивната волја за примање на вакцините поставувајќи ги 

следниве прашања: „Дали верувате дека вакцината против ХПВ е безбедна?“, „Дали 

верувате дека вакцината против ХПВ е ефикасна? ", и" Дали сакате да ја примите 

вакцината против ХПВ? " 

Во однос на практиката, прашавме дали испитаниците примале ХПВ вакцини 

претходно и, ако не, причините зошто не ја примиле вакцината и дали се волни да ја 

примат.  

 

 

Стратегии за анализа на податоците 

Ќе се примени стандардна статистичка анализа на добиените податоци. Ќе се направи 

кодник/ кодна книга за правилно внесување на податоци во програмата, и тој темелно 

ќе се следи при внесувањето податоци. Поднесените прашалници ќе бидат 

прегледани внимателно за чистење на податоците, пред да е внесат истите. По 

завршувањето со внесување податоци, тие ќе бидат контролирани во програмата за 

да се потврди дали се точни. Внесените податоци потоа ќе бидат анализирани со 

помош на статистичките методи. 

 

Прашања во врска со етиката и човечките испитаници 

Предлогот за истражување, заедно со истражувачките алатки, ќе биде доставен до 

Етичкиот комитет на Универзитетот во Приштина и етичкото овластување ќе се добие 

пред да се започне студијата. Со оглед на чувствителноста на ова истражување, кое 

ќе навлезе во некои аспекти од приватниот живот на младата популација, јас ќе 



гарантирам дека основните принципи на етиката за испитувањето луѓе (почитување на 

лицата, благодетност, незлоупотреба, доброволно учество, доверливост и правда) ќе 

бидат заштитени.  

 

ЗАКЛУЧОК 
 

 

Врз основа на изнесеното како и мислењето за предложената тема за изработка на 

докторска дисертација по јавно здравје, Комисијата смета дека истата ги исполнува 

условите за самостојна научна работа, а предложената тема е актуелна и современа и 

ќе претставува адекватен научен придонес во областа на јавното здравство. 

Комисијата позитивно ја оценува предложената тема за изработка на докторска 

дисертација под наслов ” Тековна состојба во врска со знаењето, односот и 

практиките (ЗОП) -истражување на Човечкиот Папиломен Вирус (HPV) и поврзаните 

фактори кај населението во Република Косово od кандидатот Ернад Касуми и му 

предлага на Наставно-научниот совет на Медицинскиот факултет во Скопје, да ја 

прифати и предлогот да го проследи во понатамошна постапка. 

                                                 

 

        Рецензентска комисија 

1. Проф. д-р Моме Спасовски 

2. Проф. д-р Јованка Караѓинска 

Бислимовска 

3. Проф. д-р Розалинда 

Исјановска  
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

РЕЦЕНЗИИ ЗА ОЦЕНА НА ДОКТОРСКИ ДИСЕРТАЦИИ 

ПО ЈАВНО ЗДРАВСТВО НА ШКОЛАТА ЗА ДОКТОРСКИ СТУДИИ 
ПРИ УКИМ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
         ДР-Образец 8 

 
 

РЕЦЕНЗИЈА 
ЗА ОЦЕНА НА ДОКТОРСКАТА ДИСЕРТАЦИЈА  „ДЕНТАЛЕН ТУРИЗАМ – 

МОЖНОСТИ, КАПАЦИТЕТИ, ИСКУСТВА И ПРЕДИЗВИЦИ ВО РС 
МАКЕДОНИЈА“ ОД  Д-Р НАТАША ПАВЛОСКА, ПРИЈАВЕНА НА 

МЕДИЦИНСКИОТ ФАКУЛТЕТ  ВО СКОПЈЕ 

Наставно-научниот совет на Медицинскиот факултет во Скопје, на седницата 
одржана на 9.7.2020 година, формираше Комисија за оцена на докторската дисертација 
со наслов ,,Дентален туризам – можности, капацитети, искуства и предизвици во РС 
Македонија“ од кандидатката д-р Наташа Павлоска, во состав: проф. д-р Розалинда 
Исјановска (претседател), проф. д-р Весна Велиќ Стефановска (ментор), проф. д-р Ќиро 
Ивановски (член), проф. д-р Бети Зафирова Ивановска (член) и проф. д-р Елена Ќосевска 
(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  

Докторската дисертација на кандидатката д-р Наташа Павлоска, со наслов: 
ДЕНТАЛЕН ТУРИЗАМ – МОЖНОСТИ, КАПАЦИТЕТИ, ИСКУСТВА И ПРЕДИЗВИЦИ ВО 
РС МАКЕДОНИЈА, содржи 143 страници компјутерски обработен текст во фонт Times 
New Romans, со 1,5 проред и големина на букви 12 и 131 библиографска единица, меѓу нив 
научни трудови, статии, книги, национални прописи, меѓународни акти и интернет-
ресурси. 

Анализа на трудот 

Трудот е структуриран во 10 поглавја, вклучувајќи вовед, мотив, цел и специфични 
цели на истражувањето, хипотези, 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.  На крајот на трудот има анекс со пример од прашалникот 
употребен во истражувањето. 

Вовед   

Во воведниот дел од трудот, кандидатката го обработува историјатот на 
стоматологијата во Република Северна Македонија, осврнувајќи се кон минатото и 
трагајќи по архивските материјали, укажувајќи дека, всушност, во Македонија пред 
Втората светска војна, јавна стоматолошка служба речиси и немало, освен 2-3 јавни 
пункта каде што забните лекари работеле по неколку часа. Соглсно со цитирани 
историски истражувања, кандидатката истакнува дека постоеле засебни приватни 
стоматолошки пракси во поголемите и побогатите градови како Скопје, Битола и Штип, 
кои биле и јадра на еврејската заедница во Македонија, сè до Втората светска војна и 
холокаустот. Во 1945 година е отворена првата школа за забни техничари, а во 1947 



година е отворено државно училиште за забари. Стоматолошкиот факултет, како единица 
на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј” во Скопје, е најстарата високообразовна 
институција која образува кадри од областа на стоматологијата во нашата држава. 
Неговото создавање и развој е тесно поврзан со историјатот на Медицинскиот факултет во 
Скопје во 1947 година. Во учебната 1948/49 година е основана Клиниката за усни, забни и 
вилични болести, што претставува прв сигнал за потребата од организирана и стручна 
стоматолошка заштита во Република Северна Македонија. Првите часови по предметот 
Стоматологија за студентите по медицина на Медицинскиот факултет се одржани во 1952 
година. На 19 јуни 1959 година, донесен е Закон за основање на Оддел за стоматологија 
при Медицинскиот факултет во Скопје и во 1959/60 била запишана првата генерација од 
37 студенти, со четиригодишен наставен план. За наставна база на Одделот била 
користена Клиниката за усни, забни и вилични болести. Во 1965 година, Клиниката за 
усни, забни и вилични болести, во којашто биле интегрирани двата института: Институт 
за стоматолошка протетика и Институт за конзерватива, прераснува во Стоматолошки 
оддел при Медицинскиот факултет, со 8 одделенија. Во тоа време, Стоматолошката 
клиника и Клиниката за максилофацијална хирургија биле едни од најмодерните 
наставни бази во Европа за изведување на практичната обука на идните стоматолози. Во 
1977/78 година, Стоматолошкиот оддел прераснува во Стоматолошки факултет, 

По описот на развојот на стоматологијата и генералните дефиниции за туризмот, 
кандидатката преминува на исцрпна анализа на здравствениот туризам, медицинскиот 
туризам и денталниот туризам. Таа се повикува на повеќе референци и здравствениот 
туризам го дефинира како една од гранките на туризмот. Се работи за специфичен облик 
на туризам, кој има долг историски курикулум уште од античките времиња, со 
користењето на тогашните терми. Во современиот свет, според дефиницијата на Светската 
туристичка организација, тој е „сложена стопанска активност, во која важна улога има 
стручното и контролирано користење на природни лековити фактори, постапки на 
физикалната медицина и програмирани физички активности, со цел  одржување и 
унапредување на физичкото, менталното и духовното здравје на туристот, како и 
подобрување на квалитетот на неговиот живот“. Кандидатката укажува дека здравјето е 
еден од најстарите, најтрајните и најсилни мотиви за туристичка мобилност и дека  
туризмот секогаш и во сите свои форми има повеќе или помалку здравствена функција. 
Под здравствен туризам, некои автори ги означувале сите форми на туризам поврзани со 
зачувување и унапредување на здравјето. Уште во 2005 година, Конел се спротивставил на 
оваа терминологија, со неологизмот "medical tourism", тврдејќи дека станува збор за нов 
сектор во подем, кој вклучува медицински зафати. 

Медицинскиот туризам е сегмент на здравствениот туризам. Тој го привлекува 
вниманието на светот уште во 2006 година, кога медицинските списанија почнале да 
објавуваат трудови на оваа тема, како свесност за новиот растечки феномен во развиените 
земји и во земјите во развој. Се проценува дека оваа индустрија тежи околу 60 милијарди 
долари годишно. Заради тоа, таа станува феномен препознаен и од општеството и од 
науката, која сè повеќе се интересира за него. Медицинскиот туризам станува индустрија, 
чиј пазар и цел се Тајланд, Сингапур, Малезија, со Индија како водечка и клучна земја. 
UNWTO предвидела годишен раст од 8 % на индустријата на здравствениот туризам во 
Индија, од 2008 до 2016 година.  

Светската здравствена организација нема прецизна дефиниција на медицинскиот 
туризам, поради различните истражувачки методи кои се применуваат во различни 
земји. СЗО за медицински туристи ги смета луѓето кои патуваат прекугранично заради 
некаков медицински третман. Најчесто барани се стоматолошките третмани, естетската 
хирургија, елективната хирургија и лекувањето на стерилитет. Произлегува дека 
медицинскиот туризам се однесува исклучиво за луѓето кои патуваат со истата цел, но 
внатре во една држава. Во географската реалност, оваа дефиниција може да е неодржлива 



и контрадикторна, особено во територијално големите држави како Кина, САД, Русија и 
други земји. Во големите земји, ваквите патувања се проследени и со остварени ноќевања, 
што по дефиниција е, всушност, вистински туризам, наспроти еднодневните 
прекугранични патувања на медицинските туристи кои живеат блиску до границата. 
Таков е, на пример, случајот со Словенците или Италијаните кои патуваат во Хрватска 
заради стоматолошки третман. 

Медицинскиот туризам и денталниот туризам, како негова секција, науката  ги 
нотира во поновото време, како тренд на глобализација на медицинската и 
стоматолошката дејност. Во литературата се среќаваат и инвентивни синоними на 
денталниот туризам како: "dental vacation" и "dental holidays".  

Денталниот туризам, со резолуцијата 28H-2008 на ADA (American Dental 
Assosiation), е дефиниран како чин на патување во туѓа држава со цел да се добие 
стоматолошки третман. Тој се смета за подмножество на медицинскиот туризам и 
подразбира патување надвор од државата заради добивање стоматолошки услуги, кои по 
правило се поскапи во матичната земја. Експанзијата на медицинскиот туризам станува 
светски феномен. Денталниот туризам, како негов облик или подвид, исто така. Уделот на 
денталниот туризам во целокупниот светски здравствен туризам изнесува 40 проценти. 
Сепак, академските истражувања за оваа потесна област се помалубројни. Од собраните 
секундарни податоци може да се воочат неколку географски јадра, околу кои гравитираат 
пациентите на различни континенти. Денталните туристи најчесто доаѓаат од развиените 
земји на западниот свет.  

Денталниот туризам понекогаш се карактеризира како уште еден пример за 
глобализација. Сепак, според Turner, мобилноста на денталните туристи е повеќе 
регионална, отколку глобална. Денталниот туризам е различен од медицинскиот туризам 
во смисла на барањата и потребите на пациентите. Стоматолошките третмани имаат 
помала итност во споредба со другите медицински процедури. Непредвидливите 
ситуации (освен ако не се третираат на време), за разлика од оние во медицинскиот, не се 
толку истакнати во денталниот туризам. Освен тоа, најголемиот дел од пациентите 
доживеале барем еднаш во животот слично искуство со болка и стоматолошки третман. 
Некои од нив користат превентивна терапија и се запознаени со временската рамка на 
третманот. Сите овие фактори им даваат можност на пациентите да се информираат, да се 
консултираат, да оценуваат и покомотно да планираат.  

Посебен вид на дентален туризам може е т.н. cruising медицина. Иако повеќе од 
100 милиони патници биле на крстарење од 1980 година, не е позната потребата од 
стоматолошки услуги на отворено море. Според истражувањето на Собота и сор., 
спроведено на едно крстарење околу светот, стапката на итни стоматолошки случаи кај 
патници со напредна возраст на долги патувања е изненадувачки висока. Иако патниците 
на луксузните крстосувачки бродови добиваат високо професионална заштита, 
кандидатката сугерира санирање на усната празнина и подготвителен стоматолошки 
третман пред самото патување. Ентропијата на денталниот туризам е константна. Тоа 
значи дека ако некаде постои рецептивна земја, која прима вакви пациенти, на другата 
страна постои емитивен дентален туризам, односно земја чии граѓани се пациенти, кои 
решиле да ги заобиколат домицилните здравствени установи и клиники, од повеќе 
причини. Некои земји се рецептивни, а некои емитивни за денталниот туризам. Во 
првите доаѓаат државјани на вторите, заради добивање стоматолошки услуги кои се 
редовно повеќекратно поскапи отколку во матичната земја.  

Главни чинители за медицински туризам внатре во Европската Унија се: а) 
трошокот е најсилната причина при одлуката за користење медицински услуги преку 
граница; б) времето на чекање во целната земја во однос на времето на чекање во 
матичната земја и в) довербата во здравствениот систем во дестинациската земја. Слични 
фактори го одредуваат денталниот туризам и во Тихуана, Мексико, и тоа: a) однос 



cost/benefit; б) капацитети и технологија; в) должина на време и цена на третмани и г) 
доверба и урбан имиџ.  

 
Предмет на истражување 

Истражувањето има за цел да укаже на можностите, капацитетите, искуствата и 
предизвиците за развој на денталниот туризам во Република Северна Македонија, како и 
да креира препораки за интервенции од јавноздравствен интерес.  

Специфични цели на истражувањето се: 1) да се направи анализа на географската 
дистрибуција на денталниот туризам во Република Северна Македонија, со утврдување на 
евентуалните разлики; 2) да се направи профил на денталните туристи кои ја посетуваат 
нашата земја, како и евентуалната разлика на нивните карактеристики по региони; 3) да 
се укаже на демографските и професионалните карактеристики на стоматолозите, кои на 
директен/индиректен начин се вклучени во реализирањето на денталниот туризам во 
земјата, како и полето за континуирана едукација; 4) да се утврди организациската форма 
и капацитетите на стоматолошките ординации вклучени во денталниот туризам, како и 
потребната логистика за промоција и имплементација; 5) да се согледат ставовите и 
мислењата на потенцијалните идни сопственици на стоматолошки ординации за 
националните можности за развој на денталниот туризам и нивната заинтересираност за 
вклучување; 6) да утврдат досегашните искуства и потенцијалните економски придобивки 
од денталниот туризам во нашата земја и да се утврдат евентуалните потенцијални 
инхибиторни бариери за неговиот развој; 7) да се креаираат препораки за зајакнување и 
развој на денталниот туризам во рамките на јавноздравствениот интерес на нашата земја 
за овој проблем. 

Податоци за состојбата на подрачјето во кое е работена дисертацијата 

Иако експанзијата на медицинскиот туризам, генерално, како и на денталниот 
туризам посебно, претставува секојдневен светски предизвик во експлозивен развој, сепак 
во академскиот свет се соочуваме со сиромашна палета на релевантно научни трудови од 
овие области. Во Република Северна Македонија не е спроведено ниедно истражување кое 
се однесува на националните аспекти за денталниот туризам (форма, обем, застапеност, 
потенцијални капацитети итн.). Уште помалку постои јасна слика за јавноздравствените 
апекти и економскиот придонес од ваквата дејност за нашата земја и нашиот здравствен 
систем.  

 
Краток опис на применетите методи 

Истражувањето претставува аналитичка квантитативна студија на пресек (cross 
sectional study), која е спроведенa со поддршка на Инстититот за епидемиологија и 
биостатистика со медицинска информатика, Медицински факултет, УКИМ, Скопје. 
Истражувањето беше имплементирано во периодот од 12 месеци, и тоа од 15.2.2018 до 
14.2.2019  година. Примерокот на испитаници (доктори по дентална медицина), кои беа 
вклучени во истражувањето, беше утврден преку регистарот на членови на 
Стоматолошката комора на РС Македонија. Со истражувањето беа контактирани само 
оние доктори по дентална медицина кои имаат свои електронски адреси. Согласно со 
расположливите податоци, за ниво на сигнификантност од 95 % и интервал на доверба од 
±6%, беше прифатено да бидат контактирани 232 испитаници. Селекцијата на 
испитаниците е направена според метода на прост случаен избор. Анкетирањето има 
здрава стапка на повратен одговор од 75,16 %.  



Во рамките на истражувањето со цел за исполнување на поставените цели и 
тестирање на хипотезите е користен нестандардизиран анкетен прашалник со вкупно 59 
прашања, групирани во пет целини со прашања од затворен тип, и тоа: I - генерални 
информации –7 прашања; II - организациска структура и дејност – 13 прашања; III – 
искуства во работа со лица од странство – 23 прашања; IV – ставови и мислења на 
стоматолози сопственици на ординација – 11 прашања; и V – ставови и мислења на 
стоматолози кои не се сопственици на ординација – 5 прашања. Пред почетокот на 
истражувањето беше спроведено пилот-истражување за тестирање на содржината на 
прашалникот и неговата разбирливост. Финалната верзија на прашалникот беше 
дистрибуирана по електронски пат до докторите по дентална медицина од примарната, 
секундарната и терцијарната заштита на територијата на Република Северна Македонија. 
Прашалникот беше конструиран и аплициран со помош на Google Forms услугата, а 
испитаниците стоматолози имаа можност да го пополнуваат со Internet прегледник.  

Ризикот од пополнување на прашалникот повеќе од еднаш од страна на исто лице 
е превенирано со помош на софтверско решение кое е дел од платформата каде што е 
креиран прашалникот. Доколку некоj од испитаниците не доставел одговор 20 дена по 
добивањето на прашалникот, автоматски му бил испратено потсетување по електронски 
пат на истата електронска адреса на која бил остварен примарниот контакт. На сите 
испитаници им била дадена можност да ги добијат обработените резултати од ова 
истражување преку електронската пошта. 

Статистичка обработка на податоците 

Податоците добиени со истражувањето беа обработени во соодветни статистички 
програми (Statistica for Windows 7,0 и SPSS верзија 14), и беа прикажани табеларно и 
графички. Анализата на атрибутивните (квалитативни) серии беше направена преку 
одредување на коефициент на односи, пропорции и стапки. Нумеричките 
(квантитативни) серии беа анализирани со употреба на мерките на централна тенденција 
и со мерки на дисперзија на податоците (стандардна девијација, стандардна грешка и 
IQR). Анализа на правилноста во дистрибуцијата на фреквенциите на нумеричките 
белези беше вршена со Shapiro-Wilk W test. 

За споредба на просечните вредности на нумеричките серии со неправилна 
дистрибуција на фреквенциите беше користен непараметарски тест за независни 
примероци (Mann Whitney Uтест). Chi square test, Fischer exact тест и Fisher Freeman 
Halton exact test беа користени за утврдување на асоцијацијата меѓу одредени белези во 
групата испитаници. Sperman Rank Order Correlation тест беше користен за утврдување на 
корелацијата меѓу две нумерички варијабли со неправилна дистрибуција на фреквенции. 
Пресметување на ризиците се вршеше со помош на стапки на предимство (Odd ratio – 
OR). Сигнификантноста на разликата помеѓу две пропорции и две корелации беше 
анализирана со Difference test. Нивото од p<0,05 беше прифатено како статистичка 
значајнo, односно сигнификантно.            

Краток опис на резултатите од истражувањето 

Во истражувањето се опфатени вкупно 232 доктори на дентална медицина 
(стоматолози), од кои 123 (53,02 %) од машки и 109 (46,98 %) од женски пол со однос 
помеѓу половите од 1:1,13. Процентуалната разлика помеѓу застапеноста на половите во 
целиот примерок, за p>0,05, не е сигнификантна (Difference 6,04% [(-3,04-14,98) CI 95%]; 
Chi-square=1,689; df=1 p=0,1937). Најголемиот дел од испитаниците во примерокот се 
Македонци, 200 (86,2 %), следено со 20 (8,6 %) Албанци и 12 (5,2 %) од други 
националности. Просечната возраст на испитаниците во целиот примерок изнесува 
38,4±8,2 години со минимална/максимална возраст од 24 vs 61 година. Вкупно 50 % од 
испитаниците во целиот примерок се постари од 37 години за Median (IQR)=37 (31,5-44). 



Кај стоматолозите од машки пол, просечната возраст изнесува 38,7±8,3 години, а кај оние 
од женски пол, таа изнесува 37,9±7,9 години. Од анкетираните стоматолози, најголемиот 
дел  се со академска титула на доктори по дентална медицина или 194 (83,6 %) од кои 103 
(53,1 %) биле мажи и 91 (46,9 %) жени, а со титула мегистер/ доктор на стоматолошки 
науки биле вкупно 38 (16,4 %) и тоа 20 (52,6 %) мажи и 18 (47,4%) жени. Анализата, за 
p>0,05, не укажа на статистички сигнификантна асоцијација помеѓу полот и академската 
титула на испитаниците (Pearson Chi-square=0,0027; df=1; p=0,958). Третина или 75 (32,33 
%) се специјалисти/ специјализанти во одредена област без статистички сигнификантна 
асоцијација помеѓу полот и специјалистичкиот статус (Pearson Chi-square=1,4201; df=1; 
p=0,2334). Во однос на областа на специјализацијата, најголемиот дел или 23 (30,7%) 
биле специјалисти од областа ортодонција, следено со 20 (26,7 %) од областа на оралната 
хирургија, 16 (21,3%) од стоматолошка протетика, 8 (10,7 %) од пародонтологија, 4 (5,3 %) 
од детска и превентивна стоматологија, и по 2 (2,7%) од максилофацијална хирургија и од 
примарна стоматолошка здравствена заштита. Со зголемувањето на возраста 
сигнификантно се зголемува и бројот на стоматолози специјалисти (Spearman Rank Order 
Corellation: R=0,265, p<0,05). Странски јазик познавале 228 (98,28%) од испитаниците од 
кои најголемиот дел го познавале англискиот следено со српски, бугарски и германскиот 
јазик. Просечниот број на јазици кои ги владееле стоматолозите во целиот примерок 
изнесува 3,6±1,3 со минимум/максимум 1 vs 7 јазици. Педесет одсто испитаници владееле 
повеќе од 4 јазици за Median (IQR)=4 (3-4). За p>0,05, анализата не укажа на 
сигнификантна разлика помеѓу специјалистите и неспецијалиститите во однос на 
просечниот број на странски јазици кои ги владеат (Mann-Whitney U Test:  Z=0,9317; 
p=0,3515).  

Сопственици на ординација биле вкупно 131 (56,5 %). Просечниот број на 
стоматолошки тимови изнесувал 1,7±1,1 со минимум/максимум 1 v.s. 6 тима по 
ординација и 50 % ординации со над 1 тим за Median (IQR)=1 (1-2). За p<0,05, постои 
сигнификантна разлика помеѓу просечниот број на стоматолошки тимови во 
ординациите каде работат специјалистите односно неспецијалиститите (Mann-Whitney U 
Test:  Z=-2,5065; p=0,0122) во прилог на поголем број на тимови во ординациите каде 
работат специјалистите.  

Вкупно 95 (40,9 %) работеле со минимум еден вработен од друг медицински 
персонал. Поединечната анализа укажа дека третина или 71 (30,6 %) од стоматолозите во 
ординацијата работеле заедно со медицинска сестра/ забен асистент, 25 (10,8 %) работеле 
со забен техничар, а 33 (14,2 %) работеле со друг помошен немедицински персонал. 
Најголемиот дел од оние што работеле со целосен тим на помошен персонал биле од 
Скопје – 54,5 %, Гевгелија – 27,3 % и по 9,1 % од Битола и Македонски Брод. 

Сите ординации, односно 232 (100 %) давале услуги за пломбирање и превентивна 
дентална заштита. Други давани услуги биле: протетика 211 (90,9 %), парадонтологија 179 
(77,1 %), детска стоматологија 173 (74,6 %), ендодонција 163 (70,3 %), орална хирургија 94 
(40,5 %), дентални импланти 63 (27,1 %), ортодонција 65 (28,1 %) и радиологија 54 (23,3 
%). Вкупно 82 (35,34 %) од ординациите работеле во една смена, а 150 (64,66 %) од нив 
работеле во две смени. Двосменската работа во поликлиниките е за 5,304 пати 
сигнификантно почеста споредено со општа стоматологија [OR=5,304 (1,79 – 15,69) CI 
95%] и за 6,513 пати сигнификантно почеста споредено со специјалистичка ординација 
[OR=6,513 (1,89 – 22,48) CI 95%].   

Најголемиот дел од ординациите, и тоа 212 (91,4 %), соработувале со заботехничка 
лабораторија, следено со 103 (44,4 %) ординации кои соработувале со радиологија, 22 (9,5 
%) со микробиолошка лабораторија. Најмал број или 19 (8,2 %) од ординациите 
соработувале со хистопатолошка лабораторија. Вкупно 9 (3,9 %) од ординациите немале 
соработка со помошни лаборатории.  



За p<0,05 постои статистички сигнификантна асоцијација помеѓу типот на 
стоматолошката ординација и бројот на помошни лаборатории (Fisher Freeman Halton 
exact test: p=0,0001) во прилог на поголем број помошни лаборатории кај поликлиниките 
и специјалистичките ординации. 
 Просечниот број на годишни посети / учество на стручни усовршувања кај 
неспецијалистите, односно специјалистите изнесувал 4,1±2,3 v.s. 5,5±2,9. Mинималниот/ 
максималниот број на стручни усовршувања кај неспецијалистите изнесувал 0/20 со 50 % 
од нив кои имале над 3 тренинзи и 1/20 кај специјалистите со 50 % кои имале над 5 
тренинзи годишно. За p<0,05, согледана беше сигнификантна разлика помеѓу 
неспецијалистите и специјалистите во однос на просечниот број на годишни усовршувања 
(Mann-Whitney U Test:  Z=-5,031; p=0,0001) во прилог на сигнификантно поголем број на 
годишни стручни усовршувања кај специјалистите. Дополнително, не беше утврдена 
сигнификантна разлика помеѓу сопствениците и вработените (Mann-Whitney U Test:  Z=-
0,183; p=0,8544) во однос на усовршувањето. Вкупно 72 (45,9%) од неспецијалистите и 64 
(85,3%) од специјалистите изјавиле дека посетувале стручно усовршување во странство. 
Усовршувањето во странство е за 6,869 пати сигнификантно почесто кај специјалистите 
споредено со неспецијалистите [OR=6,869 (3,37 – 14,01) CI 95%]. 

Најголемиот дел од испитаниците, и тоа 81 (37,3 %), изјавиле дека искуството во 
лекување странци им изнесува 0-5 години, следено со 61 (28,1 %) со искуство помеѓу 6-10 
години и 43 (19,8 %) со искуство од 11 до 15 години. Од 16 до 20 години и над 20 години 
искуство во лекување на странци имале консеквентно 18 (8,3 %) v.s. 14 (6,4 %) од 
испитаниците. За p<0,05, утврдена е сигнификантна асоцијација помеѓу 
специјалистичкиот статус и годините на искуство во работењето со странци (Pearson Chi 
square: 11,321; df=4; p=0,0232) во прилог на сигнификантно подолго искуство на 
специјалистите. Најголем дел од стоматолозите и тоа 147 (67,7 %), изјавиле дека  1 – 20 % 
од нивните пациенти се странци. За p>0,05, нема сигнификантна асоцијација помеѓу 
специјалистичкиот статус и изјавата за процентот на странци во вкупниот број на 
пациенти (Pearson Chi-square: 8,018 df=4, p=0,0909). 

Вкупно 119 (54,8 %) од сите стоматолози во студијата изјавиле дека уделот на 
странците во вкупниот приход изнесувал 1 – 20 %, следено со 51 (23,5 %), според кои овој 
удел изнесувал 21 – 40 % од приходот. За p>0,05, нема сигнификантна асоцијација помеѓу 
специјалистичкиот статус и ставот за уделот на странците во вкупниот приход на 
ординацијата (Pearson Chi-square: 4,206, df=4, p=0,3788). Мнозинството или 98 (46,2 %) 
од сите анкетирани изјавиле дека уделот на дијаспората во вкупниот број на странски 
туристи изнесувал 1 – 20 %, следено со 42 (19,8 %), според кои овој удел изнесувал 81 – 
100 %. За p>0,05, нема сигнификантна асоцијација помеѓу специјалистичкиот статус и 
ставот за уделот на дијаспората во вкупниот број на странски туристи (Pearson Chi-square: 
5,426, df=4, p=0,2463). Најголемиот број од денталните туристи биле од западните 
европски земји и тоа 198 (85,3%) следено со прекуокеанските земји кои биле застапени со 
115 (49,6%). Грција како земја на потекло на пациентите од странство била назначена од 
76 (32,8%) од анкетираните стоматолози  следено со Косово и Албанија застапени со 
консеквентно 38 (16,4 %) и 37 (15,9 %).  

Најголемиот дел од испитаниците, и тоа 146 (67,3 %), ја рангирале пониската цена 
на стоматолошките услуги како многу важен мотивирачки фактор за дентален туризам. 
За p>0,05, нема сигнификантна асоцијација помеѓу специјалистичкиот статус и 
рангирањето на важноста на пониската цена на стоматолошките услуги (Pearson Chi 
square: 1,101; df=4; p=0,7768). Мнозинскиот дел од анкетираните и тоа 90 (41,5 %) сметале 
дека подобриот квалитет на стоматолошките услуги отколку во матичната земја е важен 
мотивирачки фактор за дентален туризам. Овој мотивирачки фактор бил рангиран како 
многу важен од 77 (35,5 %) од испитаниците, а како неважен од 17 (7,8%). За p>0,05, нема 
сигнификантна асоцијација помеѓу специјалистичкиот статус и рангирањето на овој 



мотивирачки фактор. Пократкото време на чекање како мотивирачки фактор било 
рангирано од 88 (40,7 %) од испитаниците како важно но не пресудно за денталните 
туристи, a сепак 11 (5,1 % од испитаниците го сметале овој фактор за неважен без 
сигнификантна разлика во однос на специјалистичкиот статус. . 

За најголемиот дел од стоматолозите и тоа за 58 (44,3 %) v.s. 47 (50,5 %) цената на 
стоматолошките услуги во нивната ординација била за 51-100% пониска споредено со 
цената на истата услуга во консеквентно Грција и Бугарија, односно 125 (62,5 %) од 
стоматолозите во истражувањето сметале дека цената на стоматолошките услуги во 
нивната ординација се за над 100 % пониска споредено со цената на истите услуги во 
западна Европа и Америка. 

Анализата според типот на стоматолошка ординација каде што работеле 
стоматолозите и водењето на досие/ картон, за p<0,05, укажа на постоење на 
сигнификантна асоцијација (Fisher Freeman Halton exact test: p=0,0042) во прилог на 
сигнификантно почесто водење на досие/ картон во поликлиниките и специјалистичките 
ординаци споредено со ординациите за општа стоматологија 

Најголемиот дел од анкетираните стоматолози, и тоа 120 (51,7 %), изјавиле дека 
нивните пациенти од странство доаѓаат само за лекување. Според стоматолозите, 
стоматолошките услуги ги комбинираат со одмор 66 (28,4 %) од пациентите од странство, 
а најмал број или 30 (12,9 %) го комбинираат лекувањето со посета на роднини. Помош 
при организација на превоз нуделе 21 (9,7 %) од стоматолошките ординации, 49 (22,7 %) 
нуделе помош при организација на сместување, а 21 (9,7 %) нуделе помош при 
организација на додадтни туристички активности.  

Помалку од половина од испитаниците изјавиле дека ординациите во кои работат 
имаат своја веб-страница, и тоа 95 (44 %). Споредбата во однос на тип на стоматолошка 
ординација укажа дека најголем дел од поликлиниките или 26 (74,3 %) имале своја веб-
страница, следено со 17 (53,1 %) од специјалистичките ординации и 52 (34,9 %) од 
ординациите за општа стоматологија. За p<0,05, утврдена беше сигнификантна 
социјација помеѓу имањето на веб-страница и типот на стоматолошката ординација 
(Fisher Freeman Halton exact test: p=0,00007) во прилог на сигнификантно најмногу веб-
страници кај поликлиниките. 

Деловната клима за дентален туризам во земјата била оценета како „поволна” само 
од 6 (4,6 %), а од најголемиот дел или 69 (52,7 %) неа ја оцениле како „неповолна”. 
Хиперпродукцијата на кадар за најголемиот дел од испитаниците, и тоа 97 (74,1 %), беше 
оценета како „голема пречка“ за развој на дентален туризам, со сигнификантна 
асоцијација помеѓу полот и ставот по ова прашање (Fisher Freeman Halton exact test: 
p=0,0375) во прилог на сигнификантно повеќе испитаници од машки пол во прилог на 
овој став. 
 

ОЦЕНА НА ТРУДОТ 

Докторската дисертација со наслов: ДЕНТАЛЕН ТУРИЗАМ – МОЖНОСТИ, 
КАПАЦИТЕТИ, ИСКУСТВА И ПРЕДИЗВИЦИ ВО РС МАКЕДОНИЈА, од кандидатката д-р 
Наташа Павловска, претставува истражување во областа на јавноздравствените аспекти 
во стоматологијата. Изработката на темата на оваа докторска дисертација ќе придонесе во 
согледување на можностите, капацитетите и искуствата од областа на денталниот туризам 
во нашата земја, како и дефинирање на предизвиците за понатамошен развој на ова поле.  

Докторската дисертација со наслов: ДЕНТАЛЕН ТУРИЗАМ – МОЖНОСТИ, 
КАПАЦИТЕТИ, ИСКУСТВА И ПРЕДИЗВИЦИ ВО РС МАКЕДОНИЈА, од кандидатката д-р 
Наташа Павловска, според мислењето на Комисијата за оцена, ги исполнува основните 
услови и стандарди 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) следниве рецензирани истражувачки трудови: 

[1]. Pavloska N., Velik Stefanovska V.,  Kokolanski V., Ivanovski K. Attitudes and experiences of the 
doctors of dental medicine for dental tourism in Republic of Macedonia. Medicus. 2018, SSN 1409-
6366 UDC 61 Vol · 23 (3). 

[2]. Pavloska N., Velik Stefanovska V.,  Ivanovski K., Kokolanski V. Characteristics of dental tourism – 
dental facilities and treatment of patients from abroad. Medicus. 2020, ISSN 1409-6366 UDC 61 Vol · 
25 (2). 

 
ЗАКЛУЧОК И ПРЕДЛОГ 

Главни научни придонеси на кандидатката се: согледување на можностите, 
капацитетите и искуствата од областа на денталниот туризам во Република Северна 
Македонија, како и дефинирање на предизвиците со кои се соочува стоматологијата како 
област и докторите по дентална медицина како нејзини чинители во понатамошниот 
развој на ова поле. 

Подрачјето на примена и ограничувањата се значајната епидемиолошка и 
стратегиска вредност на добиените резултати при градењето на ставовите за развојот на 
денталниот туризам во нашата земја. Истовремено за потенцирање е и можноста за 
минимизирање или преувеличување кај самореферираните податоци во епидемиолошки 
студии од овој тип, што ја наметнува потребата од дополнителни пообемни истражувања 
на кои ќе им претходи кампања за подигнување на свесноста за важноста на овој проблем 
не само за стоматологијата, туку и за економијата на земјата. 

Можните понатамошни истражувања се: утврдување на ставовите на релевантните 
авторитети во стоматологијата, како и стратешката ориентација на референтните 
министерства и владата за важноста и развојот на денталниот туризам на национално 
ниво. 

Со оглед на наведеното, Комисијата му предлага на Наставно-научниот на 
Медицинскиот факултет да ја прифати позитивната оценка и да закаже одбрана на 
докторската дисертација со наслов: ДЕНТАЛЕН ТУРИЗАМ – МОЖНОСТИ, 
КАПАЦИТЕТИ, ИСКУСТВА И ПРЕДИЗВИЦИ ВО РС МАКЕДОНИЈА од кандидатката        
д-р Наташа Павловска. 

     КОМИСИЈА 

1. Проф. д-р Розалинда Исијановска, претседател, с.р.  

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

3. Проф. д-р Ќиро Ивановски, член, с.р. 

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

5. Проф. д-р Елена Ќосева, член, с.р. 

 
 

 



ИЗВЕШТАЈ ОД КАДРОВСКИОТ ОДБОР 
 
 Кадровскиот одбор на Наставно-научниот совет на Медицинскиот факултет од 
Скопје одржа состанок на 30.10.2020 година во 10 часот преку средствата за 
електорнска комуникација. По однос на предложените точки од дневниот ред и 
спроведеното гласање, Кадровскиот одбор на Наставно-научниот совет го предлага 
следното: 

 
1. Предлагање на рецензентски комисии по распишаниот конкурс од 

факултетот за избор на лица во 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 06.10.2020 

година во дневните весници „Нова Македонија“  и  „Коха“ за избор на: 
 
- 3 асистенти по предметот  интерна медицина 
Се предлага комисија во состав: 

1. Проф.д-р Соња Генадиева Ставриќ 
2. Проф.д-р Маријан Бошевски 
3. Проф.д-р Весна Ристовска 

 
- 3 асистенти по предметот  инфективни болести 
Се предлага комисија во состав: 

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

 
- 4 асистенти по предметот  хирургија 
Се предлага комисија во состав: 

1. Проф.д-р Ѓорѓе Џокиќ 
2. Проф.д-р Симон Трпески 
3. Доц.д-р Владимир Рендевски 

 
- 1 асистент по предметот  анестезиологија со реанимација  
Се предлага комисија во состав: 

1. Н.сов.д-р Јасминка Нанчева 
2. Проф.д-р Билјана Кузмановска 
3. Проф.д-р Андријан Карталов 

 
- 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 

 
 

  2. Донесување на Одлуки за давање согласност за вршење на високообразовна 
дејност на факултети при УКИМ во Скопје, по дадена согласност од катедрите. 
  



 Стоматолошкиот факултет, Факултетот за драмски уметности, Филозофскиот 
факултет, Машинскиот факултет и Фармацевтскиот факултет при УКИМ во Скопје 
доставија барања за ангажирање на лица избрани во звања од Нашиот факултет да 
обавуваат високообразовна дејност на нивните факултети. 
 По изјаснувањето на катедрите за овие барања и дадената согласност од 
катедрата се утврди следнава листа и тоа:  
 
ТАБЕЛА 1 

АНГАЖИРАЊЕ НА НАСТАВНИЦИ ВО УЧЕБНАТА 2020/2021 ГОДИНА  
НА ДРУГИ ФАКУЛТЕТИ ВО РАМКИТЕ НА УКИМ 

 

ред.бр. предмет 
Ангажман на 

факултетите во 
рамките на УКИМ 

Наставник 

1 

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

Стоматолошки 
факултет-Скопје 

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

2 

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

Стоматолошки 
факултет-Скопје 

проф.д-р Наташа Наќева 
Јаневска 
проф.д-р Марија папазова 
проф.д-р Ники Матвеева 
проф.д-р Јулија 
Живадиновиќ Богдановска 
проф.д-р Биљана Зафирова 
проф.д-р Елизабета 
Чадиковска 
проф.д-р Аце Додевски 
в.н.сор Билјана Бојаџиева 
Стојаноска 
н.сор.д-р Билјана 
Трпковска 
н.сор.д-р Драгица Јурковиќ 

3 

Епидемиологија, со фонд на 
чсови (15+15) задолжителен 
четврти семестар и 
Биостатистика, со фонд на 
чсови (15+15)изборен втор  
семестар 

Стоматолошки 
факултет-Скопје 

проф.д-р Розалинда 
Исјановска 
проф.д-р Бети Зафирова 
Ивановска 
проф.д-р Билјана 
Таушанова 
проф.д-р Весна Велиќ 
Стефановска 
н.сов.д-р Ирина Павловска 
ас.д-р Драган Кочински 

4 Хистологија и ембриологија, со Стоматолошки  



фонд на чсови 
(45+30)задолжителен втор  
семестар 

факултет-Скопје проф.д-р Елида Митевска 
доц.д-р Лена Какашева 
Маженкова  
асистент докторанд д-р 
Ирена Костадинова 
Петрова 

5 
Микробиологија со имунологија, 
со фонд на чсови (45+30) 
задолжителен трет  семестар 

Стоматолошки 
факултет-Скопје 

 
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 Јанкоска 
проф.д-р Ана Кафтанџиева 
проф.д-р Татјана 
Грданоска 
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 
ас.д-р Кирил Михајлов 
д-р Марко Костовски  

6 

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

Стоматолошки 
факултет-Скопје 

 
проф.д-р Гордана 
Петрушевска  
проф.д-р Нели Башеска 
проф.д-р Славица 
Костадинова Куновска 
проф.д-р Рубенс Јовановиќ 
доц.д-р Магдалена 
Богдановска Тодоровска 
асистент докторанд д-р 
Благица Крстевска 
асистент докторанд д-р 
Селим Комина 
ас.д-р Панче Здравковски 
ас.д-р Глигор Ристовски 
ас.д-р Симона Стојаноска 
Гоџоска 
ас.д-р Даниела Бајдевска 
Дукоска 
 

7 

Патолошка физиологија, со 
фонд на чсови (45+30) 
задолжителен четврти  
семестар 

Стоматолошки 
факултет-Скопје 

проф.д-р Даниела 
Миладинова 
проф.д-р Даниела Поп 
Ѓорчева 
проф.д-р Венјамин 



Мајсторов 
доц.д-р Ана Угринска 
доц.д-р Синиша 
Стојаноски 

8 

Фармакологија, со фонд на 
чсови (30+15) задолжителен 
четврти  семестар 
 

Стоматолошки 
факултет-Скопје 

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 Елена Петрова 
Костова 
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 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 
ас.д-р Никола Коловчевски 

9 
Психијатрија (изборен) со фонд 
на чсови (15+15)  шести  
семестар 

Стоматолошки 
факултет-Скопје 

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, 

 
 
 

 
 
 

Стоматолошки 
факултет-Скопје 

проф.д-р Снежана 
Мишевска Перчинкова 
проф.д-р Лидија Чевревска 



 
10 

 
Интерна медицина, со фонд на 
чсови (45+45)  задолжителен 
пети  семестар и 
Интерна медицина со нега на 
болен, со фонд на чсови (30+15) 
задолжителен четврти  семестар 

проф.д-р Ѓеорѓи 
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 Весна 
Герасимовска 
проф.д-р Златица 
Димитријевиќ Гошева 
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 
Шубевска Стратрова 
проф.д-р Снежана 
Марковиќ Темелкова 
проф.д-р Билјана 
Герасимовска Китановска 
проф.д-р Ѓорѓи Дерибан 
проф.д-р Калина Гривчева 
Старделова 
проф.д-р Лидија Петкоска 



проф.д-р Љубинка 
Дамјановска Крстиќ 
проф.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 Ирина 
Пановска Ставридис 
насл.вонр.проф.д-р Марица 
Павковиќ 
насл.вонр.проф.д-р Марица 
Павковиќ 
насл.вонр.проф. д-р 
Наташа Симоновска 
насл.вонр.проф. д-р Сања 
Трајкова 
насл.вонр.проф. 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. д-р Ирена 
Рамбабова Бушљетиќ 
насл.доц. д-р Лада 
Трајчевска 
насл.доц. д-р Владимир 
Пушевски 
насл.доц. д-р Звездана 
Петронијевиќ 
ас.д-р Игор Спироски 
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 Саша Ќаева 
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  
АнгелаДебрешлиоска 
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.д-р Ана Караџова 
Џамбаз 
ас.д-р Георги Јаневски 
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Физиологија 1, со фонд на чсови 
(30+45) задолжителен втор  
семестар и 
Физиологија 2, со фонд на чсови 
(45+30) задолжителен трет  
семестар 

Стоматолошки 
факултет-Скопје 

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 Глигоровска 
доц.д-р Иванка Караѓозова 
ас.д-р Елизабета Сивевска 
Смилевска 
асистент докторанд д-р 
Михаела Несторова 
асистент докторанд д-р 
Билјана Спиркоска 
Вангеловска  

12 
Неврологија, со фонд на чсови 
(30+30) задолжителен четврти  
семестар 

Стоматолошки 
факултет-Скопје 

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 
доц.д-р Драгана Петровска 
Цветковска 
в.н.сор.д-р Арбен Таравари 
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 Габриела 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 
ас.д-р Даниела Ристиќ 
Стомнароска 

 
 
 

13 
 

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

 
 

Стоматолошки 
факултет-Скопје 

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.д-р 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 Дамчевска 
н.сор.д-р Катерина 
Бошковска 
асистент-докторанд д-р 
Весна Мицевска 
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 
асистент-докторанд д-р 
Марија Нешковска 
Шуменковска 

 
14 

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

Стоматолошки 
факултет-Скопје 

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 Спасовска 
ас.д-р Велимир Савески 
ас.д-р Дејан Јакимовски 
ас.д-р Костадин Попоски 

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

Стоматолошки 
факултет-Скопје 

проф.д-р Марина Давчева 
Чакар 
проф.д-р Јане Нетковски 
проф.д-р Никола 
Николовски 
доц.д-р Габриела Копачева 
Барсова 
асистент докторанд д-р 



Ирена Дума Васовска 
асистент докторанд д-р 
Марија Доковска 

16 
Општа хирургија, со фонд на 
чсови (30+30) задолжителен 
шести  семестар 

Стоматолошки 
факултет-Скопје 

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 Ѓорѓи Јота 
проф.д-р Владо Столевски 
проф.д-р Лазар Тодоровиќ  
проф.д-р Боро Џонов 
доц.д-р Ристо Чоланчески 
н.сор.д-р Лазо Новески 

17 
Дерматовенерологија, со фонд 
на чсови (30+30) задолжителен 
шести  семестар 

Стоматолошки 
факултет-Скопје 

 
проф.д-р Весна Гривчева 
Пановска 
проф.д-р Сузана 
Николовска 
проф.д-р Катерина 
Дамевска 
ас.д-р Зорица Зафировиќ 
ас.д-р Силвија Дума 
ас.д-р Христина 
Брешковска 
асистент докторанд д-р 
Ивана Дохчева 
Карајованова 
 

18 
Основи на клиничка радиологија, 
со фонд на чсови (15+30) 
задолжителен пети  семестар 

Стоматолошки 
факултет-Скопје 

 
доц.д-р Менка Лазаревска 

19 Социјална медицина (изборен)  Стоматолошки 
факултет-Скопје 

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

20 
Офталмологија со фонд на 
чсови (15+15) задолжителен 
шести  семестар 

Стоматолошки 
факултет-Скопје 

проф.д-р Весна Димовска 
Јорданова 
проф.д-р Милена 
Голубовиќ Арсовска 
в.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 
асистент-докторанд д-р 
Наташа Шекеринов 

21 
Здравствена екологија (изборен) 
со фонд на чсови (15+0) трет  
семестар  

Стоматолошки 
факултет-Скопје 

проф.д-р Драган Ѓорѓев 
проф.д-р Михаил 
Кочубовски 
проф.д-р Гордана 
Ристовска 
проф.д-р Игор Спироски 
н.сор.д-р Мирјана 
Димовска 
ас.д-р Александра Петрова 

22 Гинекологија (изборен) Стоматолошки 
факултет-Скопје 

проф.д-р Горан Димитров 
проф.д-р Весна Антовска 
проф.д-р Марјан Стојовски 
проф.д-р Глигор Тофоски 
доц.д-р Ана Данева 
Маркова 
доц.д-р Јадранка 
Георгиевска 
доц.д-р Викторија 
Јовановска 
доц.д-р Сашо Стојчевски 
доц.д-р Елена Џикова 
доц.д-р Игор Алулоски 
доц.д-р Дрге Дабески 
доц.д-р Ирена Алексиоска 
Папестиев 
доц.д-р Иво Ќаев 
доц.д-р Игор Самарџиски 
доц.д-р Александра 
Лазарова Стојовска 
доц.д-р Слаѓана Симеонова 
Крстевска 
доц.д-р Весна Ливринова 
доц.д-р Анет Сима  

23 

Судска медицина и форензична 
стоматологија, со фонд на 
чсови (15+15) задолжителен 
десети  семестар 

Стоматолошки 
факултет-Скопје 

проф.д-р Биљана Јанеска 
проф.д-р Верица Попоска 
проф.д-р Златко Јаќовски 
проф.д-р Александар 
Станков 
проф.д-р Рената Јанкова 
Ајановска 
ас.д-р Горан Павловски 
асистент докторанд д-р 
Љупчо Чакар 
асистент докторанд д-р 



Наташа Битољану 
асистент докторанд д-р 
Викторија Белакапоска 
Српанова 
ас.д-р Ана Ивчева  

24 Орофацијална генетика 
(изборен) 

Стоматолошки 
факултет-Скопје 

проф.д-р Елена Шукарова 
Ангеловска 
доц.д-р Александар 
Петличковски 

25 

предметите: Психологија со 
психопатологија 1 и 2, со 
неделен фонд на чсови 2+0 и  
Психологија со психопатологија 
3+4, со неделен фонд на часови 
2+0 

Факултет за 
драмски уметности-

Скопје 

 
 
 
проф.д-р Антони Новотни 

26 

Детска и младинска 
психопатологија,  за 
реакредитација за студиската 
програма,  на втор циклус 
студии од Малолетничка 
деликвенција 

Филозофски 
факултет-Скопје 

 
Проф.д-р Марија Ралева 

27 

 Медицина на трудот со 6 
ЕКТС задолжителен предмет во 
летен семестар, втор циклус 
студии на студиската програма 
Управување со системи за 
безбедност и здравје при работа  

Машински факултет  
Скопје 

 
 
 
Проф.д-р Јованка 
Караџинска Бислимовска 
 
 
 

28 

Професионална токсикологија 
со 6 ЕКТС изборен предмет во 
зимски и летен семестар и 
Психофизиологија на работата 
со 6 ЕКТС изборен предмет, во 
зимски и летен семестар, втор 
циклус студии на студиската 
програма Управување со 
системи за безбедност и здравје 
при работа 

Машински факултет  
Скопје 

Проф.д-р Јордан Минов 

29 
Клиничка фармација и 
терапевтици, во зимски 
семестар  

Фармацевтски 
факултет Скопје 

Проф.д-р Гордана Китева 
Тренчевска 

 
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. 
 До Кадровскиот одбор пристигнати се следните барања од катедрите за 
распишување на интерен конкурс за избор на демонстратори: 



 1. Катедрата  за хистологија и ембриологија поднесе барање кое Кадровскиот 
одбор го разгледа и му предлага на Наставно-научниот совет да донесе Одлука за 
повторно распишување на интерен конкурс за избор на 1 демонстратор 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 предметитте: анатомија со хистологија (делот за 
хистологија), морфологија и физиологија на клетка (делот за морфологија на 
клетка) и хистологија за студиските 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 хистологија и ембриологија: 

1. Проф.д-р Елида Митевска 
2. Доц.д-р Лена Какашева Маженкова 
3. Проф.д-р Јулија Живадиновиќ. 
 

 2. Катедрата  по социјална медицина 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: 
вовед во медицината, промоција на здравје и социјална медицина со здравствена 
економија за студиска програма по општа медицина и за предметите: промоција 
на здравје, јавно здравство, здравствено и социјално законодавство и здравствен 
менаџмент за студиските 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 социјална медицина: 

1. Проф.д-р Моме Спасовски 
2. Проф.д-р Фимка Тозија 
3. Проф.д-р Елена Ќосевска 

 
 4. Донесување на Одлука за распишување на конкурс за нови места за 

избор во соработнички звања, по барање од катедрите. 
Катедрата по ортопедија достави барање кое Кадровскиот одбор го разгледа и 

му предлага на Наставно-научниот совет да донесе Одлука за распишување на 
Конкурс за избор на 1 асистент по предметот ортопедија. 

 
5. Донесување на одлука за измена и дополнување на одлуката за вклучување 

на стручњаци од практиката од соодветната област за одржување на практична 
клиничка настава за студиските програми за тригодишните стручни студии во 
академската 2020/2021 година. 

 
Катедрата по инфектологија достави барање кое Кадровскиот одбор го разгледа 

и му предлага на Наставно-научниот совет да ја измени и дополни Одлуката за 
вклучување на стручњаци од практиката од соодветната област за одржување на 
практична клиничка настава за студиските програми за тригодишните стручни студии 
во академската 2020/2021 година и тоа: 

- за предметите ЗН Инфективно на местото ВМС Зорица Митиќ Љубичиќ, да се 
ангажираат: ВМС Габриела Темелковска, ВМС Билјана Рангелова, ВМС Даница 
Бошковска и ВМС Јорда Манасиевска. 

                   Декан, 
       Проф.д-р Соња Топузовска, с.р.  



 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ДОПОЛНУВАЊЕ НА 
ИЗВЕШТАЈОТ ОД КАДРОВСКИОТ ОДБОР 

 
 

По одржување на седницата на Кадровскиот одбор на ден 30.10.2020 година, 
катедрата за имунологија и катедрата за хумана генетика доставија барања за 
ангажирање на демонстратори и формирање на комисии за избор на демонстратори. 

Согласно наведеното, Кадровскиот одбор му предлага на Наставно-научниот 
совет да се дополни точката 3 од дневниот ред со следното:  
 1.  Катедрата  за имунологија 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 
Основи на имунологија за за студиска програма по општа медицина, како и за 
тригодишните стручни студии за медицинска лабораториска дијагностика за 
академската 2020/2021 година. 
 

Кадровскиот одбор му предлага на ННС да ја усвои следната комисија за 
избор на 1 демонстратор на Катедрата за имунологија: 

1. Доц.д-р Мери Киријас 
2. Проф.д-р Александар Петличковски 
3. Проф.д-р Дејан Трајков 
 

 2. Катедрата  по хумана генетика 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 Вовед 
во хумана генетика за студиска програма по општа медицина, за тригодишните 
стручни студии за медицинска сестра/техничари, логопеди и инженери по 
медицинска лабораториска дијагностика, за академската 2020/2021 година. 
 

Кадровскиот одбор му предлага на ННС да ја усвои следната комисија за 
избор на 1 демонстратор на Катедрата за хумана генетика: 

 
1. Проф.д-р Елена Шукарова 
2. Проф.д-р Александар Петличковски  
3. Доц.д-р Мери Киријас 
 
 

      Декан, 
    Проф.д-р Соња Топузовска, с.р.  

 



 

 
 
 
 
 

ИЗВЕШТАЈ ОД НАСТАВЕН ОДБОР 
 
                                                                                                                         
 
Наставниот одбор на Наставно-научниот совет на Медицинскиот факултет во Скопје, 
одржа седница на ден 30.10.2020 година, со точка на дневен ред 
 
 

 
1. Усвојување на Предлог-Елаборат за тригодишни стручни студии за дипломирана 

акушерка / акушер  
 
 
Членовите на Наставниот одбор со електронско гласање се  изјаснија дека го прифаќаат 
понудениот елаборат, и истиот ќе биде проследен до Наставно-научниот совет. 
 
Прилог 1, 2 и 3 

 
   
 
 
                                                                                                         Продекан за настава 
                                                                                     Проф. д-р Бети Зафирова-Ивановска, с.р. 
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МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ   
 

ПРЕДЛОГ- ПРОЕКТ ЗА СТУДИСКА ПРОГРАМА ОД ПРВ ЦИКЛУС  -  

ТРИГОДИШНИ СТРУЧНИ СТУДИИ ЗА ДИПЛОМИРАНА АКУШЕРКА / 

АКУШЕР 
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Медицинскиот факултет во Скопје е првата високо образовна институција на која уште од неговото 
основање во 1947 се организираат студиите по општа медицина. Освен оваа студиска програма, од 
1972 година на Медицинскиот факултет за прв пат беше организирана и двегодишна студиска 
програма за виши радиолошки техничари. Во учебната 2003/04 година на Факултетот воведена е 
тригодишна студиска програма за стручни медицински сестри/техничари и радиолошки технолози, 
во учебната 2006/2007 година воведена е тригодишна студиска програма за физиотерапевти, а 
наредната учебна 2007/2008 година и тригодишна студиска програма за логопеди.   
Со овие студии се очекува да се задоволат објективните потреби од високо едуциран кадар на 
акушерки, кои ќе учествуваат во решавањето на акушерско- гинеколошката  проблематика во 
државата.Во современиот систем на организација на здравствената служба во Република 
Македонија, од посебен интерес е организирањето на здравствената заштита на жената и детето,и  
вклучување на акушерката во тој процес, при што потребна е нејзина висока едукација, за да  може 
да одговори на задачите кои ги бара современиот третман на гинеколошко - акушерските 
заболувања во хоспитални или домашни услови, како и нивна превенција. 
Директивата 2005/36/EЗ поставува високи критериуми и стандарди за едукација на акуерките. Овие 
критериуми можат да се постигнат со квалитетна понуда на студиски програми по акушерство. 
Некогашната ориентација на акушерството како помагачка професија се преобликува и прошири, 
со што акушерството во ЕУ е самостојна професија со која акушерките самостојно пружаат 
акушерска грижа. 
Имајќи ги во предвид препознатливостa и компатибилноста на програмите со европските, основната 
идеја во организирањето на програмата е да се дефинира образовното ниво, достигнувања, како и 
надлежностите на акушерките/акушерите по завршувањето на студиската програма. Оттука, во 
дефинирањето на образовните цели и нивоа, се базиравме на препораките и основните документи 
на Европската Унија и високообразовните институции во Европа (Директива 2005/36/EC) на 
Европскиот парламент и Совет на Европа, од септември 2005 година, за препознавање на 
професионалните квалификации, и позитивните законски прописи во нашата држава (Закон за 
високо образование, сл. весник бр. 82/2018).  
Во дизајнирање на програмата врз основа на ЕКТС системот беа користени референтни програми 
на европски земји потписнички на Болоњската декларација, со цел да се направи современа 
образовна програма којa ќе овозможи лесно признавање на дипломата, и поширока мобилност на 
професорите/студентите во рамките на европското образовно подрачје.Оваа студиска програма е 
споредлива  со програмите на Факултетот за здравство,Универзитет во Љубљана; Semmelweis 
универзитет, Будимпешта; Универзитет за применети науки во Виена; Универзитет за применети 
науки во Берн; London South Bank University, Лондон;Универзитетскиот колеџ во Даблин, JAMK 
University of Applied Sciences, Jyväskylä, Finland и други. 
Студиската програма се базира на строго професионални теми од областа на акушерството и 
гинекологијата, и е дизајнирана да овозможи едукација на акушерките кои ќе развијат безбедно 
мајчинство низ високо квалитетна акушерска и неонатална нега за жените и бебињата во нашата 
држава.  
По завршување на тригодишните стручни студии по акушерство, дипломираната акушерка/акушер 
ќе бидат препознаени како одговорни, доверливи професионалци кои работат во партнерство со 
жената, пружајќи и ја потребната поддршка, нега и совет за време на бременоста, породувањето и 
постпородилниот период. Акушерката / акушер е професионалец кој самостојно го изведува 
породувањето и му дава нега на новороденчето и доенчето. Оваа нега вклучува превентивни мерки, 
промоција на спонтано породување, детекција на компликации кај мајката и новороденото, како и 
спроведување на итни постапки во животно загрозувачки ситуации. 
Дипломираната акушерка/акушер има важна улога во здравственото советување и едукација, не 
само за жените туку и за семејството и заедницата.Ова треба да вклучува антенатална едукација и 



подготовка за родителство која може да се прошири кон едукација за општото здравје на жената, 
сексуалното и репродуктивно здравје, како и нега на детето. 
По завршување на студиите, дипломираната акушерка/акушер е компетентна да работи во 
домовите, болниците, клиниките, здравствените ординации. 
Важноста на научувањето на клиничките вештини, знаењето и носењето одлуки, како и вештините 
за ефективна комуникација со жените, нивните семејства и мултипрофесионалниот тим се основа на 
овој курикулум. 
Целта на оваа студиска програма е акушерките/акушерите во нашата држава да добијат водечка 
улога во организацијата, негата, лекувањето и превенцијата на различните состојби од акушерско-
гинеколошката област, и нивно оспособување да се вклучат во современата дијагностика на 
акушерско-гинеколошките проблеми.Тие ќе бидат подготвени за пазарот на труд и 
меѓуинституционална подвижност во рамките на земјата,регионот и пошироко.Исто така, ќе развијат 
способности за научно-истражувачка работа и систематско изложување на одредени тематски 
целини во пишана, електронска или усмена форма, ќе развијат способности за ефикасно користење 
на времето и ресурсите, како и способност за тимска работа. Стекнатото знаење ќе им овозможи да 
се вклучат и во процесот на перманентна медицинска едукација и понатамошно стручно и научно 
напредување.  
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1  Карта на 

високообразовна 

та установа  

 
Назив на високообразовната 

установа  

Република Македонија, Универзитет “Св. 

Кирил и Методиј”-Скопје, Медицински 

факултет-Скопје  

Седиште  50 Дивизија бр.6, 1000 Скопје  

веб страница  www.medf.ukim.edu.mK 

Вид на високообразовната 

установа  
Јавна високообразовна установа  

Податоци за основачот   

(на приватна  

високообразовна установа)  

 

Податоци за последната 

акредитација  

1. Интегрирани студии по општа 
медицина, решение за акредитација бр. 
1409 – 63/2 од 16.03.2018 

2. Стручни студии за дипломирана 
медицинска сестра/техничар, решение 
за акредитација бр. 1409 - 26/5 од  
16.03.2018 

3. Стручни студии за дипломиран 
радиолошки технолог решение за 
акредитација бр. 1409 - 26/5 од  
16.03.2018  

4. Стручни студии за дипломиран логопед 
со решение за акредатиција бр. 1409 - 
26/5 од 16.03.2018  

5. Стручни студии за дипломиран 
физиотерапевт со решение за 
акредитација бр. 1409 - 26/5 од  
16.03.2018  

6. Стручни специјалистички студии по 
клиничка логопедија (II циклус),  
решение за акредитација бр. 1409 - 

410/3 од 16.07.2019 

7. Магистерски студии по јавно здравство 
(II циклус), решение за акредитација бр.  
1409-293/6 од 17.05.2018 

8. Докторски студии по медицина (III 
циклус), клиничка медицина, решение 
за акредитација бр. 1409 - 92/5 од  

од 06.07.2017  

9. Докторски студии по Јавно здравство (III) 

циклус, решение за акредитација бр. 

1409 -293 / 5 од 16.03.2018 

10. Општа медицина прв и втор циклус 
интегрирани студии на англиски јазик, 
решение за акредитација бр.1409 – 
167/3 од 15.04.2019 

11. Стручни специјалистички студии по 
Физиотерапија во ортопедија и 
хирургија, решение за акредитација бр. 
1409 – 371/3 од 31.10.2018 

12. Стручни специјалистички студии по 
Физиотерапија во неврологија, решение 
за акредитација бр. 1409 – 371/2 од 
31.10.2018 

http://www.medf.ukim.edu.mk/


13. Стручни студии за дипломиран инженер 
по медицинско-лабораториска 
дијагностика, решение за акредитација 
бр. 4003/11 од 14.10.2020  

   Студиски и  

научноистражувачки подрачја  

за кои е добиена 

акредитација  

научно подрачје(Медицински науки и 
здравство) 
поле (302 Клиничка медицина) 
област (30205 Гинекологија и акушерство) 

Единици во состав на 

високообразовната установа  
 

Студиски програми што се 

реализираат во единицата 

која бара проширување на 

дејноста со воведување на 

нова/и, студиска/и 

програма/и  

1. Интегрирани студии по општа медицина  

(интегриран I и II циклус)  

2. Додипломски стручни студии за 
дипломирана медицинска 
сестра/техничар (I циклус)  

3. Додипломски стручни студии за 
дипломиран радиолошки технолог (I 
циклус)  

4. Додипломски стручни студии за 
дипломиран логопед (I циклус)  

5. Додипломски стручни студии за 
дипломиран физиотерапевт (I циклус)  

6. Магистерски студии по јавно здравство  

(II циклус)   

7. Стручни специјалистички студии по 
клиничка логопедија (II циклус)  

8. Докторски студии по медицина (III 

циклус)  

9. Докторски студии по јавно здравство (III 

циклус) 

10. Стручни специјалистички студии по 

физиотерапија во ортопедија и хирургија 

(II циклус)   

11. Стручни специјалистички студии по 

физиотерапија во неврологија (II циклус)   

12. Интегрирани студии по општа медицина  

(интегриран I и II циклус) на англиски 

јазик 

13. Додипломски стручни студии за 
дипломиран инженер по медицинско-
лабораториска дијагностика (I циклус)  

 



Податоци за меѓународна 

соработка на планот на 

наставата, истражувањето и 

мобилноста на студентите  

Медицинскиот факултет интензивно работи 
на поттикнување на меѓународната 
соработка низ повеќе активности, прво преку 
склучување на договори за меѓусебна 
соработка во рамките на веќе потпишаните 
договори на Универзитетот, како и преку 
сопствени договори со други медицински 
факултети од странство. Мобилноста на 
наставниците и студентите се остварува со 
Еразмус договори, преку проектот ERASMUS 
PLUS со кој што досега престојуваа 100 
студенти и 10 наставници. Мобилноста се 
остваруваше и преку проектот Basileus (до 
сега претојувале 5 студенти и еден 
наставник), а во најголем број преку 
ERAWEB проектот, којшто претставуваше прв 
проект на мобилност од областа на 
биомедицинските науки и здравството. 
Преку овој проект кој беше актуелен од 2011  
до 2017, престојуваа на еминентни европски 
универзитети (Ротердам, Минхен, Торино, 
Рим, Виена) од Медицинскиот факултет 16 
додипломски студенти, добиени се 
стипендии за 2 магистерски и 1 за 
докторски студии, а мобилност остварија и 2 
наставници. Во наредниот период постојат 
услови за реализација на околу 30 стипендии 
од сите степени (вклучувајќи го наставниот и 
административниот персонал).  
Комуникацијата со 15те почесни и 14те 
избрани визитинг професори е перманентна 
и преку неа се остваруваат редовни посети 
во кои избраните професори учествуваат во 
додипломската и постдипломската настава. 
На медицинскиот факултет преку различни 
проекти Erasmus, Fulbright, Link Across) 
престојуваат странски експерти, кои на 
различни начини (предавања, учество во 
апликативна здравствена дејност, 
научноистражувачки проекти, 
овозможување на едукација во странство) се 
вклучуваат во факултетските активности. 
Исто така, голема меѓународна активност со 
поддршка на факултетот, покажуваат 
студентските организации преку 
организација на конгреси, летни школи, 
твининг проекти, и различни типови на 
студентска и научноистражувачка размена. 
Од Министерството за образование и наука, 

во последните 10 години добиени се 10 

научно-истражувачки проекти.   

Податоци за просторот 
наменет за изведување на 
наставната и истражувачката  
дејност  

За реализација на теоретската и практична 
настава за сите студиски програми, како и за 
научно-истражувачката дејност,   
Медицинскиот факултет при Универзитетот  

 



    “Св. Кирил и Методиј”- Скопје го користи 
целокупниот современо опремен простор на 
12 Институти при Медицинскиот факултет, 24  
Јавно здравствени установи-Универзитетски  

Клиники во Скопј е и 11 наставни бази (ЈЗУ  

Институт за медицина на трудот на Р.М.; ЈЗУ 
Институт за белодробни заболувања кај 
децата “Козле” Скопје; ЈЗУ Универзитетска  
Клиника за хируршки болести “Св. Наум 
Охридски” Скопје (Градска хируршка 
болница); ЈЗУ Завод за физикална медицина 
и рехабилитација “Пресвета богородица” 
Скопје; Градска општа болница “8-ми 
Септември”-Скопје; ЈЗУ Републички завод за 
трансфузиологија-Скопје; ЈЗУ Специјална 
болница за гинекологија и акушерство 
“Чаир” Скопје; ЈЗУ Институт за јавно здравје  
на РМ; ЈЗУ Психијатриска болница “Скопје” 
Скопје; Градски завод за здравствена заштита 
-Скопје); ЈЗУ Завод за рехабилитација на слух, 
говор и глас.  

- Вкупна површина на установата - 

193.279 м2 

- 9 амфитеатри со 9000 седишта  

- 8 предавални со 500 седишта  

- 1 компјутерска училница со 30 
работни места  

- 49 лаборатории со 300 седишта  

- 82 кабинети за наставно-научниот 

кадар  

- 1 библиотека со 110 седишта  

- 24 универзитетски клиники и 

болнички одделенија за практични вежби  

- 11  јавно-здравствени 

 установи-наставни бази  

Податоци за опремата за 

изведување на наставната и 

истражувачката дејност  

Прилог 4 и 4а 

Број на студенти за кои е 

добиена акредитација  
2000 студенти  

Број на студенти (прв пат 

запишани во 2019/20год)  

На интегрирани студии по општа медицина  

322 студенти  

На сите 4 студиски програми од прв циклус  

376 студенти  

На магистерски студии по јавно здравство 7 
студенти  
На докторски студии по медицина 61 
студенти  
На докторски студии по јавно здравство 2 

студенти 



Број на лица во 

наставнонаучни, научни и 

наставни звања  

125 редовни професори, 53 вонредни 

професори, 52 доценти, 12 научни 

советници, 11 виши научни соработници, 44 

научни соработаници, 6 насловни вонредни 

професори, 13 насловни доценти  

Број на лица во соработнички 

звања   

55 асистенти,178 асистенти-докторанди, 19 

помлади асистенти, 1 асистент-истражувач  

   Однос наставник: студенти 

(број на студенти на 1 

наставник) за секоја единица 

одделно 

a) 7.5 студенти на 1 наставник (само за 
студиите по општа медицина)  
б) 14.2 студенти на 1 наставник (за сите 

студиски програми заедно)  

Внатрешни механизми за 

обезбедување и контрола на 

студиите  

На Медицинскиот факултет има Наставен 
одбор составен од 34избрани 
универзитетски наставници од сите катедри 
при Медицинскиот факултет. На седниците 
присуствуваат и претставници на студентите 
од сите студиски години. Наставниот одбор 
има одговорност да се грижи за квалитетот и 
начинот на изведување на постоечките 
програми, да предлага нивни измени или да 
предлага нови програми и да прави анализа 
на проодноста.  

Квалитетот на програмата се мониторира 
преку:  

1. Самоевалуација од страна на Комисии за 
евалуација составена од универзитетски 
наставници и студенти  

2. По завршување на наставната програма 
по секој предмет се спроведува 
анонимна студентска евалуација 
(анкета) за наставните програми и 
наставниците.  

3. Надворешна евалуација  

Фреквенција на 

самоевалуциониот процес  
три години  



Податоци за последната 

спроведена надворешна 

евалуација на установата  

Последната петтта надворешна евалуација на 
Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во 
Скопје како членка на Европската асоцијација 
на универзитети беше успешно спроведена 
во периодот  од 16 до 20 октомври 2017 
година, од страна на експертски тим 
номиниран од Европската асоцијација на 
универзитети во Брисел (ЕУА), во состав: 
Johanna Maria Lijeroos, Tampere, Finland, Borje  
Lennart Olausson, Asa Sweeden, Georg Schulc 
Salzburg, Austria, Andree Sursock, Nia и Janis 
Vetra Latvia.  
Финалниот извештај беше изготвен во 
ноември 2017 година, од страна на 
експертскиот тим составен од Џорџ Шулц, 
претседавач, Џоана Лијерус, Ленарт Олаусон, 
Јанис Ветра, и Андре Сурсок, координатор на 
тимот.   
Во заклучоците на извештајот, тимот на ПИЕ  

(Програма за институционална евалуација 

„Св. Кирил и Методиј“, истакнува дека е 

импресиониран од капацитетот на 

Универзитетот да работи во рамки на својата 

ограничена средина и од неговиот 

прагматичен пристап во донесување одлуки. 

Исто така треба да се оддаде признание на 

УКИМ за јасното разбирање на неговата 

улога во јавната служба во Република 

Македониха.Тимот смета дека УКИМ може 

да ја зголеми својата  



 

ефикасност преку централизација на некои  
клучни услуги (како пишување на предлози  
за грантови), и преку создавање и  
спроведување на една заедничка стратегија  
за настава и учење, и стражување,  
интернационализација и внатрешно  
обезбедување на квалитет, со што би се  
намалиле и голем дел од разликите кои  
постојат на Универзитетот.  
Препораките кои ги дава експертскиот тим се  
однесуваат на  : управување, култура на  
квалитет, настава и учење , истражување, и  
интернационализација.   
• експертскиот тим го подржува избраниот  
модел и концепт на „интегриран  
универзитет“, и  поттикнува на посилна  
интеракција на единиците на Универзитетот,  
преку организирање на периодични средби  
на кадарот од  единиците, организирање на  
меѓуфакултетски истражувачки активности,  
развивање на единствена комуникациска  
стратегија;  
• експертскиот тим истакнува дека  iKnow  е  
информациски модел кој содржи голем  
потенцијал за анализа, и потребно е  
факултетите да се поттик нат доследно да ги  
користат неговите можности и  
функционалности за да се овозможи  
подлабока анализа на податоците ;  
• експертскиот тим ја поздравува употребата  
на студентските прашалници во евалуација  
на наставата, но треба да се зајакне нивната  
употреба пр еку формирање комисија која  
вклучува академски персонал и студенти;  
УКИМ треба да ги стандардизира  
студентските услуги, протокот на  
информации до студентите треба да се  
зајакне преку различни формати, како што се  
редовни билтени, интернет - страници,  
електр онски пошти и социјални мрежи,  
треба да се развијат критериуми за  
одобрување на постоечките и нови студиски  
програми;  
• Во врска со докторските студии,  
експертскиот тим дава одредени сугестии и  
препораки (на школата за докторски студии  
да и се довери функц ијата на прием на  
студенти, приемот на студенти да зависи од  
релевантните способности на менторот и  
капациетот на катедрата, комисијата за тези  
да да вклучува барем еден меѓународен  
експерт и да не го вклучува менторот, како  
што е стандардна практика во по големиот  
дел од Европа;  
• експертскиот тим поттикнува на развивање  
истражувачка стратегија за проекти и  
интердисциплинарни истражувања, заради  



 

  

 

  привлекување европски и меѓународни 
средства;   
Продолжување на подршката за мобилност 

на студенти и наставници, препознавање на 

области со висок потенцијал за меѓународни 

партнери и студенти, избирање наставни 

програми на англиски кои би биле 

најпривлечни за меѓународните студенти.    

1a  Општи 

дескриптори на 

квалификациите  

 

Знаења и 

разбирање  

Покажува знаење и разбирање во полето на акушерството и 

гинекологијата. Разбирање на методологиите кои се 

базираат на најновите научните истражувања и покажување 

на  способност да ги примени во решавање на сложени 

проблеми.Покажува високо ниво на професионална 

компетентност во рамките на акушерството и 

гинекологијата. 

 

Примена на 

знаењето и 

разбирањето  

Може да го примени знаењето на начин што покажува 
професионален пристап во работата и професијата 
акушерство.  
Покажува способност за критичко, независно и креативно 
самостојно решавање на проблеми на оригиналнен начин, 
во областа на акушерството и гинекологијата.   
Покажува компетентност за идентификација, анализа и 

решавање на проблеми на мултидисциплинарно ниво.  

Способност за 

проценка   

Покажува способност за синтетизирање и интегрирање на 

знаењата стекнати не само во текот на студиите, туку и во 

текот на својот професионален ангажман. Покажува 

способност за справување со сложени прашања од стручен 

аспект, нивно солидно проценување дури и при 

некомплетни и ограничени информации, базирајќи се на 

личните, општествените и етичките одговорности при 

примената на стекнатото знаење и проценка. Покажува 

способност за оценување и селекција на научни теории, 

методологии, алатки и стручни вештини од полето на 

акушерството и гинекологијата.  

Комуникациск 

и вештини  

Способност за размена на идеи, предлози и мислења, 
способност за комуницирње и дискутирање со стручната и 
со пошироката јавност, со помош на аргументи и научно 
поткрепени знаења.  
Преземање значителна одговорност како за личните, така и 

за заедничките резултати.  

Вештини на 

учење  

Покажува способност за препознавање на потребата од 
понатамошно сопствено теоретско и практично 
усовршување.  
Способност за преземање на одговорност за понатамошен 

професионален развој и усовршување во рамките на 

акушерството и гинекологијата, и пошироко.  

1б   Тип на 

дескриптори  

Дескриптори на квалификациите   



Специфични 

дескриптори на 

квалификациите  

Знаење и 

разбирање  

1. Ги разбира и следи современите трендови, за да може да 
одговори на барањата на поединецот, групата и 
општествената заедница, а со цел да ги задовoли нивните 
потреби. Препознава и помни добро воспоставени 
тематски области поврзани со базичните предмети 
(анатомија и физиолгија), и предметите од областа на 
клиничката медицина (посебно гинекологија и 
акушерство). Следи стручни и научни истражувања од 
областа на акушерството, гинекологија и неонатологијата. 
2. Демонстрира знење како да ги реши проблемите, како да 

работи со тим на стручни лица со високо образование, и како 

се раководи со тимот вклучен во здравствената нега на 

жените, мајките и новороденчињата. 

    3. Покажува способност за организација на работниот 
процес, и за водење административни работи кои се 
однесуваат  на секојдневната работа и планови врзани за 
процесите на работа.  
4. Покажува способност за пренесување на знаењата на 

младите соработници.  

 

Примена на 

знаењето и 

разбирањето  

Ги применува знаењата добиени од теоретската и 
практична едукација во чување  и  унапредување  на 
здравјето на жената, бремената жена, леунката, мајката и 
новороденото; во превенирање на гинеколошките 
заболувања кај жената; во современо породување на 
жената со стручна помош во болница и во домашни 
услови.Спроведува здравствено-воспитна активност; 
учествува во  поставување на дијагноза во подрачјето на 
дејствување, определува примена на општа и специјална 
нега и методи на работа во процесот на здравствената 
нега, ги следи и евалуира резултатите.Воочува, 
формулира, следи, решава основни и специфични  
акушерски проблеми, особено процесот на раѓање и 
спроведува интервенции во оддлени фази, сé до крајниот 
исход на породувањето. 

 

Способност за 

проценка  

Покажува способност за синтетизирање и интегрирање на 

знаењата стекнати не само во текот на студиите, туку и во 

текот на својот професионален ангажман. Покажува 

способност за справување со сложени прашања од стручен 

аспект, нивно солидно проценување дури и при 

некомплетни и ограничени информации, но со свест за 

личните, општествените и етичките одговорности при 

примената на стекнатото знаење и проценка. Покажува 

способност за оценување и селекција на научни теории, 

методологии, алатки и стручни вештини од 

лабораториската дијагностика.  

Прави проценка на приоритетите и здравствената состојба 
на жената, ги спроведува интервенциите според редот на 
итност, ги следи и мери објективните и субјективните 
знаци, и прави проценка на состојбата на жената и за тоа го 
информира докторот. 

Подеднакво се вклучува во реализација и во превентивните 
и во куративните активности, правејќи проценка на редот 



на итност при реализација на задачите во амбулантно-
поликлиничка, болничка дејност или во домашни услови. 

Комуникациски 

вештини  

1. Демонстрира способност ефективно да комуницира со 
колеги, посетители,пациенти, лекари и вработените од 
други сектори.Работи ефикасно како член на тимот, 
поседува доверливост, ненаметливо однесување, критичко 
размислување. 
2. Комуницира на ефикасен и разбирлив начин со 
почитување на културните разлики, етничките и човечки 
вредности.  
3. Покажува свесност за персоналните ограничувања, и 
поседува знаења за кога и од кого да побара 
професионален совет, помош и поддршка.  
4. Покажува способност за размена на заклучоци, предлози 
и мислења со помош на аргументи и рационално 
поткрепување на истите, како со стручната, така и со 
пошироката јавност, јасно и недвосмислено.   
5. Преземање значителна одговорност како за личните, така 
и за заедничките резултати. Покажува способност за 
иницирање и за водење активности во рамките на своите 
стручни копметенции.  
6. Покажува способност да  се справи со нејаснотии и да се 

адаптира на промени. 

Вештини на 

учење  

1. Демонстрира совладани вештини за учење – 
концентрација, читање и слушање, меморирање, 
користење на времето. 
2. Покажува вештини за самостојност во решавање на 
проблемите, покажува разбирање за потребата од 
професионален развој преку континуирана медицинска 
едукација и обука.  
2. Покажува способност за само-оценување на нивото на 

сопствена едукација со цел да го одржи знаењето на 

највисоко ниво потребно за професионална пракса, како и 

да ги интерпретира и примени научните сознанија во 

областа на акушерството и гинекологијата. Посетува 

професионални собири.  

2  Одлука за 

усвојување на 

студиската 

програма од 

Наставнонаучниот 

совет на 

единицата  

 

Прилог бр. 1 

Ќе биде додадена Одлука од Наставно-научниот совет на Медицинскиот факултет 

- Скопје  



3  Одлука за 

усвојување на 

студиската 

програма од 

Ректорската 

управа или 

Универзитетскиот 

сенат односно 

Советот на 

научната 

установа  

 

Прилог бр. 2 

Ќе биде додадена Одлука од Универзитетсиот сенат на УКИМ  

 

 

4  Научно 

истражувачко 

подрачје, поле и 

област, каде 

припаѓа 

студиската 

програма  

 

Mедицински науки и здравство  

302 Клиничка медицина   

30206 Гинекологија и акушерство  

 

 

5  Вид на студиската 

програма 

(академски или 

стручни студии)  

Стручни студии   

 

6  Степен на 

образование (прв 

односно втор 

циклус)  

Прв циклус на студии   

 

7  Цел и 
оправданост за 
воведување на 
студиската  
програма  

 

 

Основна цел на студиската програма е оспособување на студентите за 

стекнување на знаења од областа на акушерството и гинекологијата, и примена 

на тие знаења во обезбедување на квалитетна акушерска и неонатална нега за 

жените и новороденчињата во нашата држава.  

Со овие студии се очекува да се задоволат континуираните потреби од 

акушерки, како здравствени работници кои своето професионално место ќе го 

најдат во здравствената дејност и во други општествени дејности.   

 

8  Години и семестри 

на траење на 

студиската 

програма  

3 години, 6 семестри  

9  ЕКТС кредити со 

кои се стекнува 

студентот  

180 кредити  

10  Начин на 

финансирање  

Кофинансирање и партиципации од студентите  

11  Услови за 

запишување  

Завршено средно гимназиско или стручно образование во траење од 4 години и 

положен испит од државна матура  

12  Информација за 
продолжување на  
образованието  

Дипломираната акушерка / акушер може да ја продолжи својата едукација на 

повисоко ниво т.е. на втор циклус стручни (специјалистички или магистерски 

студии) во различни области на акушерството и гинекологијата.  



13  Утврден сооднос 

помеѓу 

задолжителните и 

изборните 

предмети, со 

листа на 

задолжителни 

предмети, листа 

на изборни 

предмети и 

дефиниран начин 

на избор на 

предметите  

Прилог бр. 3  

14  Податоци за 

просторот 

предвиден за 

реализација на 

студиската 

програма  

За реализација на теоретската и практичната настава за сите  студиски програми  
како и  за научноистражувачката дејност, Медицинскиот факултет при 
Универзитетот “Св. Кирил и Методиј”-Скопје, го користи целокупниот современо 
опремен простор на 12 Институти при Медицинскиот факултет, 24 Јавно 
здравствени установи-Универзитетски Клиники во Скопје и 11 наставни бази (ЈЗУ 
Институт за медицина на трудот на Р.М.; ЈЗУ Институт за белодробни заболувања 
кај децата “Козле” Скопје; ЈЗУ Републички завод за трансфузиологија-Скопје; ЈЗУ  
Институт за јавно здравје на РМ; ЈЗУ Психијатриска болница “Скопје” Скопје; 

- Вкупната површина на установата-193.279 м2 

- 9 амфитеатри со 1000 седишта  

- 8 предавални со 500 седишта  

- 1 компјутереска училница со 30 работни места  

- 49 лаборатории со 380 седишта  

- 82 кабинети за наставно-научниот кадар  

- 1 библиотека со 110 седишта    

- 24 универзитетски клиники и болнички одделенија за практични вежби  

-11 јавно-здравствените установи-наставни бази 

15  Листа на опрема 

предвидена за 

реализација на 

студиската 

програма  

Прилог бр. 4  

16  Предметни 
програми со  
информации 

согласно со членот 

4 од овој 

правилник   

Прилог бр. 5  

17  Список на 

наставен кадар со 

податоци 

наведени во 

членот 5   

Прилог бр. 6  

 



18  Изјава од 

наставникот за 

давање 

согласност за 

учество во 

изведување на 

настава по 

одредени 

предмети од 

студиската 

програма  

За наставниците од матичниот факултет вклучени во наставата изјава за 
согласност е дадена во Прилог бр. 7 
 

 

19  Согласност од 

високообразовн 

ата установа за 

учество на 

наставникот во 

реализацијата на 

студиската 

програма  

 

20  Информација за 

бројот на 

студенти за 

запишување во 

првата година на 

студиската 

програма  

Јавен конкурс објавен од Универзитетот “Св. Кирил и Методиј“ - Скопје  

 

50 студенти 

21  Информација за 

обезбедена 

задолжителна и 

доплонителна 

литература  

Задолжителната и дополнителна литература која што е наведена во формуларот 

за предметните програми е обезбедена од страна на предметните наставници и 

истата им е ставена на располагање на студентите.  

22  Информација за 

веб страница  

www.medf.ukim.edu.mк  

23  Стручниот 
односно научниот 
назив  
со кој се стекнува 

студентот по 

завршување на 

студиската 

програма  

Дипломирана акушерка / акушер 

24  Активности и 

механизми преку 

кои се развива и 

се одржува 

квалитетот на 

наставата  

На Медицинскиот факултет има Наставен одбор составен од 34 избрани 
универзитетски наставници од сите катедри при Медицинскиот факултет. На 
седниците присуствуваат и претставници на студентите од сите студиски години. 
Наставниот одбор има одговорност да се грижи за квалитетот и начинот на 
изведување на постоечките програми, да предлага нивни измени или да 
предлага нови програми и да прави анализа на проодноста.  

Квалитетот на програмата се мониторира преку:  

- Самоевалуација од страна на Комисија за евалуација составена од 

универзитетски наставници и студенти  



  - По завршување на наставната програма по секој предмет се спроведува 
анонимна студентска евалуација (анкета) за наставните програми и 
наставниците.  

- Надворешна евалуација 

24a  Резултати од 
спроведената 
самоевалуација 
согласно 
Упатството за 
единствените 
основи на 
евалуацијата и 
евалуационите 
постапки на 
универзитетите 
донесено од 
Агенција за 
евалуација на 
високото 
образование во 
Република 
Македонија и од  
Интеруниверзит 
етската 
конференција на 
Република 
Македонија  
(Скопје-Битола, 
септември  
2002)  

Врз основа на направениот процес на самоевалуација од страна на Комисија за 
евалуација може да се констатира дека Факултетот покажува тренд на 
перманентно надоградување и усовршување на наставно-образовниот процес 
и научно-истражувачката работа. Воведен е елктронски систем со електронски 
студентски картон во кој се внесуваат сите податоци за студентите, предметите 
што ги слушаат и положени предмети. Исто така, за секоја катедра има 
електронски картон во кој се внесуваат податоците за сите активности на 
студентите и резултатите од континуираните проверки, како и завршните оцени 
по предметите за сите студенти. Анализата на податоците за академската 
2017/18 година покажува дека проодноста на испитите во испитните сесии за 
сите предмети е над 50%. Со имплементацијата на електронската евиденција 
на присутност на студентите процентот на посетеност на теоретската настава по 
предметите на сите студиски програми изнесува над 60%.  По завршување на 
наставната програма по секој предмет се спроведува анонимна студентска 
евалуација за квалитетот на теоретската и практичната настава и за 
наставниците. Анализата покажа релативно високa просечнa оценa за 
квалитетот на теоретската и практичната настава и посочената литература, од 
9,03 на скала од 5 до 10. Просечната оцена за наставниците кои ја изведуваат 
теоретската настава изнесува 9,09, а за соработниците кои учествуваат во 
изведување на практичната настава од 9,10.  
Резултатите од евалуацијата се достапни на веб страната на факултетот 

www.medf.ukim.edu.mк 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
Прилог бр. 3  

 

 

 
СТУДИСКА ПРОГРАМА  

 

 
Студиската програма по акушерство, од прв циклус стручни студии трае 3 години, 6 семестри, со 4600 часови 

теоретска настава, практична настава и пракса, со што студентите добиваат 180 кредити.  

Студиската програма се состои од 39 задолжителни и 18 изборни предмети.   

Студентите самостојно ги избираат изборните предмети од листата на понудени за соодветниот семестар. 

Студентот во тек на студиите треба да избере најмалку 3 изборни предмети предвидени за соодветниот 

семестар. За заверка на втора студиска година студентот треба да реализира настава по предметот Спорт и 

здравје кој не носи кредити.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
КУРИКУЛУМ НА ТРИГОДИШНИ СТРУЧНИ СТУДИИ ЗА ДИПЛОМИРАНА АКУШЕРКА/АКУШЕР 

 
I ГОДИНА  

 

ПРЕДМЕТ Семестри  Час ЕКТС 

 Зимски Летен   Зимски Летен 

 П В С Пр П В С Пр    

ПРОФЕСИОНАЛНИ 

ПРЕДМЕТИ  
  

 
   

1. Основи на здравствена 

нега 

55 60  135     250 8  

2. Акушерска нега 1 60   140 40 65  320 625 8 15 

3. Неонатологија 35        35 1.5  

4.Избрани поглавја од 

клиничка медицина 

1(интерна,инфективни 

болести, клиничка пракса и 

дијагностичка лабораторија)) 

25    65 35   125 1.5 4.5 

БАЗИЧНИ ПРЕДМЕТИ       

5.Анатомија со ембриологија 40 15       55 2.5  

6. Физиологија   30 15       45 2  

7. Патофизиологија     30 15   45  2 

8. Патологија     30 15   45  2 

9. Биохемија 25 25       50 2  

10. Биофизика со ергономија     20 15   35  1.5 

11. Информатика со 

биостатистика 

    20 20 20  60  2 

12. Здравје и заштита при 

работа 

    20 10 10  40  1.5 

ОПШТЕСТВЕНИ ПРЕДМЕТИ       

13. Професионална етика 20  20      40 1.5  

14. Промоција на здравје, 

здравствено и сексуално 

образование 

    20  15  35  1.5 

15. Странски јазик    45   30   45 2  

ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ1 15   15 1 

 

ВКУПНО ЧАСОВИ:  

290 115 65 275 245 175 45 320   

745+15=760 785 1545 
ВКУПНО 

КРЕДИТИ: 

П=предавања; В=вежби; С=семинари; Пр=пракса 

  30 30 

60 

 



 

 

 

 
II ГОДИНА  

 

ПРЕДМЕТ  Семестри     Час ЕКТС 

 Зимски   Летен   Зимски Летен 

 П В С Пр П В С Пр    

ПРОФЕСИОНАЛНИ ПРЕДМЕТИ          

1. Акушерска нега 2 и 

акушерство 

110 25 30 200  40  370 775 12.5 14.5 

2. Гинекологија и нега на 

трудница со гинеколошка 

болест 

20 25  140     185 6.5  

3. Психофизичка подготовка 

на родители 

    40    40  1.5 

4. Нега на новородено  25  140  25  160 350 6 7 

5. Избрани поглавја од 

клиничка медицина 2 

(неврологија, дерма) 

20      10  30 1 1 

6. Педијатрија 25    15    40 1 1.5 

БАЗИЧНИ ПРЕДМЕТИ         

7. Микробиологија со 

паразитологија 

25 20       45 2  

8. Вовед во хумана генетика      20 20   40  1.5 

9. Фармакологија     30    30  1 

ОПШТЕСТВЕНИ ПРЕДМЕТИ         

10. Социјална медицина       20  20  1 

11. Супервизија 10  15      25 1  

ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ     15  15 1 

 

ВКУПНО ЧАСОВИ:  

210 95 45 480 105 85 30 530   

830 

  

750+15=765 

 

1595 

ВКУПНО 

КРЕДИТИ: 

П=предавања; В=вежби; С=семинари; Пр=пракса 

     30 30 

60 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 
III ГОДИНА  

 

ПРЕДМЕТ  Семестри  Час ЕКТС 

 Зимски Летен  Зимски Летен 

 П В С Пр П В С Пр    

ПРОФЕСИОНАЛНИ ПРЕДМЕТИ       

1. Акушерска нега 3 30   190 50  30 200 500 9 12 

2. Сексологија     20    20  1 

3. Избрани теми од хирургија. 

Здравствена заштита во изменети услови  15  

30 

 

10 10   

65 2 1 

4. Избрани теми од трауматологија и 

прва помош, учно, очно, ортопедија 

30    15 20   65 1 2 

5. Патронажно и диспанзерско здравство 30 20  180  20  160 410 9 7 

6. Радиолошки и други дијагностички 

методи 

    20    20  1 

7. Медицинска диететика     30  15  45  2 

БАЗИЧНИ ПРЕДМЕТИ      

8. Ургентна медицина со анестезиологија 

и реанимација 

    20 20   40  1.5 

9. Хигиена и екологија 20 20       40 2  

10. Психологија во акушерство и 

ментално здравје 

15  15  15  15  60 1 1 

ОПШТЕСТВЕНИ ПРЕДМЕТИ      

11. Здравствено-социјално 

законодавство 

15        15 1  

12. Основи на научна работа  50    15  20  85 2 1.5 

13. Спорт и здравје      30   30   

Изборен предмет 15        15 1  

Дипломска работа  50       50 2  

 

ВКУПНО ЧАСОВИ:  

155 140 45 370 195 100 80 360    

710+15=725 735 1460 

ВКУПНО 

КРЕДИТИ 

П=предавања; В=вежби; С=семинари; Пр=пракса 

  30 30 

 60 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Однос на теоретска и практична настава  

 

 Предавања  Вежби  Семинари  Пракса  Вкупно  

I година  550 290 110  595 1545 

II година  330  180  75 1010  1595 

III година  365  240  125  730  1460  

Вкупно  1245  710  310 2335  4600  

 

 

Однос на теоретска (предавања и семинари) и практична настава (вежби и пракса) = 1555 : 3045 = 1 : 1,96  

(33.8% : 66,2%)  

 

Оценката од дипломскиот испит содржи: 

• оценка од практичниот дипломски испит 
• оценка од дипломската работа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Условувачки критериуми  

 

Условувачки критериуми - Услов за запишување во II-ра година  

ПОЛОЖЕН ИСПИТ ОД:   ЗА ПРЕДМЕТ  

1. Акушерска нега 1 
2. Неонатологија 
3. Неонатологија 

 

  1. Акушерска нега 2  

2. Нега на новородено  

3. Педијатрија 

1. Анатомија со 

ембриологија 

2. Физиологија 

  

 

4. Гинекологија и нега на трудница со  

гинеколошка болест 

 

НЕМА УСЛОВ  

 

 

 

 

 

5. Психофизичка подготовка на родители  

6. Избрани поглавја од клиничка медицина 2 

(неврологија, дерма) 

7. Микробиологија со паразитологија  

8. Вовед во хумана генетика 

9. Фармакологија 

10. Социјална медицина 

11. Супервизија  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Условувачки критериуми за МЛД - Услов за запишување во III-та година  

ПОЛОЖЕН ИСПИТ ОД:   ЗА ПРЕДМЕТ  

1. Акушерска нега 2  
 

 

 

 
1. Акушерска нега 3  

1. Положени сите предмети  

од I-ва година  

 

 

 

2. Сексологија 

3. Избрани теми од хирургија. 
Здравствена  заштита во изменети услови 
4.  Избрани теми од трауматологија и 
прва помош, ушно, очно, ортопедија 
5. Патронажно и диспанзерско 
здравство 
6. Радиолошки и други дијагностички 

методи  

7. Медицинска диететика 

8. Ургентна медицина со 

анестезиологија и реанимација 

9. Хигиена и екологија  
10. Психологија во акушерство и 

ментално здравје 

11. Здравствено-социјално 

законодавство  

12. Основи на научна работа и 
подготовка на дипломска работа  

 

За заверка на втора студиска година, студентот треба да реализира настава по предметот Спорт и здравје, кој не носи кредити 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Прилог бр. 4  

 
Табеларен приказ на местото за реализација на студиската програма, простор и опрема  

    
  

 
 

  
 

 Вкупен    
 

Опрема  
 
 

Видови на     

     Површина   
 
 
 

капацитет   
 дидактички   

 
 

Број   
 
 

во м2  
 
 

 на  

простор  
 

  
  

  

 седишта   

      

Амфитеатри  
 
 

 
 

 
 9   
   

2.250  
 

 
 
 

1119  
 

  9 преносни компјутери, 9 лцд  
 
 проектори, 9 платна  

Предавални  
 
 

 
 

 
 8   
   

530  
 

 
 
 

500  
 

  8 преносни компјутери, 8 ЛЦД  
 
 проектори  

Простории за 
изведување  

   
 8   

  
280  

 
 

 
24  

  

нумерички вежби           192 компјутери, 8 лцд проектори  

Компјутерска училница     
 1   

  
40  

 
 

 
30  

  
 30 компјутери со интернет пристап,  

(Интернет центар)           ЛЦД проектор,   

Лаборатории за 
изведување 
експериментални  

   
  
 28   

 
 
 
 

951  

 
 
 

 
 

248  

  
 

(практични) 
самостојни вежби  

   
  

 
 
 
 

 
 

 
 

 Прилог 4 а  
 

          Фантоми и модели дигитални или  

Демонстрациони          аналогни за различни едукативни цели  

лаборатории  
 
 

 
 

 8   
  
  

 
 

260  
 
 

 
 
 

54  
 
 

  (анатомија, физиологија, хистологија,  
биохемија, педијатрија)  
 

 
 

 
 

  
  

 
 
 
 

 
 

 
 

  ЛУМИНОМЕТАР,  
 ELETCTROPHORESIS SYSTEM  

Лаборатории за          MULTIFOR II, ELECTROPHORESIS  

изведување          SYSTEM BIORAD MINI PROTAEAN  

современа научно-          II (4) ХЕФЕР СО ДЕЛОВИ,  

истражувачка          ЕЛЕКТРОФОРЕЗА КАПИЛАРНА,  

дејност  
 
 

 
 

  
  
  

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 СИСТЕМ ЗА ТЕЧНА  
 ХРОМАТОГРАФИЈА- ХПЛЦ,  
 АНАЛИЗАТОР- ВИКТОР 2  



  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 11   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

235  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

58  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  MULTILAGEL-C (2), GENOQUANT  
 PRO RNA/DNA, PCT-100 HB 96V  
 TERMAL CYCLER, LKB-VICTOR2-  
ФЛУРОМЕТАР, АПАРАТ BEE BLOT,  
 BN PROSPEC NEFELOMETAR, BIO  
 ROBOT EZ 1 СИСТЕМ, АПАРАТ  
 ЧИТАЧ НА ЕЛИСА (2), АПАРАТ  
 IMULITE КОМПЛЕТ СО АЦЕСОР (2),  
 MULTIPHOR 2 ELEKTROPHOREZIS  
 SYSTEM (2), MULTI TEMP 3  
 THERMOSTATIK, ЕЛЕКТРОНСКИ  
 МИКРОСКОП  
 

Кабинети за                



 

 наставно-научен   82  1.287  140        

 кадар       82 компјутери, 82 принтери    

Библиотека (оддел     10 компјутери со интернет пристап, 6  

 за монографии и      печатари, фотокопир, книжен фонд од  

публикации; мала      55.000 монографски публикации, над  

читална за лекари,  

 1  722  110  

1500 наслови на списанија (над 70.000  

 студентска      волумени), 575 магистериуми, 2377   

 библиотека и       докторски дисертации и 108    

читална за   

студенти)   

 

 

 

 

 

 

 хабилитации.      

      

      Медицинскиот факултет при    

 Клиники  и      Универзитетот “Св. Кирил и    

 болнички       Методиј”-Скопје,  за изведување на  

 одделенија  за  

 24  175.574  

 

 

наставата по клиничките предмети од  

 

практични вежби   

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

студиската програма го користи   

целокупниот простор и опрема кој го 

имаат ЈЗУ Универзитетски Клиники во  

 Скопје       

Вкупно  192  182.279  2.303   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Прилог бр.5  

 

 

 

 
ПРЕДМЕТНИ ПРОГРАМИ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1. Наслов на наставниот предмет ОСНОВИ НА ЗДРАВСТВЕНА НЕГА 

2. Код ДА-111 

3. Студиска програма Тригодишни стручни студии за дипломиранa 
акушерка/акушер 

4. Организатор на студиската програма 
(единица, односно институт, катедра) 

Катедра за анестезија, реанимација и 
интензивно лекување,  
Медицински факултет 
Раководител на Катедра: Проф. Д-р Мирјана 
Шошолчева 

5.  Степен на образование (прв односно 
втор циклус) 

прв цилус 

6.  Академска година/семестар  Прва/I  7.  Број на ЕКТС 
кредити  

8 
 

7. Наставник  Анестезија со реанимација: одговорен 
наставник: Проф. д-р Мирјана Шошолчева и 
наставници од катедрата 
Интерна медицина: одговорен наставник-
проф.д-р Мери Трајковска и наставници од 
катедрата 
Хирургија: одговорен наставник- 

8. Предуслови за запишување на 
предметот 

 

9. Теоретска настава: 
Анестезија со реанимација 

1. Значење на здравствената нега во акушерството  
2. Процес на здравствена нега во акушерство 
3. Акушерска анамнеза и начин на земање на анамнеза 
4. Изготвување на план на нега од страна на акушерката во процесот на 
пружање на здравствена нега на бремена жена 
5. Методи и облици на пружање на здравствена нега на бремена жена 
6. Организација на работата на акушерката како дел од тим пред, за време и 
по породувањето 
7. Евалуација на извршената здравствената нега според зацртаниот планот на 
нега на бремени жени 
8. Документација: начин на собирање, евидентирање на податоци, листи за 
документација и водење на документација 
9. Непосредна здравствена нега на бремена жена: хигиена и исхрана на 
бремена жена 
10. Физикален преглед на бремена жена 
11. Мерење на витални знаци на трудница и евидентирање на истите 
12. Вежби на дишење за полесно породување 
13. Здравствена нега во постпартален период 
14. Примарна Здравствена заштита – патронажна сестра-акушерка 
15. Едукација и здравствено воспитување на трудници 
16. Улога на акушерка во родилна сала 
17. Здравствена нега кај новородено 



18. Кардиопулмонална ресуститација кај новородено 
19. Улогата на акушерката во тек на родилниот процес со безболно 
породување  

Интерна медицина 
1. Здравствена нега на коронарна артериска болест кај жени во бременост 

              2.Здравствена нега на артериска хипертензија во бременост 

3.Здравствена нега на трудница со валвуларна болест во бременост со акцент 

на антикоагулациона терапија 

4.Здравствена нега на срцева слабост во бременост 

        5. Здравствена нега на болни со гестациски  дијабетес  

        6. Здравствена нега на болни со Sheehan-ов Syndrom 

        7. Хипотиреоза и бременост 

         8. Уринарни инфекции во бременост 

         9. Хипертензија во бременост 

         10. Бубрежни заболувања во бременост 

         11. Акутен масен црн дроб во бременост 

         12. Холелитијаза и холецистопанкреатитис 

         13. Диспепсија во бременост 

         14. Развој на Budd-Chiary синдром  за време на бременост 

         15. Белодробна тромбоемболија во бременост 

         16. Астма во бременост 

         17. Бронхиектазии во бременост 

           18. Анемии во бременост 

Хирургија 

10. Практична настава: 
Анестезија со реанимација 

1. Сестринска анамнеза  
2. Поставување на сестринска дијагноза 
3. Планирање на здравствената нега 
4. Имплементација на здравствената нега 
5. Евалуација на процесот на нега 
6. Начини на документација 

Интерна медицина 
Хирургија 

11. Методи на учење:предавања, работа во мали групи, работилници  

12. Вкупен расположив фонд на време 250 часа 

13. Распределба на расположивото 
време 

 

14. Форми на 
наставни 
активности 

15.1 Предавања, 
теоретска настава 

55 часа 

15.2 Работилници, работа во мали групи 60 часа 

16. Други форми на 
активности 

16.1 Практична настава 135 часа 

16.2   

16.3   

 Начини на оценување 



 17.1 Тестови                                                   мин-макс. 
континуирани проверки     
колоквиум 1 
или завршен испит                50-80 

17.2 Семинарска работа/проект 
(презентација писмена, усна) 

                                              

17.3 Активно учество                                              мин-макс. 
Теоретска настава               5 - 10 
Практична настава             5 - 10 

18. Критериуми за 
оценување 
(бодови/оценка) 

<60 5 

60-67 6 

68-75 7 

76-83 8 

84-91 9 

92-100 10 

19. Услов за потпис и 
полагање на завршен 
испит 

Редовна посетеност на теоретска и практична настава 

20. Јазик на кој се изведува 
наставата 

Македонски 

21. Метод на следење на 
квалитетот на наставата 

Евалуациони листи 

22. Литература:  

22.1 Задолжителна литература 

 Авторизирани 
предавања од 
катедрите 

   

Учебник 
 
 
Учебник 
 

Здравствена 
нега 
 
Здравствена 
нега 

М. Шољакова 
и 
соработници 
 
М. Тијаниќ 

  

 
 
 
 
 

1.  Наслов на наставниот предмет  АКУШЕРСКА НЕГА 1 
 

2.  Код   ДА-112 

3.  Студиска програма  Тригодишни стручни студии за дипломирана 
акушерка/ акушер  

4.  Организатор на студиската програма 
(единица, односно институт, катедра, 
оддел)  

УКИМ-Медицински факултет Катедра по 
гинекологија и акушерство  
 



5.  Степен на образование (прв односно 
втор циклус)  

Прв циклус  

6.  Академска година/семестар  Прва/I и II 7.  Број на ЕКТС 
кредити  

8-I 
семестар 
15-II 
семестар 

8.  Наставник  Раководител на Катедра: Проф. Д-р Горан 
Димитров  
сите наставници на катедрата по гинекологија и 
акушерство 

9.  Предуслови за запишување на 
предметот  

 

10.  Цели на предметната програма (компетенции):  
Студент/-ка: 
-Го осознава поимот здравје, како да го очува, подобри со посебен акцент на здравјето 
на жените, децата и општеството. 
-Да ја осознае вредноста на репродуктивното и гинеколошкото здравје. 
-Да ја усвои филозофијата на акушерството како темел на студискиот и клиничкиот дел. 
-Да ја осознае улогата на акушерката како дел од здравствениот тим и да завземе 
позитивен став кон струката. 
-Да стекне знаење за процесот на акушерската здравствена нега од гледиште на 
болничката пракса. 
-Да стекне знаење и спретност за учество во дијагностичко-терапевтскиот програм. 
-Да стекне знаење за терапевтска комуникација. 
-Да стекне стручен, одговорен, самосвесен и хуман начин на однесување во однос на 
пациентите, соработниците и околината. 
-Да се залага за континуирана едукација за подобрување на струката за сопствено добро 
и доброто на пациентите. 

11.  Содржина на предметната програма:   
  
Предавања од предметот акушерска нега 1   
Здравјето како вредност 
Мултидисциплинарно содејство со сродните струки 
Вовед во акушерството и здравствената нега (помош при породување како облик на 
меѓусебна помош помеѓу жените, помош при породување како должност, 
традиционалната помош при породување, помош при раѓање како современ начин на 
акушерство во просторот на Европската унија т.е. европскиот високошколски систем/ 
традиционалната здравствена нега, професионалниот идентитет на 
акушерката/медицинската сестра. 
Вежби 
Изготвување на стандарди во акушерската/ здравствена нега. 
Стручна акушерска нега/ здравствена нега: прием, преместување, испис на пациенти, 
психофизички проблеми заради приемот во болница, болничка средина, 
предоперативна подготовка на пациентка и помош на витално загрозените. 
Учество на акушерката во дијагностичко- терапевтскиот програм. 



Стручна подготвеност на акушерката при обработка на пациентка со инфекциски болести, 
интернистички болести, пореметување на душевното здравје. 

    
Практична настава:   
 
-Советување на трудници со вклучени 40 пренатални прегледи 
 
-Акушерска нега и присуство на 40 нормални спонтани породувања 
 
-Студентот мора да изведе 5 породувања и активно да учествува-асистира во најмалку 5 
породувања  
 
-Активно учествува - асистира при карлично породување, може и на фантом  
 
 -Присуство и асистирање на епизиотомија и сутура или на лесна лацерација на вагина. 
 
 -Акушерска нега на 10 ризични трудници или грижа при породување на здрава родилка 
или новороденото кај 30 пациентки  
 
-Изготвување на стандарди во акушерската/ здравствена нега 
Стручна акушерска нега/ здравствена нега: прием, преместување, испис на пациенти, 
психофизички проблеми заради приемот во болница, болничка средина, 
предоперативна подготовка на пациентка и помош на витално загрозените. 
Учество на акушерката во дијагностичко- терапевтскиот програм 
Стручна подготовеност на акушерката при обработка на пациентка со инфекциски 
болести, интернистички болести, пореметување на  менталното здравје. 
Во практичнот дел студентот учи под надзор на високошколскиот наставник, стручниот 
соработник или менторот од пракса што му помага на студентот при евалуација на 
спретноста, постапно првично со помош а потоа и самостојна идентификација на 
проблемите и решавање на истите. Да им се даде можност на студентите да ги 
разгледаат своите постапки групно на заеднички состаноци и да разменат искуства. 

12.  Методи на учење:  Интерактивна настава (теоретска), вежби, семинри  
Проектни задачи и други облици предвидени со критериумите за ЕКТС  
  

13.  Вкупен расположив фонд на време  625 часови 

14.  Распределба на распложивото време    

15.  Форми на наставните 
активности  

15.1  Предавања-теоретска 
настава  

60 часови - I семестар 
40 часови – II семестар 

15.2  Вежби  
(лабораториски, 
клинички),  
семинари,  
тимска работа  

• Вежби: 65 часови – II 
семестар  

• Семинари: /  

  15.3 Практична работа 140 часови – I семестар 
320 часови – II семестар 



16.  Други форми на 
активности  

16.1  Проектни задачи    

16.2  Самостојни задачи    

  16.3  Домашно учење    

17.  Начин на оценување                                                                                                 бодови  

17.1  Тестови   
  

Континуирани проверки ٭ бодови 18 -30 
*Континуирана проверка на знаења (колоквиум) : 4 
писмени 1 и 2 колоквиум – прашања од областа на 
гинекологија 3 и 4 колоквиум – прашања од областа 
на акушерството   

  Завршен испит  
  

 Усмен испит                                         мин. – макс.  
      Усен дел бодови                                27 – 45 
      Практичен дел бодови                     13 - 22   

17.2  Семинари  Подготовка на материјалот кој ќе се обработува на 
семинарот со интерактивно учество  
 бодови                                                         ?             

17.3  Активно учество                                                                   мин.-макс. 
Теоретска настава бодови                     1 - 3  
51%-60% 1 бод  
61%-85% 2 бода  
86%- 100% 3 бода  
Практична настава               бодови     11 - 14  
Семинари:  / 

18.  Критериуми за оценување 
(бодови/оценка)  
  

до 59 бода  5 (пет)  Ф  

од 60 до 68 бода  6 (шест)  Е  

од 69 до 76 бода  7 (седум)  Д  

од 77 до 84 бода  8 (осум)  Ц  

од 85 до 92 бода  9 (девет)  Б  

од 93 до100 бода  10 (десет)  А  

19.  Услов за потпис и полагање 
на завршен испит  

  
Условувачки критериуми:   
За да добие потпис студентот е потребно да ја посетува 
теоретската и практичната настава и да освои минмум 
бодови. За да пристапи на завршен испит студентот треба да 
ги положи предвидените континуирани проверки при што во 
испитната сесија прво ги полага неположените континуирани 
проверки, а потоа пристапува на завршен испит. Оценката за 
предметот се формира според табелата на оценки, а врз 



основа на збирот на бодовите од сите активности, 
континуираните проверки и завршниот испит. 

20.  Јазик на кој се изведува 
наставата  

Македонски  

21.  Метод на следење на 
квалитетот на наставата  

Студенска анонимна евалуација за предметот и наставниците 
и соработниците кои учествуваат во изведувањето на 
наставата   

  
22.  

Литература  

22.1  
Задолжителна литература- 

Р.бр  Автор  Наслов  Издавач  Година  

  1 Младеновиќ Д. 
и сор. 

Гинекологија и 
акушерство 

Завод за уџбенике и 
наставна средства, 
Белград 

2008 
 

2  Joachim W. 
Dudenhausen 

Practical Obstetrics De Gruyter  2014 

3 Fraser Cooper 
Myles 

Myles Textbook for 
Midwifes 16th 
Edition 

Churchill 
Livingstone 

 2014 

  

22.2  

Доплнителна литература   
 

   

1.  Edited by Janet 
Medforth et al.  

 Oxford Handbook of 
Midwifery 

Oxford University 
Press-3rd Edition 

 2017  

2.  Ширимбел Практична 
опстетриција 

Медицинска 
Књига, Белград-
Загреб 

 1985 
 

3. Ристиќ Практична 
опстетриција 

Freemental, Белград 2001  

   

 
 
 
 
 
 
 

1. Наслов на наставниот предмет НЕОНАТОЛОГИЈА 

2. Код  ДА-113 

3. Студиска програма Тригодишни стручни студии за дипломирана 
акушерка/ акушер 



4. Организатор на студиската програма 
(единица, односно институт, катедра, 
оддел) 

УКИМ-Медицински факултет 
Катедра по Педијатрија 

5. Степен на образование (прв односно 
втор циклус) 

Прв циклус 

6. Академска година/семестар Прва година/ 
зимски 
семестар  

прв 
семе
стар. 

Број на 
ЕКТС 
кредит
и 

1,5 кредит во 
зимски 
семестар  

8. Наставник Одговорен наставник: Доц. Д-р Наташа 
Најдановска Алулоска 
Раководител на Катедра: Проф.д-р Ката 
Мартинова 
*наставата ја изведуваат сите членови на 
Катедрата по Педијатрија 

9. Предуслови за запишување на 
предметот 

 

10. Цели на предметната програма (компетенции): 
Студентите да се запознаат со областа во која ќе работат, со поединечните интервенции 
на акушерската нега на здраво новородено во однос на нега и исхрана, посебно во 
промоција на доењето и предностите на доењето  кај новороденото. Посебно се 
потенцира  оспособување на студентите (усвојување на знаења и вештини) за проценка 
на виталноста на новороденото после раѓање, следење на состојбата во тек на 
адаптација на новороденото на екстраутериниот живот со посебен акцент на 
препознавање на неправилности.  Исто така студентите ќе се запознаат и со 
интервенциите на акушерот кај загрозено новородено и недоносено, проценка на 
степенот на загрозеност и изведување на интервенции кај различни состојби и болести 
на новороденото и недоносеното.  
 
После положениот предмет студентот ќе биде оспособен: 
 

• Да ја процени состојбата и виталноста на новороденото после пороѓај 

• Да го прифати и да пружи прва нега на новороденото  

• Да го препознае значењето на раниот контакт “кожа на кожа” и значењето на 
првиот подој во собата за раѓање 

• Да спроведе прием на новороденото во собата за деца “Rooming in”  

• Да спроведе надзор на новороденото во раниот постнатален период 

• Да ги објасни особеностите на здраво новородено 

• Да ги наведе карактеристиките на загрозено новородено 

• Да ги објасни карактеристиките на адаптација на новороденото на 
екстаутериниот живот 

• Да разликува потешкотии во прилагодување, да предвиди фактори на ризик 

• Да ја опише адаптацијата на дишење, крвоток, терморегулација и да препознае 
неправилности кон адаптација на  екстаутериниот живот 

• Да спроведе хигиена, бањање и тоалета на папче 

• Да спроведе едукација на мајката во врска со негата и доењето 

• Да оцени успешно доење и да разликува неправилности 



• Да го објасни и примени начелото “Десет чекори до успешно доење” 

• Да препознае различни патолошки состојби и симптоми на болест кај 
новороденото 

• Да ги следи виталните функции и да препознае неправилности 

• Да препознае пореметување во дишењето на новородено 

• Да препознае физиолошка жолтица и да ја разликува од патолошка, да го 
предвиди текот 

• Да препознае хромозимопатии и малформации 

• Да ги наведе карактеристиките на недоносено и да препознае ризично 
недоносено 

• Да изведе венепункција и да собере примерок од крв и урина за лабораториски 
анализи 

• Да води акушерска документација  
 

11. Содржина на предметната програма:  
Теоретска настава: 35 часа во зимски семестар 
 

1. Карактеристики на неонаталната возраст 
2. Прва помош на новородено, процена на виталност, рано и закаснето 

подврзување на папочна врпца 
3. Важност на ран контакт “Кожа на кожа”, значење на прв подој во родилна 

сала“златен час”, Начела на проектот “Породилиште пријател на децата”, 
“Десет чекори до успешно доење”, декларација за правата на новородено, 
конвенција за правата на децата,  прием на новородено во детска соба 
“Rooming in”, медикаментозна профилакса, скрининг тестови 

4. Прием на новородено до детска соба “Rooming in”, надзор на новородено во 
непосреден постнатален период, прилагодување на новороденото на 
екстраутерини живот, водење на акушерска документација 

5. Физиолошки особености на новородено 
6. Превиткување и бањање на новородено, хигиена на кожа, тоалета на папче 
7. Физиолошка жолтица, карактеристики, механизам на појава 
8. Однесување и примитивни рефлекси на новородено 
9. Вакцинации во неонатален период 
10. Доење и исхрана на новородено, предности на доењето, техника на доење, 

неправилности при доење, помош и едукација на мајката 
11. Ризично новородено, смрт на новородено и недоносено, психолошка помош на 

мајката и фамилијата 
12. Породилни трауми, еволуција и прогноза 
13. Повреди и оштетување на мозокот, конвулзии, хидроцефалус, микроцефалија, 

краниосиностози 
14. Породување на ризично новородено, асфиксија на новородено, процена на 

виталноста 
15. Особености на ризично новородено 
16. Реанимација на новородено 
17. Сместување на новородено во инкубатор, примена на кислород, поставување 

на венска линија, и.в. инфузија, парентерална исхрана и терапија,земање на 
венска крв, периферна крв, траен мониторинг 



18. Пореметување на дишењето кај новородено, Хипосурфактоза (RDS), 
норороденачка апнеа, синдром на аспирација на мекониум, пнеумонии, 
пролазна тахипнеа,интубирано новороденче 

19. Хромозомски абнормалности и конгенитални малформации 
20. Особености на недоносени, изглед и функционални особености 
21. Карактерисики на негата на недоносени, нега во инкубатор, лечење со 

кислород,  
22. Исхрана на недоносено, ентерална исхрана, поставување на гастрична сонда, 

парентерална исхрана 
23. Болести и последици од недоносеност 
24. Неуроризично новородено, рана интервенција 
25. Хеморагична болест на новородено, крварења кај новородено  
26. Патолошка жолтица, хемолитична болест,фототерапија, ексангвино трансфузија 
27. Инфекции кај новороденото- soor, новороденачки конјуктивитис, инфекции на 

папочна рана, менингитис, новороденачка сепса, конатални инфективни 
болести  

28. Неонатална нефро-урологија, најчести патолошки состојби 
29. Акутна срцева и циркулаторна слабост 
30. Превенција на породилна траума и развој на посттрауматско стресно 

растројство 
 

Семинари: 5 часа 
1. Евалуација на крвна слика на новородено 
2. Лабораториска дијагноза на сепса на новородено, микробиолошки и 

вирусолошки анализи 
3. Лабораториска дијагноза  при респираторен дистрес синдром 
4. Лабораториски тестови при жолтица на новородено 
5. Лабораториска дијагноза на електролитни и метаболни нарушувања, 

евалуација на АБС 
 

 

12. Методи на учење: Интерактивни предавања 30 часа, проблем ориентирани семинари 5 
часа. 
 

13. Вкупен расположив фонд на време 35 часови  

14. Распределба на распложивото време 30 часови предавања, вежби и семинари 5 
часа, 
часови домашно учење:10 часа 

15. Форми на наставните 
активности 

15.1 Предавања-теоретска 
настава 

30 часови  
 

15.2 Вежби 
(лабораториски, 
клинички),  
семинари,  
тимска работа 

   
 
Семинари-Вежби: 5  часови 

16. Други форми на 
активности 

16.1 Пракса  

16.2 Самостојни задачи часови 



16.3 Домашно учење  10 часови  

17. Начин на оценување                                                                                        бодови 

17.1 Тестови  
 

                                                                 мин.-макс. 
Континуирани проверки (колоквиум): 1  бодови    
15-25 
колоквиум: 1 писмен  тест (multiple choice) 
Завршен испит 25-40  бодови       

   

17.2 Семинарска работа/проект 
(презентација: писмена и 
усна) 

                                                                мин.-макс 
Семинарски  работи                                  бодови      

17.3 Активно учество                                                                 мин.-макс 
Теоретска настава             бодови            2-5    
Семинари (Вежби)            бодови            8-10  
   

18. Критериуми за 
оценување 
(бодови/оценка) 
 

Теоретска настава 2-5 

Семинари (вежби) 8-10 

Колоквиум 1  15-25 

Устен испит 25-40 

Вкупно 50-80 

  

19. Услов за потпис и 
полагање на завршен 
испит 

Условувачки критериуми:  
За да добие потпис студентот е потребно да ја посетува 
теоретската  настава и семинарите и да освои минмум 
бодови 
 
За да пристапи кон завршен испит студентот треба да го 
положи предвидениот колоквиум и да освои минимум 
бодови 
 
Оценката за предметот се формира според табелата за 
оценки, а врз основа на збирот на бодовите од сите 
активности, писмениот тест и завршниот испит. 

20. Јазик на кој се изведува 
наставата 

Македонски 

21. Метод на следење на 
квалитетот на наставата 

Присуство на студенти и интерактивно учество во наставата 
и вежбите.  

н22. Литература 

22.1 

Задолжителна литература 

Р.бр Автор Наслов Издавач Година 

1  Мери Рудолф, 
Тим Ли, Малколм 
Левен 

Педијатрија и 
здравје на детето-
превод 

Арс Ламина, 
Скопје(проект на 
Влада на Р.М) 

2012 

2 Љубинка 
Маринковиќ 

Здравствена нега у 
педијатрији 

Beograd, Primal 2007 

  Авторизирани 
предавања од 
Катедрата 

  



 Кузмановска Д. 
Грујовска С 

Физикална 
дијагноза во 
педијатријата 

Медицински 
факултет, УКИМ 

2011 

22.2 

Доплнителна литература 

 Автор Наслов Издавач Година 

     

 
 
 

1. Наслов на наставниот предмет ИЗБРАНИ ПОГЛАВЈА ОД КЛИНИЧКА 
МЕДИЦИНА 1 (ИНТЕРНА МЕДИЦИНА, 
ИНФЕКТИВНИ БОЛЕСТИ, КЛИНИЧКА ПРАКСА И 
ДИЈАГНОСТИЧКА ЛАБОРАТОРИЈА) 

2. Код  ДА-114 

3. Студиска програма Тригодишни стручни студии за дипломирана 
акушерка/акушер 

4. Организатор на студиската програма 
(единица, односно институт, катедра, 
оддел) 

УКИМ-Медицински факултет 
Катедра по интерна медиција 
Катедра по инфектологија 

5. Степен на образование (прв односно 
втор циклус) 

Прв циклус 

6. Академска година/семестар Прва/ I 1/2 Број      на 
ЕКТС 
Кредити 

1,5 зимски 
4,5 летен 

8. Наставници Раководител на катедра по интерна медицина: 
Проф. Д-р Соња Генадиева Ставриќ,  
Одговорен наставник: Проф. Д-р Марјан 
Бошевски 
Одговорен наставник: Проф. Д-р Викторија 
Чаловска-Иванова 
Наставата ја изведуваат сите наставници од 
катедрата 
Раководител на катедрата по инфектологија: 
Проф. д-р Ирена Кондова Топузовска 
Наставата ја изведуваат следните членови на 
катедрата по инфектологија: 
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 
Одговорен наставник за Клиничка пракса и 
дијагностичка лабораторија: Проф. Д-р 
Викторија Чалоска Иванова 

9. Предуслови за запишување на 
предметот 

нема 



10. Цели на предметната програма (компетенции): 

Интерна медицина 

• Да научи за одредени болести од интерната медицина од аспект на нивниот 

дијагностички и терапевтски пристап 

• Да се здобие со способност научените теоретски знаења да ги применува во 

практиката 
Инфектологија 

• стекнување на теоретско знаење од областа на инфектологијата кое ќе овозможи 
препознавање и дијагностицирање на инфективните заболувања и нивно лекување 
и идно превенирање на последиците 

• Да се здобие со способност научените теоретски знаења за дијагностицирање, 
лекување и превенирање на инфективните болести и последиците од нив да ги 
примени во практиката 

Клиничка пракса и дијагностичка лабораторија: 

• Да се укаже на важноста на  лабораториската дијагностика и клиничката 

практика. Посебно се потенцира улогата на лабораториската дијагноза во 

водењето на гравидните жени, детектирањето и лекувањето на евентуални 

компликации во бременост.  

• Развој на општи и специфични компетенции (знаења и вештини) за предметот и 
/ или модулот 

• Да се нагласи важноста од соработката на акушерскиот персонал и лекарите со 
лабораториите,  затоа што само постојана меѓусебна комуникација носи 
добробит за пациентките. Воведување на разни лабораториски анализи кои се 
од огромно значење во дијагностичката и терапевтската процедура. 

11. Содржина на предметната програма:  
 
Интерна медицина 

Теоретска настава (60 часа):  

 Клинички преглед на пациент (1 
час)  

 Кардиологија (13 часа): 
Пристап кон кардиолошки болен (анамнеза, физикален преглед, 
дијагн.процедури.) 
Коронарна артериска болест (КАБ) 
Акутен коронарен синдром 
Срцева слабост 
Нарушувања на ритам и спроведување 
Ненадејна срцева смрт 
Вродени срцеви мани,  
Ендокардитис 
Болести на миокард и перикард 
Кардиомиопатии 
Циркулаторни нарушувања 
Артериска хипертензија 
Белодробна тромбемболија 

Пулмологија (10 
часа) 
Пристап кон пулмолошки болен (анамнеза, физикален преглед, дијагн. 



процедури) 
Акутен и хроничен бронхитис 
Емфизем 
Бронхиектазии 
ХОБ Астма 
Болести на белодробен паренхим 
Тумори 
Болести на плевра 
Респираторна инсуфициенција и акутен респираторен дистрес 

Ревматологија (8 часа) 
Пристап кон болен (анамнеза, физикален преглед, дијагн. процед.) 
Ревматска треска 
Ревматоиден артрит 
Анкилозирачки спондилит 
Други артрити 
Системски болести на сврзно ткиво 
Дегенеративни ревматски болести 
Метаболни нарушувања на коските 

Ендокринологија (6 часа) 
Пристап кон болен (анамнеза, физикален преглед, дијагн. процед.) 
Диабетес мелитус и негови компликации 
Болести на тироидна и паратироидна жлезда 
Болести на надбубрег 
Болести на хипофиза 

Гастроентерохепатологија (6 часа) 
Пристап кон болен (анамнеза, физикален преглед, дијагн. процед.) 
Болести на желудник  
Болести на црева 
Болести на црн дроб  
Болести на панкреас и жолчни патишта 

Нефрологија (6 часа) 
Пристап кон болен (анамнеза, физикален преглед, дијагн. процед.) 
Акутни и хронични инфекции на уринарен тракт 
Гломерулонефритис 
Тубулопатии 
Акутна и хронична бубрежна слабост 
Артериска (секундарна) хипертензија 

Хематологија (5 часа) 
Пристап кон болен (анамнеза, физикален преглед, дијагн. процед.) 
Анемии 
Леукемии 
Лимфоми 
Миелопролиферативни заболувања 

Ургентна медицина (2 часа) 
 Пристап на пациенти со ургентна состојба (шокови состојби   
 кардиореспираторен арест, метаболни кризи) 
Токсикологија (3 часa) 

Пристап кон болен (анамнеза, физикален преглед, дијагн. процед.) 
Труења со лекови 

 
Инфектологија 
Теоретска настава:  



• Етиологија, патогенеза и клинички карактеристики на инфсктивни болести  

• Дијагностички протокол 

• Антимикробна терапија  

• Имунизација, серопрофилакса и имунопрофилакса 

• Сепса и септичен шок  

• Стрептококни и стафилококни инфекции, дифтерија, мононуклеоза 

• Салмонелоза, дизентерија, амебиаза. трусње со храна, патничка диареа, колера, 
вирусен ентероколит  

• Пневмонии, легионелози, кламидии, микоплазма, пертусис  

• Гноен и серозен менингит, менингоенцсфалит и енцефалит  

• Тетанус, ботулизам, беснило 

• Антракс, чума, туларемија, токсоплазмоза  

• Бруцелоза, Маларија  

• Инфекции со спирохети, рикеции  

• Хеморагични трески,  

• Вариола; варичела; морбили; рубела, херпес вирус 

• Инфлуенца; аденовируси; паротит.  

• Полио; ентеровируси  

• вируси на хепатит;  

• ХИВ, Системски габични инфекции 

• Нозокомијални инфекции 
 
Клиничка пракса и дијагностичка лабораторија 
Теоретска настава: 45 часа 
Кардиологија (7 часа) 

• Кардиолошки болести - срце и крвни садови и лабораториски наоди при 

миокрадити, перикардити, коронарна срцева болест, срцеви вициуми, 

кардиомиопатија и хипертензија. Нарушувања во спроводливоста. 

Запознавање со клиничките ентитети: срцеви аритмии, конгестивна срцева 

слабост, коронарна срцева болест 

Ендокринологија (8 часа) 

• Ендокрини болести и метаболички нарушувања:   лабораториски наоди кај 

дијабетес мелитус и компликации, дијабетес во бременост, болести на 

надбубрежната жлезда, болест на тироидната жлезда и паратироидните 

жлезди. Запознавање со клиничките ентитети: дијабетес мелитус, дијабетична 

кетоацидоза, хиперосмоларна кома, хипогликемии.  

Гастроентеро-хепатологија (12 часа) 

• Болести на гастро интестиналниот систем:  лабораториски резултати при 

пептичен улкус,  хиперемеза во бременост, црнодробни нарушувања во 

бременост (акутен масен црн дроб,  идиопатска холестаза при бременост, 

прееклампсија со црнодробни нарушувања, ХЕЛЛП, цироза и портна 

хипертензија во бременост, црнодробна оштета од лекови), улцерозен колитис, 

Кронова  болест, акутен и хроничен панкреатитис, акутен и хроничен автоимун 



хепатитис,  вирусен хепатитис Б, Ц и Д, синдроми на холестаза, масен црн дроб 

и стеатохепатитис, холелитијаза и акутен холецистит. Запознавање со 

клиничките ентитети: автоимун хепатитис, вирусен хепатитис, неалкохолен 

стеатохепатитис, примарен билијарен холангитис, црнодробна цироза и портна 

хипертензија, варикозни крвавења, ХЕЛЛП синдром во бременост (хемолиза, 

елевација на ензими и тромбоцитопенија), улкусна болест со компликации,  

холелитијаза и компликации, инфламаторна болест на цревото. 

Нефрологија (10 часа) 

• Болести на бубрезите и лабораториски наоди кај: акутна и хронична бубрежна 

инсуфициенција, акутен и хроничен пиелонефритис, гломерулонефритис, 

нефролитијаза, цистична болест на бубрезите, нефротски синдром, хипер-и 

хипокалемија. Запознавање со клиничките ентитети: акутна или хронична 

бубрежна инсуфициенција, 

Пулмологија (6 часа) 

• Белодробни заболувања и лабораториските наоди при: воспаление на белите 

дробови, бронхијална астма, хронична опструктивна белодробна болест.  

Токсикологија (2 часа) 
Итна медицина и лабораториска дијагноза, организација на болнички и амбулантски 
одделенија, служби за итни случаи и задачи на итната лабораторија. 

12. Методи на учење: 
Интерактивна настава 

13. Вкупен расположив фонд на време 50 часа интерна медицина 
55  часа клиничка пракса и дијагностичка 
лабораторија 
20 часа инфектологија 
 

14. Распределба на распложивото време  

15. Форми на наставните 
активности 

15.1 Предавања-теоретска 
настава 

50 часа предавања интерна 
медицина 
20  часа предавања 
инфектологија 
20 часа предавања 
клиничка пракса и 
дијагностичка лабораторија 

15.2 Вежби 
(лабораториски, 
клинички),  
семинари,  
тимска работа 

35 часа вежби клиничка 
пракса и дијагностичка 
лабораторија 

16.1 Домашно учење 55 часа интерна медицина 
40 часови инфектологија 

17. Начин на оценување                                                                                                 бодови 

17.1 Тестови                                                                   мин. - макс. 



 Континуирани проверки  бодови*            
 
Континуирана проверка на знаење (колоквиум)  
 
Студентите од еден колоквиум може да добијат  
 

 Завршен испит 
 

                                                                  мин.-макс. 
Устен дел                         бодови               
 

17.2 Семинарска работа/проект 
(презентација: писмена/ 
усна) 

                                                                  мин.-макс. 
Семинарски  работи         бодови               

17.3 Активно учество                                                                   мин.-макс. 
Теоретска настава            бодови               
Практична настава            бодови             
 
Присуство на теоретска настава 
51% - 60% = 1 бода 
61% - 91% = 2 бода 
91% - 100% = 3 бода 
 
Практична настава (24 групи вежби со траење од 
по 3 часа) 

18. Критериуми за 
оценување 
(бодови/оценка) 
 

до 59 бода 5 (пет)  Ф 

од 60 до 68 бода 6 (шест)  Е 

од 69 до 76 бода 7 (седум)  Д 

од 77 до 84 бода 8 (осум)  Ц 

од 85 до 92 бода 9 (девет)  Б 

од 93 до100 бода 10 (десет)  А 

19. Услов за потпис и 
полагање на завршен 
испит 

Условувачки критериуми:  
 
За да добие потпис, студентот е потребно да освои 
минимум бодови од посета на теоретска настава. 
 
Студентот е потребно редовно да ја посетува 
теоретската и практичната настава за да пристапи на 
континуираната проверка. Проверките се писмени (тест со 
повеќекратен избор). 
Студентот задолжително се јавува на колоквиум, во 
спротивно не стекнува право на потпис на крајот на 
семестарот. 
Студентот е должен да освои минимум бодови (60%) од 
двете континуирани проверки кога се стекнува со право за 
оформување на завршна оценка. 
Доколку студентот положи еден од двата колоквиуми се 
јавува на комплетен завршен испит. 
Оценката за предметот се формира според табелата на 
оценки, а врз основа на збирот на бодовите од сите 
активности, континуираните проверки и завршниот испит. 



20. Јазик на кој се изведува 
наставата 

Македонски 

21. 
Метод на следење на 
квалитетот на наставата 

Студенска анонимна евалуација за предметот, 
наставниците и соработниците кои учествуваат во 
изведувањето на наставата  

22. Литература 

22.1 

Задолжителна литература - епидемиологија 

Р.бр Автор Наслов Издавач Година 

 1. Џ.Флин Прирачник за 
клиничка медицина 
од (превод).  
уредник 
 

Арс Ламина 

2007 

 2. Серафимовски В. Одбрани поглавја од 
Интерна медицина, 
 

Куманово: 
Македонска 
Ризница 

2003 

 3. Џонатан Коен, 
Вилијам Џ. 
Паудерли 

Инфективни болести, 
том 1 и 2 

Табернакул 
2012 

 4. Димитриев 
Димитар, 
Ивановски 
Љубомир, 
Миленковиќ 
Звонко, Груневска 
Виолета, Кондова 
Топузовска Ирена, 
Стојковска 

Инфективни болести 

Универзитет "Св. 
Кирил и 
Методиј", 
Медицински 
факултет, 
Скопје, 

2012 

      

 
 
 

1. Наслов на наставниот предмет АНАТОМИЈА СО ЕМБРИОЛОГИЈА 

2. Код  ДА-115 

3. Студиска програма Тригодишни стручни студии за дипломирана 
акушерка/акушер  

4. Организатор на студиската 
програма (единица, односно 
институт, катедра, оддел) 

УКИМ – Медицински факултет 
Катедра за анатомија, Катедра за хистологија 

5. Степен на образование (прв 
односно втор циклус) 

Интегриран циклус 

6.  Академска година/семестар  Прва/I 7. Број на ЕКТС кредити 2,5 

8. Наставник Раководител на катедрата за анатомија 
проф. д-р Ј. Живадиновиќ,  
Одговорен наставник на Катедрата за хистологија и 
ембриологија: проф. д-р Елида Митевска и доц. д-р 
Лена Какашева-Маженковска. 



*наставата ја изведуваат сите членови на катедрите 

9. Предуслови за запишување на 
предметот 

нема 

10. Цели на предметната програма: 
• Запознавање со анатомијата како природна, морфолошка наука и нејзиното 

значење во медицината. 
• Запознавање со анатомската терминологија и нејзина употреба 
• Запознавање со основната макроскопска градба на човечкото тело  
• Изучување на топографска анатомија на граден кош и абдомен  
• Изучување на топографска анатомија на женска карлицата  
• Изучување на карлична остеометрија 
• Да се осознае сложениот процес на пренаталниот развиток на многуклеточниот 

организам на човекот: како настанал и како се развил во амбиентот на мајчината 
утроба. 

• Да се осознае како и зошто доаѓа до нарушување на развитокот на органите и која 
е суштината на настанувањето на вродените аномалии.  

• Да се осознае градбата на женскиот репродуктивен систем кој претставува 
морфофункционална основа на репродуктивните способности на жената. 

11. Содржина на предметната програма: 
ТЕОРЕТСКА НАСТАВА: 
Анатомија (26 часа) 

• Вовед во анатомија, анатомска номенклатура  
• Општа анатомија: вовед во остеологија, синдезмологија, миологија, ангиологија и 

неврологија.  
• Анатомија на функционалните системи 
• Системска и топографска анатомија на граден кош и абдомен 
• Системска и топографска анатомија на женската карлица (ѕидови, перинеум, 

женски полови органи, васкуларизација и инервација) 
• Остеометрија на карлица 
• Функционална анатомија на `рбетен столб 

Хистологија (14 часа) 

• Основни структурни карактеристики на ткивата во женскиот репродуктивен 
систем 

            ➢ епително ткиво; потпорно ткиво; мускулно ткиво; нервно ткиво 

• Општа ембриологија: 

            ➢ Значење на ембриологијата за клиничката пракса. Поими релевантни за хуманата 
ембриологија. Пренатален развиток на човекот.  
            ➢ Предембрионален период: гаметогенеза, фертилизација, имплантација и 
формирање на ембрионот.  
            ➢ Ембрионален период: поим – органогенеза, диференцијација на ембрионалните 
клетки (суштина и значење). 

      ➢ Фетален период: карактеристики на плодот на почетокот од феталниот развиток; 
промени што се случуваат во текот на феталниот период; карактеристики на плодот на 
крајот од феталниот период; фетален и неонатален крвоток;  фактори што влијаат на 
растот и развитокот на фетусот. 



      ➢ Постелка и обвивки на плодот: градба и функција на постелката; градба и функција 
на папочната врвца; амнион и амнионска течност; ембрионална вреќичка; фетални 
мембрани кај близначка бременост. 
      ➢ Нарушување на развитокот и настанување на вродени аномалии. 
      ➢ Очигледни физички манифестации на отстапувањата од нормалниот развиток кај 
новороденчето  

• Хистолошка градба  на женскиот репродуктивниот систем  

      ➢ Состав и основни функции на женскиот репродуктивен систем 

      ➢ Јајник: градба (обвивки, кортекс и медула), структура на развојните стадиуми на 
фоликулот (примордијален, примарен, секундарен, терцијарен и атретичен); овулација; 
градба на постовулаторни резидуи (corpus rubrum, corpus luteum et corpus albicans). 

      ➢ Јајцевод: градба и специфики на епителот. 

      ➢ Матка: градбени специфики на ендометриум, миометриум и периметриум; 
структурни промени на ендометриумот во тек на менструалниот циклус; грло на матка, 
градбени специфики поврзани со функцијата. 

      ➢ Родница, химен и вулва (основни градбени карактеристики).    

• Ембрионален развиток и најчести нарушувања на женскиот репродуктивниот 
систем: 

            ➢ Формирање на јајник, јајцеводи, матка, родница и надворешни гениталии.  
            ➢ Можни нарушувања. 
 

ПРАКТИЧНА НАСТАВА:  
Анатомија (10 часа) 

• Вежбање на одделни коски, зглобови и мускули на карлица и `рбетен столб 
• Топографска анатомија на женска карлица 
• Топографска анатомија на абдомен  

 
Хистологија (5 часа) 

• Работа со модели од предембрионалниот, ембрионалниот и феталниот период; 
видеопрезентации за пренаталниот период и актот на породување при нормални и 
патолошки состојби.  

• Микроскопска анализа на хистолошките препарати од плацентата и папочната 
врвца; видеопрезентации за плацентата и папочната врвца. 

• Микроскопска анализа на хистолошките препарати од органите на женскиот 
репродуктивен систем: јајник, јајцевод, матка и родница.  

12. Методи на учење: Интерактивни предавања, вежби, семинари 

13. Вкупен расположив фонд на време 100 часови 

14. Распределба на распложивото време   55 часови предавања и вежби 
  45 часови домашно учење 

15. Форми на наставните 
активности 

15.1. Предавања-
теоретска настава 

40 часови 

15.2. Вежби,  
Семинари 

15 часови 

16. 16.1. Пракса 
 



Други форми на 
активности 

16.2. Самостојни 
задачи 

 

16.3. Домашно учење 45 часови 

17. Начин на оценување                                                                                                    бодови    

17.1 Континуирани 
проверки  

                                                                мин.-макс. 
Континуирани проверки (колоквиуми) 

- 2 писмени: 
1. Анатомија:  Анатомија на функционалните системи 

бодови   18 - 30 

   2. Хистологија: хистологија и ембриологија 
бодови   12 - 20 

17.2 Завршен испит Анатомија:                    
                                                               мин.-макс.  
*Писмен дел                     бодови            18 - 30 
**Практичен дел              бодови              6 - 10      
 
*Писмениот дел од завршниот испит го опфаќа 
материјалот од абдомен и карлица. **Практичниот дел 
од завршниот испит  опфаќа: 
- препознавање и опис на органи и анатомски елементи 
во состав на абдомен и карлица на фиксирани 
препарати и кадавери. 
 
Студентот е должен да освои минимум  од 
предвидените бодови за секој дел одзавршниот испит, 
посебно, за да можат да му бидат впишани бодовите за 
завршниот испит. Во спротивно,завршниот испитсе 
смета за  неположен.  

17.3 Семинарска 
работа/проект 
(презентација: 
усмена)  

 Анатомија                
                                                            мин.-макс. 
                                               бодови      1 - 2                     

17.4 Активно 
учество 

                                                            мин.-макс. 
Теоретска настава                бодови      1- 2 
Практична настава               бодови      4 - 6 

18. Критериуми за оценување 
(бодови/оценка)  

до 59 бода 5 (пет) F 

од 60 до 68 
бода 

6 (шест) E 

од 69 до 76 
бода 

7 (седум) D 

од 77 до 84 
бода 

8 (осум) C 

од 85 до 92 
бода 

9 (девет) B 

од 93 до 100 
бода 

10 (десет) A 



19. Услов за потпис и полагање на 
завршен испит 

За да добие потпис, студентот треба да освои минимум 
бодови од посета на теоретска и практична настава, како  и  
изработка на семинарска работа  
 
За да пристапи на завршен испит , студентот треба да ги 
положи континуираните проверки.  
Доколку проверките не се положена во предвидената 
колоквиумска недела, студентот пристапува кон 
комплетен завршен испит кој претставува комбинација од 
тест од неположените проверки и завршен испит. 
 
Оценката за предметот се формира според табелата на 
оценки, а врз основа на збирот на бодовите од сите 
активности, континуираните проверки и завршниот испит. 

Вид на активност Бодови  
Анатомија Хистологија 

Теоретска настава 0.5-1.0 0.5-1.0 

Практична настава 2.5-4.0 1.5-2.0 

Семинарска работа 1-2 
 

Континуирана проверка 18-30 12-20 

Завршен 
испит 

Писмен дел 18-30 
 

Практичен 
дел 

6-10 

                                 Вкупно 46-77 14-23 

Вкупно:         60 - 100 
 

20. Јазик на кој се изведува 
наставата 

Македонски 

21. Метод на следење на 
квалитетот на наставата 

Студентска анонимна евалуација за предметот, 
наставниците и соработниците кои учествуваат во 
изведувањето на наставата. 

22. Литература 

22.1. 

Задолжителна литература 

1.  Живадиновиќ Ј, Матвеева Н, Папазова М, Зафирова Б, 
Чадиковска Е. Анатомија 2.  Универзитет „Св. Кирил и 
Методиј", Медицински факултет, Скопје, 2020. 

2. Миленкова Л, Костовска Н. Општа ембриологија на човекот 
Култура, Скопје, 2002 

 3. Keith L. Moore & T.V.N. Persaud Човекот во развој – клинички 
ориентирана ембриологија Saunders Elsevier2008 

 4. Костовска Н. Миленкова Л. Хистологија, градба на ткивата, Де 
Гама, Скопје, 2003. 

 
5. Миленкова Л, Костовска Н. Хистолошка градба на органските 

системи Универзитет "Св. Кирил и Методиј", Медицински 
факултет, Скопје, 2013. 

22.2. 
Дополнителна литература 

1. Анатомски атлас 



2. Мур КЛ, Дали АФ, Агур АМП. Клинички ориентирана анатомија. 
6-тоиздание. Скопје:Табернакул; 2011. 

3. Катедра за хистологија и ембриологија Учебни материјали во 
форма на Е-фајлови со теми од практичната настава, на 
веб  страната на Медицинскиот факултет2015 

4. Жунквеира ЛК. Карнеиро Х. Основи на хистологијата – текст и 
атлас Просветно дело - 2009 (преводот на македонски јазик) 
Ориги-нал: 11 издание, 2005 

5. Рос МХ. Павлина В. Хистологија – текст и атлас Табернакул, –
2010 (преводот на македонски јазик) Ориги-нал: 5. издание 
2006 

6. www.biolucida.com\ Medical education edition 

 
 
 

1. Наслов на наставниот предмет ФИЗИОЛОГИЈА 

2. Код  ДА-116 

3. Студиска програма Тригодишни стручни студии за дипломирана 
акушерка/акушер 

4. Организатор на студиската програма 
(единица, односно институт, катедра, 
оддел) 

УКИМ-Медицински факултет 
Катедра по физиологија 

5. Степен на образование (прв односно 
втор циклус) 

Прв циклус 

6. Академска година/семестар Прва / I 
 

7. Број на ЕКТС 
кредити 

2 

8. Наставник Раководител на катедра за фииологија: Проф. д-р 
Сања Манчевска 
Наставата ја изведуваат сите наставници од 
катедрата 

9. Предуслови за запишување на 
предметот 

нема 

10. Цели на предметната програма (компетенции): 
Да го оспособи студентот да демонстрира разбирање на функционирањето на човечкиот 
организам и да може да: 

• Ги дефинира и опише најважните физиолошки процеси во клетката и во секој 
органски систем и да ги објасни механизмите преку кои секој систем ги остварува 
своите функции. 

• Ги разбере и да ги интерпретира врските меѓу одделните органски системи. 

• Го осознае човекот како психофизичка целина и да го осознае неговиот однос со 
средината 

• Да изведува одредени практични процедури. 
  

11. Содржина на предметната програма:  
 
Теоретска настава:  

about:blank


• Физиолошки принципи,  негативна и позитивна повратна врска, хомеостаза 

• Физиолошки процеси во клетката (функции на клеточна мембрана, цитоплазма, 

органели, јадро, ДНК, РНК, функционални специфичности на мазна мускулна 

клетка)  

• Физиологија на крвта (состав на крвта, крвни елементи, хемостаза, крвни групи, 

хематолошки индекси, хематокрит, седиментација, одбрамбени функции на 

крвта 

• Физиологија на мускули (скелетни, мазни мускули, мускулна контракција) 

• Физиологија на кардиоваскуларен систем (електрична и механичка функција, 

срцев циклус, електрокардиограм, минутен волумен на срцето), крвоток, 

артериски притисо и негово мерење, пулс, венска динамика, микроциркулација) 

• Физиологија на респираторен систем  (вентилација, белодробни волумени и 

капацитети, размена и пренос на гасови, регулација на дишењето) 

• Физиологија на гастроинтестинален систем (мотилитет, секреција, дигестија, 

апсорпција на хранливите материи) 

• Физиологија на црн дроб и метаболизам и терморегулација 

• Физиологија на телесни течности и уринарен систем (нефрон, настанок на урина 

во бубрегот, одржување на диуреза, празнење на мочниот меур  и состав на 

урината) 

• Физиологија на нервен систем (периферен и централен нервен систем, 

сензитивни и моторни неврони, рецептори, синаптичен пренос, рефлексен лак, 

соматски и вегетативни нервни влакна, функции на одредени делови на ЦНС) 

• Физиологија на ендокрин систем (делување на хомоните на хипоталамус, 

хипофиза, тироидна жлезда, надбубрежни жлезди, панкреас, полови жлезди, 

физиологија на бременост) 

 
Практична настава: 

• Крв и крвни елементи (одредување седиментација на еритроцити, автоматско 
броење на крвни елементи, диференцијална крвна слика, хемостаза, одредување 
крвни групи) 

• Мускули (основи на површна електромиографија) 

• Кардиоваскуларен систем (физиологија на жабешко срце; физиологија на срцето 
на човекот, основи на електрокардиографија, аускултацја на срцеви тонови, 
мерење крвен притисок, определување на пулс) 

• Респирација (белодробно дишење; статички белодробни волумени и капацитети, 
спирометрија) 

• Нервен систем (рефлексна активност) 
 

12. Методи на учење: Интерактивна настава (теоретска), вежби 

13. Вкупен расположив фонд на време 110 часа 

14. Распределба на распложивото време 45 часа предавања, вежби,  
65 часа домашно учење 



15. Форми на наставните 
активности 

15.1 Предавања-теоретска 
настава 

30 часа 
 

15.2 Вежби 
(лабораториски, 
клинички)  

  
15 часа 

                 

16. Други форми на 
активности 

16.1 Проектни задачи / 

16.2 Самостојни задачи / 

16.3 Домашно учење 65  часови 

17. Начин на оценување                                                                                                бодови  

17.1 Завршен испит                                                                   мин. - макс. 
 
Писмен тест                                               42 – 70 
 

17.2 Активно учество                                                                мин. - макс. 
Теоретска настава                                      6 – 10 
                                             
Практична настава                                    12 – 20 
                                        

   

18. Критериуми за 
оценување 
(бодови/оценка) 
 

до 59 бода 5 (пет)  Ф 

од 60 до 68 бода 6 (шест)  Е 

од 69 до 76 бода 7 (седум)  Д 

од 77 до 84 бода 8 (осум)  Ц 

од 85 до 92 бода 9 (девет)  Б 

од 93 до100 бода 10 (десет)  А 

19. Услов за потпис и 
полагање на завршен 
испит 

Условувачки критериуми:  
За да добие потпис потребно е студентот да ја посетува 
теоретската и практичната настава и да освои минимум 
бодови 
 
За да пристапи на завршен испит студентот треба да ги 
исполни критериумите за добивање потпис. 
 
Оценката за предметот се формира според табелата на 
оценки, а врз основа на збирот на бодовите од сите 
активности и завршниот испит. 

20. Јазик на кој се изведува 
наставата 

Македонски 

21. Метод на следење на 
квалитетот на наставата 

Студентска анонимна евалуација за предметот и 
наставниците и соработниците кои учествуваат во 
изведувањето на наставата  

22. Литература 

22.1 

Задолжителна литература 

Р.бр Автор Наслов Издавач Година 

1  Гајтон А.К, Хол Џ.Е Учебник по 
медицинска 
физиологија 

 
Академски печат 

 
2012 



2 Николиќ С. и сор.  Физиологија за 
студентите на 
тригодишните 
стручни студии. 

Медицински 
факултет, Скопје 

2015 

3 Дејанова Б, 
Петровска С, 
Тодоровска Л. 

Физиологија на 
одделни органски 

системи 

 
 Медицински 
факултет, Скопје 

 
2012 

4 Антевска В. и сор.  Практикум по 
физиологија за 
студентите на 
стручните студии. 

 Медицински 
факултет, Скопје 

 
2014 

      

22.2 

Дополнителна литература 

Р.бр Автор Наслов Издавач Година 

1 Ш. Зибернагл, А. 
Деспопулос 

Физиолошки атлас 
во боја 

Табернакул 2010 

       

 
 
 

1. Наслов на наставниот предмет ПАТОФИЗИОЛОГИЈА 

2. Код  ДА-121 

3. Студиска програма Тригодишни стручни студии за дипломирана 
акушерка/акушер 

4. Организатор на студиската програма 
(единица, односно институт, катедра, 
оддел) 

Катедра по патолошка физиологија, 
Медицински факултет, УКИМ, Скопје 

5. Степен на образование (прв односно 
втор циклус) 

Прв циклуc 

6. 
 

Академска година/семестар 
 

I/II 7. Број на 
ЕКТС 
кредити 

2 

  8.   Наставник Одговорен наставник: 
Проф.д-р Даниела Поп Ѓорчева, раководител на 
катедрата 
*во наставата учествуваат сите наставници, 
научни соработници и асистенти  на катедрата 

9. Предуслови за запишување на 
предметот 

Положени испити од  Анатомија, Биохемија; 
Стекнат потпис од Физиологија  



10. Цели на предметната програма:  
Запознавање на  студентите  со патофизиолошките механизми на настанување на некои 
од општите патолошки процеси и состојби во хуманата патологија, запознавање со 
механизмите  на  настанување  на основните/најчестите  заболувања   на  органите  и  
системите, на функционалните нарушувања  и клиничко-лабораториските манифестации   
што   тие    ги    причинуваат.     
Очекувани резултати: 
Знаење и способност на студентите  за разбирање , објаснување и дискутирање на 
патофизиолошките  механизми  на патолошките процеси, состојби и заболувања, за 
функционалните нарушувања при најчестите заболувања во хуманата патологија, како и 
за нивна клиничко-лабораториска  евалуација и проценка. 

11. Содржина на предметната програма:  
Теоретска настава:  
Шок. Хипертермија, хипотермија. Треска. Хипоксија.Воспаление. Најчестите нарушувања 
на енергетскиот метаболизам, метаболизам на хранливи матери, на водно-
електролитниот баланс и ацидобазната рамнотежа. Хиперсензитивни реакции, автоимуни 
заболувања, имунодефициенции, нарушувања на периферната циркулација. 
Патофизиологија на најчестите нарушувања на хематопоезниот систем и хемостазата, 
кардиоваскуларниот систем, гастроинтестиналниот систем,хепатобилијарниот систем, 
нефро-уринарниот систем, ендокриниот систем. 
Практична настава 
Дехидратации и хиперхидратации, електролитни нарушувања  
Хипергликемични и хипогликемични синдроми 
Диспротеинемии, парапротеинемии. 
Дислипидемии- примарни и секундарни 
Хемостатски нарушувања – нарушувања на васкуларниот и тромбоцитниот фактор, 
нарушувања на коагулациониот и антикоагулациониот фактор 
Анемии 
Нарушувања на бубрежна клиренс функција  
Иктеруси,Панкрасна егзокрина дисфункција  
Рестриктивни и опструктивни заболувања на респираторниот систем 
Тироидни функционални нарушувања 
Паратироидни функционални нарушувања 
ЕКГ дијагностика на аритмии и коронарна артериска болест 

12. Методи на учење: Предавања,  вежби и домашно учење 

13. Вкупен расположив фонд на време 45 часови:  

14. Распределба на распложивото време Предавања – 30 часа 
Подготовка за теоретска настава – 30 часа 
Вежби – 15 часа 
Подготовка за практична настава – 15 часа 
Вкупно 45 часа 
Домашно учење – 45 часа  

15. Форми на наставните 
активности 

15.1. Предавања-теоретска 
настава 

30 часа   

15.2. Вежби  15 часови -           

16. 16.1. Пракса / 



Други форми на 
активности 

16.2. Самостојни задачи во склоп на вежбите 

16.3. Домашно учење 45 часа 

17. Начин на оценување                                                                                             бодови    

17.1 Посета и учество во   
теоретската настава                                           

мин- макс. 
                                                                        3*-10 
*посета на најмалку 10 од 30 теоретски часа) 

17.2 Посета и учество во   на вежби мин.- макс. 
                                                          12-15 

*студентите имаат право на отсуство од 3 од 
вкупно 15  вежби 

17.3 Континуирани проверки                                                                     мин.-макс 
                                                                          /                                       

17.4 Завршен испит:  
Тест по Патофизиологија 
(вклучува материјал и од 
теоретската и од практичната 
настава) 

                                        мин.-макс 
                                                                       45-75 

                                                                     
 

18. Критериуми за 
оценување 
(бодови/оценка) 
 

до 59 бода 5 (пет) F 

од 60 до 68 бода 6 (шест) E 

од 69 до 76 бода 7 (седум) D 

од 77 до 84 бода 8 (осум) C 

од 85 до 92 бода 9 (девет) B 

од 93 до 100 бода 10 (десет) A   
ВОНРЕДНИ СТУДИИ 
Се изведуваат 40% од предвидената теоретска настава и до 
40% од предвидените вежби. 
Испитот се изведува во испитните сесии и се состои во тест со 
повекекратен избор. 

19. Услов за потпис и 
полагање на завршен 
испит 

Наведени под точка 17.Начин на оценување – минимални 
бодови освоени од теоретската  настава и присуство на 12 од 
15 вежби 

20. Јазик на кој се изведува 
наставата 

Македонски 

21. Метод на следење на 
квалитетот на наставата 

Студентска анонимна евалуација за предметот, наставниците 
и соработниците кои учествуваат во изведување на наставата. 

22. Литература 

22.1. 
Задолжителна литература 

1. Авторизирани предавања на наставниците од катедрата 

 
2 О. Васкова, С. Мицева Ристевска, Д. Поп Ѓорчева, Д. Миладинова, С. 

Лопарска:  Практикум по општа и специјаална патолошка физиологија за 
студенти по медицина, Боро Графика,2012 

22.2. 

Дополнителна литература –Одбрани поглавја 

1. О. Васкова, С. Мицева Ристевска, Д. Поп Ѓорчева, Д. Миладинова, С. 
Лопарска,В.Мајсторов:  Општа патолошка физиологија за студенти по 
медицина , Боро Графика, 2013 

  
2. О. Васкова, С. Мицева Ристевска, Д. Поп Ѓорчева, Д. Миладинова, С. 

Лопарска:  Специјална  патолошка физиологија за студенти по медицина 



, Боро Графика,2013 

  
3. МекФи,Генонг:Патофизиологија на болести – вовед во клиничка 

медицина, Табернакул, 2010 

 
 
 
 

1. Наслов на наставниот предмет ПАТОЛОГИЈА 

2. Код  ДА-122 

3. Студиска програма Тригодишни стручни студии за дипломирна 
акушерка/акушер 

4. Организатор на студиската програма 
(единица, односно институт, катедра, 
оддел) 

УКИМ-Медицински факултет 
Катедра по патологија 

5. Степен на образование (прв односно 
втор циклус) 

Прв циклус 

6. Академска година/семестар Прва / II  7. Број на ЕКТС 
кредити 

2 

8. Наставник Раководител на катедра по патологија: Проф.  
д-р Лилјана Спасевска 
Наставата ја изведуваат сите наставници од 
катедрата 

9. Предуслови за запишување на 
предметот 

Нема 

10. Цели на предметната програма (компетенции): 

• Здобивање на основни познавања од  општа патологија. 

• Здобивање на знаења за влијанието на надворешната и 

внатрешната средина врз патолошките промени на ткивата и 

органите, што претставува основа на сите болести. 

11. Содржина на предметната програма:  
 
Теоретска настава:  

• Основни механизми на настанување на болест 

• Клеточно оштетување и смрт на клетката: Хипоксични оштетувања, 
оштетување на клетката со слободни радикали, хемиски оштетувања, 
микробиолошки и оштетувања со вируси. Морфологија на реверзибилни и 
иреверзибилни оштетувања. Клеточни адаптации на раст и диференцијација. 

• Хемодинамски нарушувања: едем, хиперемија, конгестија, хеморагија, 
тромбоза, емболија, инфаркт и шок, 

• Акутно и хронично воспаление: етиолошки фактори, клеточни васкуларни и 
хуморални промени кај воспалението. Морфолошки форми на воспаление. 
Системски ефекти од воспалението, одбрана на организмот од инфективни 
причинители, исход на акутното и хронично воспаление. 

• RDSy кај новородено и синдром на ненадејна смрт кај деца. 

• Клеточен и хуморален имунитет и генетски болести: Down-oв Sy, Klinefelter-
oв и Turner-oв Sy, цистична фиброза, хемофилија, неурофиброматоза. 



• Патологија на туморите: дефиниција, номенклатура, разлики помеѓу 
малигните и бенигните тумори, инвазија и метастазирање, карциногенеза. 
Клинички белези на туморите и одредување на стадиумот на малигната болест. 

• Тумори на матка и овариуми. 

• Патологија на бременоста: мола хидатидоза, патологија на постелката, 
ектопична бременост и токсемија. 
  

Практична настава: 

• Запознавање со основните методи за дијагноза на морфолошките промени на 
биопсиски и оперативен материјал: макроскопска дисекција, рутинска обработка 
на ткива, микроскопирање на репрезентативни случаи. Земање, фиксација и 
транспорт на ткива и телесни течности за цитолошка, хистолошка, хистохемиска, 
имунохистохемиска, имунофлуоросцентна, електрон микроскопска и 
цитогенетска анализа. 

• Ex tempore биопсија  

• Опсервација на обдукции на фетуси и знаења за клиничка, судска и санитарна 
обдукција и танатологија (одредување на знаците на смрт), како и опсервација 
на дисекција на оперативни материјали од гинекологија и дисекција на постелки.  
 

12. Методи на учење: Интерактивна настава (теоретска), вежби, семинари 

13. Вкупен расположив фонд на време 110 часа 

14. Распределба на распложивото време 45 часа предавања, вежби 

15. Форми на наставните 
активности 

15.1 Предавања-теоретска 
настава 

30 часа 
 

15.2 Вежби 
(лабораториски, 
клинички)  

  
15 часа 

                 

16. Други форми на 
активности 

16.1 Проектни задачи / 

16.2 Самостојни задачи / 

16.3 Домашно учење / 

17. Начин на оценување                                                                                                  бодови  

17.1 Завршен испит                                                                   мин. - макс. 
 
Писмен тест*                                              24 - 40 
 
* Испитот е писмен (тест) кој се состои од: 
28 прашања со понудени 4 можни одговори – 
носат по 1 бод 
6 прашања со надополнување – носат по 1 бод 
2 есеа – носат по 3 бода 
Испитот е положен со најмалку 60% (24 бода) од 
вкупно 40 бода. 

17.2 Активно учество                                                                мин. - макс. 
Теоретска настава*                                     2 - 5 
                                             
Практична настава**                                  4 - 5 
                                     



*Присуство на теоретска настава: 

• 51-60% - 1 бод 

• 61-70% - 2 бода 

• 71-80% - 3 бода 

• 81-90% - 4 бода 

• 91-100% - 5 бода 
 
** Присуство на практична настава: секоја вежба 
носи 0,33 бода (15 вежби):  

• Присуство – 0,1 бод,  

• Активност на вежби – 0,2 бода  
   

   

18. Критериуми за 
оценување 
(бодови/оценка) 
 

до 59 бода 5 (пет)  Ф 

од 60 до 68 бода 6 (шест)  Е 

од 69 до 76 бода 7 (седум)  Д 

од 77 до 84 бода 8 (осум)  Ц 

од 85 до 92 бода 9 (девет)  Б 

од 93 до100 бода 10 (десет)  А 

19. Услов за потпис и 
полагање на завршен 
испит 

Условувачки критериуми:  
За да добие потпис студентот е должен активно да ги следи 
сите предвидени активности (предавања, вежби, семинари) 
 
Студентот може да пристапи на завршен испит по 
патологија само по предходно положени испити по  
анатомија со хистологија и физиологија  
 
Оценката за предметот се формира според табелата на 
оценки, а врз основа на збирот на бодовите од сите 
активности и завршниот испит. 

20. Јазик на кој се изведува 
наставата 

Македонски 

21. Метод на следење на 
квалитетот на наставата 

Студентска анонимна евалуација за предметот и 
наставниците и соработниците кои учествуваат во 
изведувањето на наставата  

22. Литература 

22.1 

Задолжителна литература 

Р.бр Автор Наслов Издавач Година 

1  Катедра по 
патологија,  

Авторизирани 
предавања 

Медицински 
факултет, Скопје 

 
2010 

2 Катедра по 
патологија,  

Авторизирани 
предавања 

Медицински 
факултет, Скопје 

2020 

22.2 

Дополнителна литература 

Р.бр Автор Наслов Издавач Година 

1 Кумар В, Абул А, 
Нелсон Ф, Ричард 

М. 

Основи на 
патологија според 

Робинс, 7-мо 
скратено издание 

Табернакул 2010 



  2 Катедрата по 
патологија – група 

автори 

Избрани поглавја од 
Патологија 1 

Медицински 
факултет, Скопје 

2010 

 
 
 
 
 

1. Наслов на наставниот предмет БИОХЕМИЈА 

2. Код  ДА-117 

3. Студиска програма Тригодишни стручни студии за дипломирна 
акушерка/акушер 

4. Организатор на студиската програма 
(единица, односно институт, катедра, 
оддел) 

УКИМ-Медицински факултет 
Катедра по биохемија 

5. Степен на образование (прв односно 
втор циклус) 

прв 

6. Академска година/семестар I/I 
 

7. Број на ЕКТС 
кредити 

2 

8. Наставник Раководител на катедратa: Проф. Д-р Јасна 
Богданска 
*наставата ја изведуваат сите членови на 
катедрата 

9. Предуслови за запишување на 
предметот 

 

10. Цели на предметната програма (компетенции): 
 
По завршување на преметот Биохемија студентот/тките ќе бидат запознаени со 
основните принципи на преданалитичката, аналитичката и постаналитичката фаза во 
лабораториската биохемиска пракса и улогата на акушерката во истите; Ќе ги осознаат 
основните испитувања на урината и крвта и ќе можат да ги разберат резултатите од 
биохемиските испитувања на истите; Ќе можат да го разберат и интерпретираат 
влијанието на различните фактори врз резултатите, Ќе можат да се осознаат за 
интерпретацијата на поважните биохемиски и хематолошки параметри во клиничката 
биохемија поврзани со нивната дејност. 

11. Содржина на предметната програма:  
Теоретска настава:  
Лабораториска дијагностика, клиничка биохемија: Организација на лабораториските 
услуги; Фази на лабораториското испитување; Подготовка на пациентот за земање на 
биолошки материјал за испитување; Типови (видови на примероци) на биолошки 
материјал и земање на биолошки материјал  за лабораториски испитувања; Работа со 
биолошки материјал; Препорачани постапки за земање, чување, трансфер и транспорт 
на материјалот; Фактори кои влијаат врз резултатите од лабораториските анализи;  
Интерпретација на резултати/значење на нормални или референтни вредности; Сува 
хемија и нејзина примена во клиничката биохемија (тестови за испитување на составот 
на урината, тест за бременост, тест за дроги),  Клиничка биохемија на бубрег и 
биохемиски тестови за мониторинг на реналните заболувања, Дијабетес мелитус: тип-1 



и тип-2 и гестациски дијабет и препорачани параметри за нивно дијагностицирање и 
следење;  Ацидобазни нарушувања , значење на гасните анализи, препознавање на 
примарни ацидобазни нарушувања и промени во електролитниот статус, Клиничка 
ензимологија, ензими во крвта како индикатори за оштетување на  специфични органи. 
Липиден профил и методи за определување на биохемиските параметри кои го 
сочинуваат липидниот статус, Комплетна крвна слика и седиментација на еритроцити; 
Крвни протеини, значење и функција на плазма протеини, Методи за определување на 
протеини;  Хормони, методи за определување на хормоните и нивното значење.  
 
Практична настава: 
Биолошки материјал: крв, серум, плазма,урина, референтни вредности, Фотометриски 
методи; Протеини во крв, определување; Определување на глукоза во крв, глукоза 
толеранс  тест (ОГТТ); Квалитативен преглед на урина (со тест ленти; релативна густина 
и седимент; присуство на белковини со сулфосалицилна киселина); Липиден статус, 
определување на вкупен холестерол и триглицериди; Непротеински азотни 
соединенија: уреа и креатинин; POC тестови за бременост и дроги во урина; Крвна слика. 

12. Методи на учење: предавања, интерактивни лабораториски вежби, домашно учење. 
 

13. Вкупен расположив фонд на време 75 часови 

14. Распределба на распложивото време 25 часови теоретска настава, 25 часови 
практична настава, 25 часови домашно 
учење 

15. Форми на наставните 
активности 

15.1 Предавања-теоретска 
настава 

Часови: 25 

15.2 Вежби 
(лабораториски, 
клинички),  
семинари,  
тимска работа 

Часови: 25 

16. Други форми на 
активности 

16.1 Проектни задачи часови 

16.2 Самостојни задачи часови 

16.3 Домашно учење Часови  25 часови 

17. Начин на оценување                                                                                         

   

17.1 Завршен испит                                                                  мин.-макс. 
Писмен дел                      бодови            42-70 
 

17.2 Семинарска работа/проект 
(презентација: писмена и 
усна) 

                                                                мин.-макс 
Семинарски  работи         бодови        

17.3 Активно учество                                                                  мин.-макс. 
Теоретска настава                  бодови     1-5   
Практична настава                 бодови    15-25 

18. Критериуми за 
оценување 
(бодови/оценка) 
 

до 59 бода 5 (пет)  Ф 

од 60 до 68 бода 6 (шест)  Е 

од 69 до 76 бода 7 (седум)  Д 

од 77 до 84 бода 8 (осум)  Ц 



од 85 до 92 бода 9 (девет)  Б 

од 93 до100 бода 10 (десет)  А 

19. Услов за потпис и 
полагање на завршен 
испит 

Условувачки критериуми:  
За да добие потпис студентот е потребно да ја посетува 
теоретската и практичната настава и да освои минмум 
бодови. 
Оценката за предметот се формира според табелата на 
оценки, а врз основа на збирот на бодовите од сите 
активности, континуираните проверки и завршниот испит. 

20. Јазик на кој се изведува 
наставата 

Македонски 

21. Метод на следење на 
квалитетот на наставата 

Студентска анонимна евалуација за предметот и 
наставниците и соработниците кои учествуваат во 
изведувањето на наставата  

22. Литература 

22.1 

Задолжителна литература 

Р.бр Автор Наслов Издавач Година 

1 Б.Штраус. Медицинска 
биохемија.  
 

Медицинска 
Наклада, Загреб,  
 

1992 

2 Авторизирани предавања 
од Катедрите и 
предавачите. 

   

3 Алабаковска  
Соња,Богданска  
Јасна,Босилкова  
Гордана, Геракаровска  
Марија, Ефремова  
Аарон Снежана, 
Кавракова  
Јулијана, Корнети 
Петраки, Костовска Ирена, 
Крстевска  
Марија, Лабудовиќ  
Даница, Тошеска  
Трајковска Катерина,  
Цековска Светлана 

Практикум за  
вежби по  
медицинска 
биохемија  
за студентите 
по општа  
медицина 

Медицински 
факултет, Скопје 

2016 

22.2 

Доплнителна литература 

Р.бр Автор Наслов Издавач Година 

1 Мајкиќ Сингх Н. Медицинска 
биохемија 

ДМБ Србије 2006 

 
 
 

1. Наслов на наставниот предмет  БИОФИЗИКА СО ЕРГОНОМИЈА 

2. Код   ДА-123 

3. Студиска програма Тригодишни стручни студии за дипломирна 
акушерка/акушер 



4. Организатор на студиската програма 
(единица, односно институт, катедра, 
оддел) 

Катедра по медицинска физика,  
Медицински Факултет 

5. Степен на образование (прв односно 
втор циклус) 

Прв циклус 

6. 
 

Академска година/семестар 
 

Прва/ 
втор 

7. Број на 
ЕКТС 
кредити 

1,5 

  8. Наставник Вонр. проф д-р Томислав Станковски 

9. Предуслови за запишување на 
предметот 

Нема 

10. Цели на предметната програма:  
- Да ги научи основните физички законитости што се применети во медицината  
- Да ги научи основните законитости на движењето, акустиката, притисокот и топлината, 
електрични и магнетни својства, како и примената на ултразвукот  
- Да ги разбере основните физички феномени во современа медицинска дијагностика, 
вклучувајќи за методите како: ултразвучно ехо, ултразвучен доплер, ендоскоп, 
рефрактометрија, поларизатор, ласери, термографија, НИРС, ренгенски скен, 
мамографија, компјутерска томографија, нуклеарно медицински СПЕКТ, нуклеарно 
медицински ПЕТ, електрофизиологија (ЕКГ, ЕЕГ, ЕМГ), магнетна резонанца   
- Да ги разбере основните физички феномени во ергономија  

11. Содржина на предметната програма: 
 
 Теоретска настава (30 часа): 
  - Основи на Биофизика, теорија на системи 
  - Биомеханика 
  - Ергономија 
  - Работа и работна рутина 
  - Биоакустика 
  - Оптика и оптички појави  
  - Рентгенско зрачење 
  - Термодинамика 
  - Електростатика 
  - Електромагнетни појави 
 
Практична настава (15 часа): 
  - Оптички методи 
  - Звучни методи 
  - Електрични методи 
  - Работа и ергономија  

12. Методи на учење: Интерактивни предавања, вежби, семинари 

13. Вкупен расположив фонд на време 80 часа 

14.  Распределба на распложивото време  35 часови предавања, вежби и семинари 
45 часови домашно учење 

15. Форми на наставните 
активности 

15.1. Предавања-теоретска 
настава 

20 часови 

15.2. Вежби,  15 часови 



Семинари 

16. Други форми на 
активности 

16.1. Пракса  

16.2. Самостојни задачи  

16.3. Домашно учење 45 часови 

17. Начин на оценување                                                                                             бодови    

17.1-
2 

Континуирани проверки/ 
Завршен испит 

                                                               мин.-макс. 
                                                                 54  -  90 
 

 
 

 

17.3 Семинарска работа/проект 
(презентација: усмена)  

Нема                                                       мин.-макс.  

17.4 Активно учество                                                                 мин.-макс. 
                                                                    6  - 10 

18. Критериуми за 
оценување 
(бодови/оценка) 
 

до 59 бода 5 (пет) F 

од 60 до 68 бода 6 (шест) E 

од 69 до 76 бода 7 (седум) D 

од 77 до 84 бода 8 (осум) C 

од 85 до 92 бода 9 (девет) B 

од 93 до 100 бода 10 (десет) A 

19. Услов за потпис и полагање 
на завршен испит 

За да добие потпис, студентот треба да освои минимум 
бодови од посета и активност на теоретска и практична 
настава. 
 
Оценката за предметот се формира според табелата на 
оценки, а врз основа на збирот на бодовите од сите 
активности. 
 

20. Јазик на кој се изведува 
наставата 

Македонски 

21. Метод на следење на 
квалитетот на наставата 

Студентска анонимна евалуација за предметот, 
наставниците и соработниците кои учествуваат во 
изведувањето на наставата 

22. Литература 

22.1. 

Задолжителна литература 

1. Т. Станковски. Биофизика, Интерна скрипта, Медицински Факултет, 
Скопје 2015.  
 

22.2. 

Дополнителна литература 

1. Н. Андоновска. Биофизика. Универзитет Св. Кирил и Методиј, Скопје, 
2005. 
Д. Гершановски. Биофизика, Скрипта или ЦД верзија, Институт за 
физика, 2006.  

 
 
 
 



1. Наслов на наставниот предмет БИОСТАТИСТИКА СО ИНФОРМАТИКА 

2. Код  ДА-124 

3. Студиска програма Тригодишни стручни студии за дипломирана 
акушерка/акушер 

4. Организатор на студиската програма 
(единица, односно институт, катедра, 
оддел) 

УКИМ-Медицински факултет 
Катедра по епидемиологија и биостатистика со 
медицинска информатика 

5. Степен на образование (прв односно 
втор циклус) 

Прв циклус 

6. Академска година/семестар Прва 
година/ втор 
семестар 

7. 
Број на ЕКТС 
кредити 

2 

8. Наставник Раководител на катедрата:  
Проф. д-р Весна Велиќ Стефановска 
 
Наставата ја изведуваат следните членови на 
Катедра по епидемиологија и биостатистика со 
медицинска информатика:  
 
Проф. д-р Билјана Таушанова 
Проф. д-р Весна Велиќ Стефановска 
Проф. д-р Розалинда Исјановска 
Проф. д-р Бети Зафирова Ивановска 
Научен советник. д-р Ирина Павловска 
 

9. Предуслови за запишување на 
предметот 

нема  

10. Цели на предметната програма (компетенции): 
 

• стекнување на знаења за основите на медицинската статистика, поимите, термините, 
мерните единици 

• стекнување на теоретско и практично знаење за анализа на едноставни 
статистичките серии со адекватни статистички методи и толкување на резултатите 

• стекнување на теоретско и практично знаење од областа на демографската и 
виталната статистика  

• дефинирање на здравствени информации, нивната организација и заштита 

• опис на здравствените и лабораториските информациски системи 

• користење на компјутер за комуникација и пребарување на податоци на интернет 

• примена информатичко-комуникациските технологии на дневна основа во 
обезбедување на здравствена заштита  

• користење на компјутерите во здравствената нега за лични и едукативни цели 
 

11. Содржина на предметната програма:  
Теоретска настава:  

• Дескриптивна анализа (план на статистичко истражување; методи на собирање, 
групирање и прикажување на податоци; употреба на релативни броеви; анализа на 
структура на статистичка маса според нумерички белези; метод на примерок)  



• Хипотези (t – тест) 

• Анализа на варијанса 

• Pearsonov X2 - тест 

• Регресиона анализа и линеарна корелација 

• Непараметарски тестови – зависни примероци 

• Испитување на динамика на појавите 

• Демографска статистика и витална статистика,  

• WINDOWS оперативен систем; Microsoft office: word, excel,power point; електронска 
пошта. интернет, web претражување 

• здравствена/ медицинска информатика: ентитет, атрибути, типови на податоци, 
мерни скали, организација на дигитални податоци, кодекс на белези 

• светски бази на податоци и нивно пребарување 

• сигурност и заштита на податоци 

• здравствени и лабораториски информациски системи 

• телемедицина 
 

 
Практична настава: 

• односи, пропорции, стапки, индекси на динамика 

• модус и медијана 

• студентов t-тест 

• x2 - тест 

• корелација 

• линеарен тренд на временските серии  

• сезонски индекс 

• практична примена на термините од демографската и виталната статистика,  
• основи на информациона технологија 
• биомедицински бази на податоци - извори, пребарување, толкување 

• Microsoft office: word, excel,power point 
 

12. Методи на учење: 
Интерактивна настава, вежби, семинари 

13. Вкупен расположив фонд на време 60 часови 
Кредити 2 х 30 часа за 1 кредит = 60 
60 – 30 часови предавања, вежби и 
семинари = 30 часови домашно учење 

14. Распределба на распложивото време  

15. Форми на наставните 
активности 

15.1 Предавања-теоретска 
настава 

   10 часови предавања 

15.2 Вежби 
(лабораториски, 
клинички),  
семинари,  
тимска работа 

20 часови вежби 

16.1 Домашно учење 30 часови 

17. Начин на оценување                                                                                                бодови 



17.1 Тестови  
 

                                                                 мин. - макс. 
Континуирани проверки  бодови*            18  -  30  
 
Континуирана проверка на знаење (колоквиум) се 
состои од 2 писмени теста  
 
Континуирана проверка се однесуваат на: 
▪ Задачи од селектирани делови (индекси на 

динамика; аритметичка средина, стандардна 
девијација и коефициент на варијација; модус 
и медијана; проценка на параметри од 
примерок) 

▪ Задачи од селектирани делови (студентов       t-
тест; X2- тест; корелација; линеарен тренд на 
временски серии; сезонски индекс) 

• Microsoft office: word, excel,power point, 
биомедицински бази на податоци 

 
Студентите од еден колоквиум може да добијат  
9 – 15 бодови   

 Завршен испит                                                                   мин.- макс. 
Устен дел                        бодови               36 - 52 
 

17.2 Семинарска работа/проект 
(презентација: писмена/ 
усна) 

                                                                  мин.-макс. 
Семинарски  работи         бодови              0  -  3 

17.3 Активно учество                                                                   мин.- макс. 
Теоретска настава            бодови               1 - 5  
Практична настава            бодови              5 – 10 
 
Присуство на теоретска настава 
51% - 60% = 1 бода 
61% - 91% = 2 бода 
91% - 100% = 3 бода 
 
Практична настава (24 групи вежби со траење од 
по 3 часа) 

18. Критериуми за 
оценување 
(бодови/оценка) 
 

до 59 бода 5 (пет)  Ф 

од 60 до 68 бода 6 (шест)  Е 

од 69 до 76 бода 7 (седум)  Д 

од 77 до 84 бода 8 (осум)  Ц 

од 85 до 92 бода 9 (девет)  Б 

од 93 до100 бода 10 (десет)  А 

19. Услов за потпис и 
полагање на завршен 
испит 

Условувачки критериуми:  
 
За да добие потпис, студентот е потребно да освои 
минимум бодови од посета на теоретска и практична 



настава. 
 
За да пристапи на завршен испит студентот треба да ги 
положи предвидените континуирани проверки или да 
освои минимум 30% од вкупниот број бодови предвидени 
за континуирани проверки при што во испитната сесија 
прво ги полага неположените континуирани проверки, а 
потоа пристапува на завршен испит. 
 
Оценката за предметот се формира според табелата на 
оценки, а врз основа на збирот на бодовите од сите 
активности, континуираните проверки и завршниот испит. 

20. Јазик на кој се изведува 
наставата 

Македонски 

21. 
Метод на следење на 
квалитетот на наставата 

Студенска анонимна евалуација за предметот, 
наставниците и соработниците кои учествуваат во 
изведувањето на наставата.  

22. Литература 

22.1 

Задолжителна литература 

Р.бр Автор Наслов Издавач Година 

1 Даниловски Д, 
Оровчанец Н, 
Василевска К, 
Таушанова Б, 
Велиќ 
Стефановска В, 
Исјановска Р, 
Зафирова 
Ивановска Б, 
Павловска И 

 
Медицинска 
статистика и 

информатика - 
тригодишни стручни 

студии 

Универзитет 
"Св. Кирил и 

Методиј", 
Медицински 

факултет 

2015 

2 Даниловски Д, 
Оровчанец Н, 
Василевска К, 
Таушанова Б, 
Велиќ 
Стефановска В, 
Исјановска Р, 
Зафирова 
Ивановска Б, 
Павловска И 

Медицинска 
статистика и 

информатика – 
практикум за 

тригодишни стручни 
студии 

Универзитет 
"Св. Кирил и 

Методиј", 
Медицински 

факултет 

2017 

3 Даниловски Д, 
Оровчанец Н, 
Василевска К, 
Таушанова Б, 
Велиќ 
Стефановска В, 
Исјановска Р, 
Зафирова 
Ивановска Б, 

 
 
 
 

Биостатистика 

Универзитет "Св. 
Кирил и 
Методиј", 
Медицински 
факултет 

 
 
 
 

2012 



Здравковска М, 
Павловска И 

  4 
Kern, J. Petrovečki, 

M. 
Medicinska informatika 

Zagreb, 
Medicinska 

naklada,  
2009. 

  5 

Hercigonja-
Szekeres, M. 

Medicinska  
informatika,  priručnik 

Zdravstveno 
sveleučilište, e-

stranice Katedre 
za informatiku 

Zagreb 

2012 

  6 

Somek. M.  Skripta iz informatike  

Zdravstveno 
sveleučilište, e-

stranice Katedre 
za informatiku 

2010 

 
 
 

1. Наслов на наставниот предмет ЗДРАВЈЕ И ЗАШТИТА ПРИ РАБОТА 

2. Код  ДА-125 

3. Студиска програма Тригодишни стручни студии за дипломирана 
акушерка/акушер 

4. Организатор на студиската програма 
(единица, односно институт, катедра, 
оддел) 

Катедра за медицина на трудот 

5. Степен на образование (прв односно 
втор циклус) 

Прв циклус 
 

6. 
 

Академска година/семестар 
 

Прва/II 7. Број на 
ЕКТС 
кредити 

1.5 

8. Наставник Раководител на катедрата за медицина на 
трудот - проф. д-р Ј. Караџинска-Бислимовска 
*наставата ја изведуваат  членовите на 
катедрата 

9. Предуслови за запишување на 
предметот 

Нема услов 

10. Цели на предметната програма: 

• Студентот за здобива со основни познавања за можните ризици,  штетности и 
опасности  како и со мерки за заштита на работа , кај здравствените работници -
акушерки 

11. Содржина на предметната програма: 
 
Теоретска настава (20 часа): 

• Здравје и безбедност при работа, медицина на труд и здравјето на 
работниците.Законска рамка. Работно место, работни услови, работна средина  
(работен простор, опрема, организација) .Физиологија , психологија на труд и 
ергономски аспекти на работата 

• Анализа на работно место, професионални ризици, професионални штетности и 



опасности 

• Професионални болести, болести во врска со работа и повреди при работа 

• Мерки за превенција ( техничко-технололошки-колективни и лични заштитни 
средства, медицински и законски) 

• Физички агенси (температура, бучава, вибрации, зрачење), здравствени ефекти, 
мерки за превенција 

• Радиоактивност-здравствени ефекти, мерки за превенција 

• Хемиски агенси ( анестетици, цитостатици, стерилизирачки агенси,  
дезинфициенси и др.) , здравствени ефекти, мерки за превенција 

• Биолошки агенси, убодни инциденти, опасен медицински отпад, здравствени 
ефекти, мерки за превенција  ( биосигурност) 

• Психосоцијални агенси (стрес, синдром на согорување, насилство на работа) и 
организациски фактори ( ноќна работа, сменска работа, продолжено работно 
време) здравствени ефекти, мерки за превенција 

• Ергономски фактори  (репетитивни движења, кревање товар и др.) , здравствени 
ефекти, мерки за превенција 

• Заштита и самозаштита, прва помош (основни принципи, регулатива, постапки и 
процедури, контрола) 

• Промоција на здравје на работно место 
 
 
Практична настава –(  вежби 10 часа + семинари 10 часа)  :  

• Препознавање на основни извори на опасности и штетности на работа, 
усвојување на правилни постапки и процедури при работа, како  
и  препорачани  мерки за заштита, самозаштита и давање прва помош на 
работното место 

• Усвојување на препораки за превенција и промоција на здравјето на работното 
место на здравствен работник 

12. Методи на учење: Интерактивни предавања, практична настава со работа во мали групи,  
"решавање на проблеми" и "дискусија за случаи", индивидуална практична работа, 
постер презентации 

13. Вкупен расположив фонд на време 80 часови 

14. Распределба на распложивото време   40  часови предавања и вежби 
  40 часови домашно учење 

15. Форми на наставните 
активности 

15.1. Предавања-теоретска 
настава 

20 часови 

15.2. Вежби,  
Семинари 

10 часови 
10 часови 

16. Други форми на 
активности 

16.1. Пракса  

16.2. Самостојни задачи  

16.3. Домашно учење 40 часови 

17. Начин на оценување                                                                                                    бодови    

17.1 Завршен испит                                                                 мин.-макс.  
*Писмен дел                     бодови            18 - 30 
**Практичен дел                     
- постер презентација      бодови             17 - 25     



*Писмениот дел од завршниот испит го опфаќа 
делот со кој студентот треба да се стекне со 
знаења и разбирање на поврзаноста на здравјето 
и работата, како и основните елементи за 
превенција и унапредување на здравјето на 
работното место. 
 
 **Практичниот дел од завршниот испит го 
опфаќа делот со кој студентот ќе биде оспособен 
да ги применува во пракса здобиените теоретски 
знаења. 
Студентот е должен да освои минимум од 
предвидените бодови за секој дел од завршниот 
испит, посебно, за да можат да му бидат 
впишани бодовите за завршниот испит. Во 
спротивно, завршниот испит се смета за   
неположен. 

17.2   

17.3 Семинарска работа/проект 
(презентација: усмена преку 
слајдови) 

                                                                мин. - макс. 
                                               бодови         12 - 20       

17.4 Активно учество                                                             мин.-макс. 
Теоретска настава                бодови         5 - 10 
Практична настава               бодови         8 - 15 

18. Критериуми за 
оценување 
(бодови/оценка) 
 

до 59 бода 5 (пет) F 

од 60 до 68 бода 6 (шест) E 

од 69 до 76 бода 7 (седум) D 

од 77 до 84 бода 8 (осум) C 

од 85 до 92 бода 9 (девет) B 

од 93 до 100 бода 10 (десет) A 

19. Услов за потпис и полагање 
на завршен испит 

За да добие потпис, студентот треба да освои минимум 
бодови од посета на теоретска и практична настава, како  и 
изработка на семинарска работа.  
За да пристапи на завршен писмен испит, студентот треба 
да ги исполни обврските за постер презентација и 
презентација на семинарска работа/проект преку 
слајдови.  
Оценката за предметот се формира според табелата на 
оценки, а врз основа на збирот на бодовите од сите 
активности, презентации, проверки и завршниот испит. 

Вид на активност Бодови 

Теоретска настава 5 - 10 

Практична настава 8 - 15 

Семинарска работа/проект 12 - 20 

Завршен 
испит 

Писмен дел 18 - 30 

 Постер 
презентација 

17 - 25 



Вкупно: 60 - 100 

  
 

20. Јазик на кој се изведува 
наставата 

Македонски 

21. Метод на следење на 
квалитетот на наставата 

Студентска анонимна евалуација за предметот, 
наставниците и соработниците кои учествуваат во 
изведувањето на наставата. 

22. Литература 

22.1. 

Задолжителна литература 

1. 
 

 

Караџинска-Бислимовска Ј, Минов Ј, Ристеска-Куч С, Мијакоски Д, 
Столески С. Медицина на трудот. Скопје: Универзитет “Св. Кирил и 
Методиј” Скопје, 2011. 

2. Стикова Е. Медицина на труд. Скопје: Универзитет “Св. Кирил и 
Методиј” Скопје, Медицински факултет, 2012. 

22.2. Дополнителна литература 

 
 
 

Предмет ПРОФЕСИОНАЛНА ЕТИКА 

Студиска 
програма 

Тригодишни стручни студии за дипломирана 
акушерка/акушер 

Код ДА-118 

Студиска година  Прва  

Семестар  Прв  

Вкупно часови 
40 

Кредити  1.5 

Вид на 
предмет 

Задолжителен  

Предуслови  Нема 

Изведува  Катедра по етика и деонтологија 

Одговорен 
наставник 

Проф.д-р Биљана Јанеска  

 

Адреса 

Институт за судска медицина, медицинска 
криминалистика и медицинска деонтологиуа, ул.Мајка 
Тереза бр.17, Скопје, tel. +389 2 3177-044, faks:+389 2 3178-831, 
e-mail:biljana.janeska@medf.ukim.edu.mk 

Клучни зборови Студии за акушерки, професионални предмети, 
медицинска етика 



 
 
 
Учебни цели  

Запознавање со основните начела на медицинската етика и 
хуманитарното право; 

Да се здобие со способност за препознавање и решавање на 
етичките дилеми во медицината; 

Да ги спознае компетенциите и одговорноста во својата 
професија;  

Да ги развие вештините на комуницирање со те 
 

 
 
 

Кратка содржина 

• Етика и морал 
• Декларации, конвенции и кодекс на медицинската деонтологија 
• Краток преглед на развивање на медицинската етика 
• Основни начела и принципи на медицинската етика 
• Етика и правна одговорност 
• Еутаназија  
• Информирана согласност 
• Професионална тајна 
• Трансплантација  
• Биомедициснки потпомогнато оплодување 
• Етички основи за мегуколегијален однос и однос со 

пациенти  
 

Организација  
Теоретска настава: 20 часа 

Семинарска работа: 20 часа 

Методи на учење 
Предавања, дебати и семинарски трудови  

 

 
предвидени 

учебни 

резултати 

Знаење и разбирање 
Студентот да се стекне со познавање на основните принципи на 
медицинската етика, обврските и должностите кои 
произлегуваат од етичкиот однос кон пациентите и колегите 
клучни вештини 
да знае да ги препознае и анализира етичките дилеми во 
секојдневна пракса и врз основа на етичките принципи, да го 
аргументира својот став  

 
 
Специфични 

препораки  

 
Студентот е задолжен активно да ги следи сите предавање и да 

учествува во предвидените дебати за да добие потпис 

 
 
 

1. Наслов на наставниот предмет ПРОМОЦИЈА НА ЗДРАВЈЕ, ЗДРАВСТВЕНО И 
СЕКСУАЛНО ОБРАЗОВАНИЕ 

2. Код  ДА-125 

3. Студиска програма Тригодишни стручни студии за дипломирана 
акушерка/акушер 

4. Организатор на студиската програма 
(единица, односно институт, катедра, 
оддел) 

УКИМ-Медицински факултет 
Катедра по социјална медицина 

5. Степен на образование (прв односно 
втор циклус) 

Прв циклус 



6. Академска година/семестар 
Прва/II 7. 

Број на ЕКТС 
кредити 

1,5 

8. Наставник Раководител на катедра: 
Проф. д-р Фимка Тозија 
 
Одговорен наставник:  
Проф.д-р Елена Ќосевска 
 
*наставата ја изведуваат сите наставници на 
катедрата 

9. Предуслови за запишување на 
предметот 

нема 

10. Цели на предметната програма (компетенции): 
По завршувањето на овој предмет, студентот ќе го продлабочи знаењето за промоцијата 
на здравје и би требало да биде оспособен: 

• Да ги познава основните вредности на здравјето 

• Да ја разбира промоцијата на здравје за менување на однесувањето, градење 
на здрав животен стил и улогата на здравственото и сексуалното образование  

• Да промовира здравје пред целна група на сите нивои на здравствена заштита  
 

11. Содржина на предметната програма:  
 

•  Дефиниција, цели, и принципи на здравје, промоција на здравје, здравствено и 
сексуално образование  

• Основни методи за промоција на здравје 

• Здравствено-воспитни средства 

• Подрачја на работа при здравственото воспитание и образование  

• Планирање и организација на здравственото воспитание  и образование 

• Промоција на здравје и социјални детерминанти на здравје 

• Промоција на здравје кај ранливи групи 

• Промоција на здравје и превенција на заразни болести 

• Промоција на здравје и превенција на незаразни болести 

• Промоција на сексуалното и репродуктивно здравје 

• Улога на меѓународни организации и влади на држави во унапредување на 
сексуалното и репродуктивно здравје  

 

12. Методи на учење: 
Интерактивна настава (теоретска), вежби/семинари, семинарска работа, работа во групи 

13. Вкупен расположив фонд на време 35 

14. Распределба на распложивото време 20 часови предавања, 15 часови вежби и 
семинари 

15. Форми на наставните 
активности 

15.1 Предавања-теоретска 
настава 

 20 часови 

15.2 Вежби (работа во 
мали групи), 
семинари,  
тимска работа 

 15 часови  
 



16. Други форми на 
активности 

16.1 Проектни задачи  

16.2 Самостојни задачи  

16.3 Домашно учење 20 часови 

17. Начин на оценување                                                                                        бодови 

17.1 Активно учество Теоретска настава                     3 мин -  5 макс 
Практична настава                    3 мин – 5 макс                                    
 

17.2 Континуирани проверки -  
 

/ 

17.3 Семинарска работа/проект 
(презентација: писмена и 
усна) 

                                                   4 мин.- 20 макс. 
 

 17.4 Завршен испит                                                  50 мин –70 макс. 

18. Критериуми за 
оценување 
(бодови/оценка) 
 

до 59 бода 5 (пет)  Ф 

од 60 до 68 бода 6 (шест)  Е 

од 69 до 76 бода 7 (седум)  Д 

од 77 до 84 бода 8 (осум)  Ц 

од 85 до 92 бода 9 (девет)  Б 

од 93 до100 бода 10 (десет)  А 

19. Услов за потпис и 
полагање на завршен 
испит 

Условувачки критериуми:  
За да добие потпис студентот потребно е да ја посетува 
теоретската  и практичната настава и да освои минимум 
бодови. 
За да пристапи на завршен испит, студентот треба да 
изработи семинарски труд во писмена форма и power point 
презентација . 
Оценката за предметот се формира според табелата на 
оценки, а врз основа на збирот на бодовите од сите 
активности.  

20. Јазик на кој се изведува 
наставата 

Македонски  

21. Метод на следење на 
квалитетот на наставата 

Студентска анонимна евалуација за предметот и 
наставниците кои учествуваат во изведувањето на 
наставата  

22. Литература 

22.1 

Задолжителна литература 

Р.бр Автор Наслов Издавач Година 

1 Донев Д., 
Мирчевска Л., 
Велковски 
З.,Ќосевска 
Е.,Стојановска В.,и 
сор. 

Промоција на 
здравјето и 
здравствено 
воспитание 

УКИМ,Медицинск
и факултет Скопје 

2014 

2 Донев Д., 
Спасовски 
М.,Тозија 

Социјална 
медицина 

УКИМ, 
Медицински 
факултет Скопје 

2013 



Ф.,Ќосевска Е.и 
сор 

3 Сетураман КР. Комуникациски 
вештини во 
клиничка пракса 

Табернакул 2010 

22.2 

Дополнителна литература 

Р.бр Автор Наслов Издавач Година 

1 Donev D., 
Pavlekovic G. 
Zaletel Kragelj L. 

Health promotion 
and disease 
prevention 

Hans Jacobs 
Publishing 
Company 

2007 

2 Ќостарова 
Унковска 
Л.,Георгиевска 
Наневска Е.  

Здравјето како 
квалитет на 
животот:социјални 
нееднаквости меѓу 
младите во РМ. 
Студија за 
однесувањата 
поврзани со 
здравјето на децата 
од училишна 
возраст(HBSC) 
извештај 2013. 

Центар за 
психосоцијална и 
кризна акција 
Малинска 

2013 

 
 
 
 

1.  Наслов на наставниот предмет  СТРАНСКИ ЈАЗИК  

2.  Код   ДА-119 

3.  Студиска програма  Тригодишни стручни студии за 

дипломирана акушерка/акушер  

4.  Организатор на студиската програма 

(единица, односно институ т, катедра, 

оддел)  

Филолошки факултет “Блаже Конески” 

Скопје  

5.  Степен на образование (прв односно втор 

циклус)  

Прв циклус  

6. Академска година/семестар 
Прва/I 7. 

Број на ЕКТС 
кредити 

2 

8.  Наставник   Проф. Татјана Панова-Игњатовиќ 

9.  Предуслови за запишување на предметот  нема  



10.  Цели на предметната програма:  

• Да научи да ја користи професионалната литература за едукативни и 

практични цели.  

• Да ја научи базичната професионална терминологија на странски јазик  

• Да научи да пишува кратки професионални текстови  

• Да стекне и да развие јазична комуникација (писмена и усмена) и јазични 

вештини на јазикот во струката  

11.  Содржина на предметната програма:  

Семинари:  

• Базична терминологија во професијата  

• Развој на вештини на читање и пишување на професионални текстови  

• Активно користење на странскиот јазик во комуникацијата со болниот  

• Писмени вежби, деловна комуникација, превод ,пишување на краток состав, 

есеј, диктат  

• Посета на библиотека по Англиски јазик  

• Посета на странски центар  

12.  Методи на учење: Интерактивни предавања, семинари  

13.  Вкупен расположив фонд на време  45 часа  

14.  Распределба на распложивото време    

15.  Форми на наставните 

активности  

15.1.  Предавања-теоретска 

настава  

  

15.2.  Вежби,  Семинари  45 часа  

16.  Други форми на 

активности  

16.1.  Пракса    

16.2.  Самостојни задачи    

16.3.  Домашно учење    

17.  Начин на оценување бодови     

17.1  Континуирани проверки                                                             мин.-макс.                                            

бодови 30 – 50  

17.2  Завршен испит  Испитот е писмен. Се состои од  

континуираната проверка на којашто 

студентот неосвоил бодови  

17.3  Семинарска работа/проект 

(презентација: усмена)  

Семинари                               бодови 10 – 20 

Семинарска работа               бодови  20 - 30  

17.4  Активно учество  мин.-макс.  

   Теоретска настава                бодови     1-2 

Практична настава               бодови   4-6  

18.  Критериуми за оценување 
(бодови/оценка)  
  

до 59 бода  5 (пет) F  

од 60 до 68 бода  6 (шест) E  

од 69 до 76 бода  7 (седум) D  

од 77 до 84 бода  8 (осум) C  

од 85 до 92 бода  9 (девет) B  



од 93 до 100 бода  10 (десет) A  

19.  Услов за потпис и полагање на 

завршен испит  

Студентот е потребно редовно да ги посетува 

семинарите и да изготви семинарска работа за да 

добие потпис и пристапи на континуираната проверка. 

Оценката се добива врз основа на збирот на бодови од 

сите активности.  

20.  Јазик на кој се изведува 

наставата  

Македонски   

21.  Метод на следење на 

квалитетот на наставата  

Студентска анонимна евалуација за 

предметот, наставниците и соработниците 

кои учествуваат во изведувањето на 

наставата.  

22.  Литература  

22.1.  

Задолжителна литература  

1.  

  

Професионални текстови публикувани во професионални списанија 

или интернет страници и избрани текстови од други извори од 

доменот на професијата  

2.  Општи и посебни речници, граматики, стручни прирачници  

 
 
 

1.  Наслов на наставниот предмет  АКУШЕРСКА НЕГА 2 И АКУШЕРСТВО 
 

2.  Код   ДА-211 

3.  Студиска програма  Тригодишни стручни студии за дипломирана 
акушерка/акушер  

4.  Организатор на студиската 
програма (единица, односно 
институт, катедра, оддел)  

УКИМ-Медицински факултет 
Катедра по гинекологија и 
акушерство  

5.  Степен на образование (прв 
односно втор циклус)  

Прв циклус  

6.  Академска година/семестар  Втора/III и IV 
 

7.  Број на ЕКТС 
кредити  

12,5 – III 
семестар 
14,5 – IV 
семестар 

8.  Наставник  Раководител на Катедрата по гинекологија и 
акушерство: проф. Д-р Горан Димитров,  
Наставата ја изведуваат сите наставници од 
катедрата 

9.  Предуслови за запишување на 
предметот  

Завршена прва година од оваа студиска програма 



10.  Цели на предметната програма (компетенции):  
 
Акушерска нега 2 
 
Студентите да се: 
- здобиваат и  да прошируваат знаење за физиолошките промени во организамот на 

жената за време на бременоста, породувањето и постпородилниот период  
- здобиваат  со знаење за патолошките состојби во бременоста, болести предизвикани 

од бременоста, хронични болести и ургентни состојби во акушерството  
- стекнуваат знаење за водење на нормалното породување   
- ги учат патолошките состојби во пуерпериумот  
- ја учат дијагностичко терапевтската програма во бременоста, во породувањето  

( подготовка за испитување, испитување, терапија , оперативни постапки)  
 
Испитувања во бременоста за оценка на состојбата на плодот  (цитогенетика, УЗ, ЦТГ); 
скрининг тестови 
Да се изучат физиологија и патологија на породувањето, физиологија и патологија  на 
пуерпериумот 
   Да се стекнат со знаење  за водење на  породување во домашни услови  
    Да се стекнат со знаење  за постапки при неправилна презентација на плодот, 
неправилности на плацентата, папчаникот и плодовата вода, недоносеност и 
преносеност 
    Да се стекнат со знаења за основите на акушерскиte операции и интервенции 
   Да се стекнат со основни знаења за породилна анестезија, аналгезија 
   Да се стекнат со постапките за грижа на  здраво новороденото и новородено со потреба 
за реанимација при породувањето  
   Да се стекнат со знаења за ургентно породување 

 
- Да го зголемуваат и продлабочуваат своето знаење за анатомијата на женските 

полови органи и карлицата  
- Да го зголемуваат и продлабочуваат знаењето за физиологијата на женскиот 

организам и системот за репродукција  
- Да го дополнуваат своето знаење за патофизиологијата, клиничката слика, можните 

компликации, дијагностиката и терапијата на гинеколошките болести   
- Да се стекнат со знаење за грижа на пациентките и нивното репродуктивно и 

гинеколошко здравје преку: 
-советување на пациентката околу акушерската нега, очувување на репродуктивното 
здравје: пред зачнувањето, пред породувањето за време на породувањето и по 
породувањето и во текот на менопаузата. Нега на новородено, доенче мали и 
предшколски деца. 
-акушерска нега при обилни менструални циклуси, при развојни неправилности на 
репродуктивните органи, при болест на родилката, при стерилизација, инконтиненција, 
полово преносливи болести, при болести на дојката, по породилни операции и 
хистеректомија. 
-акушерска нега на неплоден пар( стерилитет на парот) 
 
Акушерство:  
студентите да се: 



- здобиваат и  да прошируваат знаење за патофизиолошките промени во организамот 
на жената за време на бременоста, породувањето и постпородилниот период  

- здобиваат  со знаење за патолошките состојби во бременоста, болести предизвикани 
од бременоста, хронични болести и ургентни состојби во акушерството  

- стекнуваат знаење за водење на нормалното породување , карлично породување, 
породување на мртов плод,   

- ги учат патолошките  рани и касни компликации во пуерпериумот  
- ја учат дијагностичко терапевтската програма во бременоста, во породувањето  

( подготовка за испитување, испитување, терапија , оперативни постапки)  
 
 Да се стекнат со знаење  за постапки при акушерски интервенции, вакуум и форцепс 
ектракција 
 Да се стекнат со знаење  за постапки при расцепи на меки родилни патишта 
 Да се стекнат со вештини во третман на постпартални крварења хипертензивни кризи 
интрапартално и постпартално 
 Да се стекнат со основни знаења за породилна анестезија, аналгезија и нејзини 
компликации 
-Советување на пациентката околу акушерската нега, очувување на репродуктивното 
здравје: пред зачнувањето, пред породувањето за време на породувањето и по 
породувањето и во текот на менопаузата.  
-Акушерска нега при обилни менструални циклуси, при развојни неправилности на 
репродуктивните органи, при болест на родилката, при стерилизација, инконтиненција, 
полово преносливи болести, при болести на дојката, по породилни операции и 
хистеректомија. 

11.  Содржина на предметната програма:   
 Врвно акушерство- акушерска нега на пациентката и нејзиното семејство 

− антенатален период     

− перинатален период  

− постнатален период  

− Нега на новородено 
-Физиологија на зачнувањето, физиолошки промени во бременоста, дијагностицирање 
на бременоста, антенатални, интрапартални и потпартални контроли 
-Испитувања во бременоста за оценка на состојбата на плодот (УЗ, ЦТГ); скрининг тестови 
-Грижа за новороденото при породувањето 

 Практична настава:   
-Советување на трудници со вклучени 20 пренатални прегледи 
-Акушерска нега и водење на 10 нормални спонтани породувања 
-Студент мора да изведе 10 породувања, и треба активно да учествува-асистира во 
најмалку 20 породувања  
-Активно учествува - асистира при карлично породување, може и на фантом  
 -Изведба на епизиотомија и сутура на раната како и сутура на лесна перинеална лезија, 
може и на фантом    
 -Акушерска нега и водење на 5 ризични трудници или грижа при породување  на здрава 
родилка или новороденото   
-Изготвување на стандарди во акушерската/ здравствена нега 



Стручна акушерска нега/ здравствена нега: прием, преместување, испис на пациенти, 
психофизички проблеми заради приемот во болница, болничка средина, 
предоперативна подготовка на пациентка и помош на витално загрозените. 
Учество на акушерката во дијагностичко- терапевтскиот програм 
Стручна подготовеност на акушерката при обработка на пациентка со инфекциски 
болести, интернистички болести, пореметување на  менталното здравје. 
Во практичнот дел студентот учи под надзор на високошколскиот наставник, стручниот 
соработник или менторот од пракса што му помага на студентот при евалуација на 
спретноста, постапно првично со помош а потоа и самостојна идентификација на 
проблемите и решавање на истите. Да им се даде можност на студентите да ги 
разгледаат своите постапки групно на заеднички состаноци и да разменат искуства. 
 
Акушерство:  
Практична настава:   
-Советување на трудници со вклучени 20 пренатални прегледи 
-Акушерска нега и водење на 10 нормални спонтани породувања 
-Студент мора да изведе 10 породувања, и треба активно да учествува-асистира во 
најмалку 20 породувања  
-Активно учествува - асистира при породување, може и на фантом  
 -Изведба на епизиотомија и сутура на раната како и сутура на лесна перинеална лезија, 
може и на фантом    
 -Акушерска нега и водење на 5 ризични трудници или грижа при породување на здрава 
родилка или новороденото   
-Изготвување на стандарди во акушерската/ здравствена нега 
Стручна акушерска нега/ здравствена нега: прием, преместување, испис на пациенти, 
психофизички проблеми заради приемот во болница, болничка средина, 
предоперативна подготовка на пациентка и помош на витално загрозените. 
Учество на акушерката во дијагностичко- терапевтскиот програм 
Стручна подготовеност на акушерката при обработка на пациентка со инфекциски 
болести, интернистички болести, пореметување на  менталното здравје. 
Во практичнот дел студентот учи под надзор на високошколскиот наставник, стручниот 
соработник или менторот од пракса што му помага на студентот при евалуација на 
спретноста, постапно првично со помош а потоа и самостојна идентификација на 
проблемите и решавање на истите.  
Да им се даде можност на студентите да ги разгледаат своите постапки групно на 
заеднички состаноци и да разменат искуства. 

12.  Методи на учење:  Интерактивна настава (теоретска), вежби, семинри  
Проектни задачи и други облици предвидени со критериумите за ЕКТС  

13.  Вкупен расположив фонд на време  655 + 120 часови 

14.  Распределба на распложивото време    

15.  15.1  Предавања-теоретска 
настава  

50 + 60 часови 
 



Форми на 
наставните 
активности  

15.2  Вежби  
(лабораториски, 
клинички),  
семинари,  
тимска работа  

III семестар 

• Вежби: 25 + 40 часови  

• Семинари: 10 часови  

  15.3 Практична работа 200 часови – III семестар 
370 часови – IV семестар 

16.  Други форми на 
активности  

16.1  Проектни задачи    

16.2  Самостојни задачи    

  16.3  Домашно учење    

17.  Начин на оценување                                                                                                бодови  

17.1  Тестови   
  

Континуирани проверки  ٭ бодови 18 -30 
*Континуирана проверка на знаења (колоквиум) : 4 
писмени 1 и 2 колоквиум – прашања од областа на 
гинекологија 3 и 4 колоквиум – прашања од областа на 
акушерството    

  Завршен испит  
  

Усмен испит                                         мин. – макс.  
      Усен дел бодови                                27 – 45 
      Практичен дел бодови                     13 - 22    

17.2  Семинари  Подготовка на материјалот кој ќе се обработува на 
семинарот со интерактивно учество                                                 

17.3  Активно учество                                                                   мин.-макс. 
Теоретска настава бодови                     1 - 3  
 
51%-60% 1 бод  
61%-85% 2 бода  
86%- 100% 3 бода  
  
Практична настава               бодови     7 - 10  
 Семинари: 1-4 

18.  Критериуми за 
оценување 
(бодови/оценка)  
  

до 59 бода  5 (пет)  Ф  

од 60 до 68 бода  6 (шест)  Е  

од 69 до 76 бода  7 (седум)  Д  

од 77 до 84 бода  8 (осум)  Ц  

од 85 до 92 бода  9 (девет)  Б  

од 93 до100 бода  10 (десет)  А  

19.  Услов за потпис и 
полагање на завршен 
испит  

 Условувачки критериуми:   
За да добие потпис студентот е потребно да ја посетува 
теоретската и практичната настава и да освои минмум бодови. За 
да пристапи на завршен испит студентот треба да ги положи 
предвидените континуирани проверки при што во испитната 
сесија прво ги полага неположените континуирани проверки, а 



потоа пристапува на завршен испит. Оценката за предметот се 
формира според табелата на оценки, а врз основа на збирот на 
бодовите од сите активности, континуираните проверки и 
завршниот испит. 

20.  Јазик на кој се изведува 
наставата  

Македонски  

21.  Метод на следење на 
квалитетот на наставата  

Студенска анонимна евалуација за предметот и наставниците и 
соработниците кои учествуваат во изведувањето на наставата   

 
22.  

Литература  

22.1  
Задолжителна литература- 

Р.бр  Автор  Наслов  Издавач  Година  

  1 Младеновиќ Д. и 
сор. 

Гинекологија и 
акушерство 

Завод за уџбенике и 
наставна средства, 
Белград 

2008 
 

2  Joachim W. 
Dudenhausen 

Practical 
Obstetrics 

De Gruyter  2014 

3 Fraser Cooper Myles Myles Textbook 
for Midwifes 16th 
Edition 

Churchill 
Livingstone 

 2014 

  

22.2  

Доплнителна литература   
 

   

1.  Edited by Janet 
Medforth et al.  

 Oxford Handbook 
of Midwifery 

Oxford University 
Press-3rd Edition 

 2017  

2.  Ширимбел Практична 
опстетриција 
 

Медицинска 
Књига, Белград-
Загреб 

 1985 
 

3. Ристиќ Практична 
опстетриција 

Freemental, Белград 
 

2001 

 

 
 
 
 

1.  Наслов на наставниот предмет  ГИНЕКОЛОГИЈА И НЕГА НА ТРУДНИЦА СО 
ГИНЕКОЛОШКА БОЛЕСТ 

2.  Код   ДА-212 

3.  Студиска програма  Тригодишни стручни студии за дипломирана 
акушерка/акушер  



4.  Организатор на студиската програма 
(единица, односно институт, катедра, 
оддел)  

УКИМ-Медицински факултет 
Катедра по гинекологија и 
акушерство  

5.  Степен на образование (прв односно 
втор циклус)  

Прв циклус  

6.  Академска година/семестар  Втора/III 7.  Број на ЕКТС 
кредити  

6,5 

8.  Наставник  Раководител на катедрата по гинекологија и 
акушерство: Проф. Д-р Горан Димитров 
Наставата ја изведуваат сите наставници  на 
катедрата  

9.  Предуслови за запишување на 
предметот  

 

10.  Цели на предметната програма (компетенции):  
Студент/-ка: 
-Го осознава поимот здравје, како да го очува, подобри со посебен акцент на здравјето 
на жените, децата и општеството. 
-Да ја осознае вредноста на репродуктивното и гинеколошкото здравје. 
-Да ја осознае улогата на акушерката во третман на трудници со гинеколошко заболување 
како дел од здравствениот тим и да завземе позитивен став кон струката. 
-Да стекне знаење за процесот на гинеколошка здравствена нега од гледиште на 
болничката пракса. 
-Да стекне знаење и спретност за учество во дијагностичко-терапевтскиот програм. 
-Да стекне знаење за терапевтска комуникација. 
-Да стекне стручен, одговорен, самосвесен и хуман начин на однесување во однос на 
пациентите, соработниците и околината. 
-Да се залага за континуирана едукација за подобрување на струката за сопствено добро 
и доброто на пациентите. 
- Да го зголемуваат и продлабочуваат своето знаење за анатомијата на женските 

полови органи и карлицата  
- Да го зголемуваат и продлабочуваат знаењето за физиологијата на женскиот 

организам и системот за репродукција  

11.  Содржина на предметната програма:   
-Аномалии на половите органи   
-Женска плодност; стерилитет 
-Ендометриоза 
-Видови испитувања во гинекологијата 
-Инконтиненција и тазова статика на женските гениталии 
Перименопауза и менопауза 
- Бенигни тумори, преканцерози 
-Скрининг тестови во гинекологијата 
-Малигни тумори 
-Заболувања на дојките и карцином на дојка 
-Епидемиологија на туморите 
 



 Практична настава:   
-Советување и асистирање при обработка на пациенти со вклучени 20 гинеколошки 
прегледи на пациентки 
 -Присуство и асистирање при гинеколошки интервенции (byopsio canalis cervicalis, CEF, 
колпоскопија, земање на цервикален и вагинален брис 
 -Нега / припрема предоперативна и постоперативна на 10 гинеколошки случаи 
-Изготвување на стандарди во гинеколошката/ здравствена нега 
Стручна акушерска нега/ здравствена нега: прием, преместување, испис на пациенти, 
психофизички проблеми заради приемот во болница, болничка средина, 
предоперативна подготовка на пациентка и помош на витално загрозените. 
Учество на акушерката во дијагностичко- терапевтскиот програм 
Стручна подготовеност на акушерката при обработка на пациентка со гинеколошко 
заболување и со дополнителни инфекциски болести, интернистички болести, 
пореметување на  менталното здравје. 
Во практичнот дел студентот учи под надзор на високошколскиот наставник, стручниот 
соработник или менторот од пракса што му помага на студентот при евалуација на 
спретноста, постапно првично со помош а потоа и самостојна идентификација на 
проблемите и решавање на истите.  
Да им се даде можност на студентите да ги разгледаат своите постапки групно на 
заеднички состаноци и да разменат искуства. 

12.  Методи на учење:  Интерактивна настава (теоретска), вежби, семинри  
Проектни задачи и други облици предвидени со критериумите за ЕКТС  

13.  Вкупен расположив фонд на време  185 часови 

14.  Распределба на распложивото време    

15.  Форми на наставните 
активности  

15.1  Предавања-теоретска 
настава  

20 часови 
 

15.2  Вежби  
(лабораториски, 
клинички),  
семинари,  тимска 
работа  

• Вежби: 25 часови  

• Семинари: /  

  15.3 Практична работа 140 часови 

16.  Други форми на 
активности  

16.1  Проектни задачи    

16.2  Самостојни задачи    

  16.3  Домашно учење    

17.  Начин на оценување                                                                                                бодови  

17.1  Тестови   
  

Континуирани проверки ٭ бодови 18 -30 
*Континуирана проверка на знаења (колоквиум) : 4 
писмени 1 и 2 колоквиум – прашања од областа на 
гинекологија 3 и 4 колоквиум – прашања од областа 
на акушерството  



  Завршен испит  
  

 Усмен испит                                         мин. – макс.  
      Усен дел бодови                                27 – 45 
      Практичен дел бодови                     13 - 22   

17.2  Семинари  Подготовка на материјалот кој ќе се обработува на 
семинарот со интерактивно учество  
 бодови                                                          

17.3  Активно учество                                                                   мин.-макс. 
Теоретска настава бодови                     1 - 3  
51%-60% 1 бод  
61%-85% 2 бода  
86%- 100% 3 бода  
Практична настава               бодови     11 - 14  
Семинари:  / 

18.  Критериуми за оценување 
(бодови/оценка)  
  

до 59 бода  5 (пет)  Ф  

од 60 до 68 бода  6 (шест)  Е  

од 69 до 76 бода  7 (седум)  Д  

од 77 до 84 бода  8 (осум)  Ц  

од 85 до 92 бода  9 (девет)  Б  

од 93 до100 бода  10 (десет)  А  

19.  Услов за потпис и полагање 
на завршен испит  

  
Условувачки критериуми:   
За да добие потпис студентот е потребно да ја посетува 
теоретската и практичната настава и да освои минмум 
бодови. За да пристапи на завршен испит студентот треба да 
ги положи предвидените континуирани проверки при што во 
испитната сесија прво ги полага неположените континуирани 
проверки, а потоа пристапува на завршен испит. Оценката за 
предметот се формира според табелата на оценки, а врз 
основа на збирот на бодовите од сите активности, 
континуираните проверки и завршниот испит. 

20.  Јазик на кој се изведува 
наставата  

Македонски  

21.  Метод на следење на 
квалитетот на наставата  

Студенска анонимна евалуација за предметот и наставниците 
и соработниците кои учествуваат во изведувањето на 
наставата   

  
22.  

Литература  

22.1  

СОВРЕМЕНИ ДИЈАГНОСТИЧКИ МЕТОДИ ВО ГИНЕКОЛОГИЈА И АКУШЕРСТВО 
Задолжителна литература- 

Р.бр  Автор  Наслов  Издавач  Година  



  1 Дисаиа, Крисман и 
сораб. 

Клиничка 
гинеколошка 
онкологија 

Табернакул 2011 
 

2 ESGO authors Textbook of 
gynecological 
oncology, 2 ed. ESGO 

ESGO  2011 
 

3 Дубравко Хабек Гинекологија и 
породиљство 

Загреб  2013 

22.2  Доплнителна литература      

 
 
 
 

1.  Наслов на наставниот предмет  ПСИХОФИЗИЧКА ПОДГОТОВКА НА РОДИТЕЛИ 

2.  Код   ДА-221 

3.  Студиска програма  Тригодишни стручни студии за дипломирана 
акушерка/акушер  

4.  Организатор на студиската 
програма (единица, односно 
институт, катедра, оддел)  

Катедра по физикална медицина и рехабилитација 
Институт за физикална медицина и рехабилитација 
Катедра по гинекологија и акушерство 
Универзитетска Клиника за гинекологија и 
акушерство 

5.  Степен на образование (прв 
односно втор циклус)  

Прв циклус  

6.  Академска година/семестар  Втора/IV 
 

7.  Број на ЕКТС 
кредити  

1,5-летен 
семестар 

8.  Наставник  Раководител на Катедра по физикална медицина и 
рехабилитација: Проф. д-р Ериета Николиќ 
Димитрова  
Проф. д-р  
Раководител на Катедра по гинекологија и 
акушерство: Проф. Д-р Горан Димитров  
Наставата ја изведуваат сите наставници од 
катедрите 

9.  Предуслови за запишување на 
предметот  

Завршена втора година од оваа студиска програма 

10.  Цели на предметната програма (компетенции):  
Студентот се здобива со знаења за основите на примена на вежби, респираторни вежби, 
различни видови на вежби и физички активности кои се применуваат во тек и по 
бременост, вежби кај лица со стрес инконтиненција, вежби кај лица по оперативна 
гинеколошка интервенција. 



11.  Содржина на предметната програма:   

Теоретска настава (30 часа од Катедрата по физикална медицина и рехабилитација):  

- Постура и рамнотежа во тек на бременост 

- Средства во кинезитерапија, видови на вежби 

- Респираторни вежби  

- Вежби релаксација  

- Вежби во тек на бременост, за секој трместар од бременоста 

- Вежби истегање, јога вежби и бременост 

- Вежби на тераписка топка 

- Кегелови вежби 

- Вежби во вода и бременост (хидрокинезитерапија) 

- Физичка активност во тек на бременост и по породување 

- Кинезиотејпинг кај бремени жени 

- Масажа во тек на бременост 

- Стрес инконтиненција 

- Кинезитерапија и едукација кај жени со стрес инконтиненција 

- Функционална магнетна стимулација кај уринарна инконтиненција 

- Примена на физиотерапија по гинеколошки хируршки интервенции 

- Вежби за бремени жени со инвалидност 

- Ортопедски помагала и помагала за активности на дневен живот кај бремени 

со инвалидност 

- Лумбална болка во тек на бременост 

-  

Теоретска настава (10 часа од Катедрата по гинекологија и акушерство):  

Врвно акушерство- акушерска нега на пациентката и нејзиното семејство 

− антенатален период     

− перинатален период  

− постнатален период  

− Нега на новородено 
-Испитувања во бременоста за оценка на состојбата на плодот /биофизички профил 
-Грижа за новороденото при породувањето 
Пуерпериум и грижа за родилката 
Доење и компликации во постнатлниот период 
Четврто родилно време 
Советување за контрацепција и планирање на семејството 
Психофизичка припрема на родилката и семејството 

 Практична настава:   
-Советување на трудници со вклучени 20 пренатални прегледи 
-Акушерска нега и водење на 25 нормално породени трудници, ординирање на терапија 
и нега 
-Студент мора да изведе 15 породувања и активно да учествува-асистира во најмалку 10 
породувања  
-Активно учествува - асистира при постпартални комикации 



 -Акушерска нега и водење   на 25 ризични трудници или грижа при постпородилни 
компликации на здрава родилка или новороденото   
- Акушерска нега, интрапартална и постпартална на пациентки со патолошки состојби во 
гинекологијата и акушерството   
-Изготвување на стандарди во акушерската/ здравствена нега 
Стручна акушерска нега/ здравствена нега: прием, преместување, испис на пациенти, 
психофизички проблеми заради приемот во болница 
Учество на акушерката во дијагностичко- терапевтскиот програм 
Стручна подготовеност на акушерката при обработка на пациентка со инфекциски 
болести, интернистички болести, пореметување на  менталното здравје.  
Во практичнот дел студентот учи под надзор на високошколскиот наставник, стручниот 
соработник или менторот од пракса што му помага на студентот при евалуација на 
спретноста, постапно првично со помош а потоа и самостојна идентификација на 
проблемите и решавање на истите.  
Да им се даде можност на студентите да ги разгледаат своите постапки групно на 
заеднички состаноци и да разменат искуства. 
 

12.  Методи на учење:  Интерактивна настава (теоретска), вежби, семинри  
Проектни задачи и други облици предвидени со критериумите за ЕКТС  

13.  Вкупен расположив фонд на време  40 часови 

14.  Распределба на распложивото време    

15.  Форми на 
наставните 
активности  

15.1  Предавања-
теоретска настава  

40 часови 
 

15.2  Вежби  
(лабораториски, 
клинички),  
семинари,  
тимска работа  

• Вежби:40 часови  

• Семинари: /  

  15.3 Практична работа 40 часови 

16.  Други форми на 
активности  

16.1  Проектни задачи    

16.2  Самостојни задачи    

  16.3    Домашно учење    

17.  Начин на оценување                                                                                                бодови  

17.1  Тестови   
  

  2 континуирани проверки (колоквиуми):   
                                                  мин.-макс 

1. 39  -  65 бодови   
2. 15   - 25 бодови                                          



  Завршен испит  
  

            мин.-макс 
Завршен испит се полага во колку не се положат 
колоквиумите и се состои од 2 писмени дела: 

1. 39  -  65 бодови   
2. 15   - 25 бодови                                          

17.2  Семинари    

17.3  Активно учество                                                     мин.-макс. 
Теоретска настава                  6 – 10 бодови 
Присуство на теоретска настава:  

51% - 60% - 6 бода;   
61% - 70% - 7 бода;   
71% - 80% - 8  бода;   
81% - 90% - 9  бода;   

         91% -100% - 10 бода;   
Оформување на целосната оценка: 
Оценката од целокупниот испит се добива според 
табелата за оценки, а врз основа на збирот на бодовите 
добиени од сите активности. 
ВОНРЕДНИ СТУДИИ: 
Се изведуваат 40% од предвидената теоретска настава. 
Испитот се изведува во испитните сесии, а оценката се 
добива според табелата за оценки, а врз основа на 
збирот на бодовите добиени од сите активности. 

18.  Критериуми за 
оценување 
(бодови/оценка)  
  

до 59 бода  5 (пет)  Ф  

од 60 до 68 бода  6 (шест)  Е  

од 69 до 76 бода  7 (седум)  Д  

од 77 до 84 бода  8 (осум)  Ц  

од 85 до 92 бода  9 (девет)  Б  

од 93 до100 бода  10 (десет)  А  

19.  Услов за потпис и 
полагање на завршен 
испит  

За потпис: минимум бодови од сите предвидени активности, 
теоретските предавања. 
Студентот е потребно редовно да ја посетува теоретската настава за 
да пристапи на континуирана проверка (колоквиум). Проверката е 
писмена. 
Оценката за испитот се добива според табелата за оценки, а врз 
основа на збирот на бодовите добиени од сите активности, 
вклучувајќи  ја и континуираната проверка и/или завршниот испит. 
Студентот е должен да освои минимум бодови (60%) од 
континуираната проверка, во спротивно, се јавува на комплетен 
завршен испит. 
Комплетен завршен испит: Испитот е писмен.  
Завршен испит се изведува во испитна сесија (јануари/февруари, 
мај/јуни и август/септември). 

20.  Јазик на кој се изведува 
наставата  

Македонски  



21.  Метод на следење на 
квалитетот на 
наставата  

Студенска анонимна евалуација за предметот и наставниците и 
соработниците кои учествуваат во изведувањето на наставата   

  
22.  

Литература  

22.1  

СОВРЕМЕНИ ДИЈАГНОСТИЧКИ МЕТОДИ ВО ГИНЕКОЛОГИЈА И АКУШЕРСТВО 
Задолжителна литература- 

Р.бр  Автор  Наслов  Издавач  Година  

 
 

 1 Младеновиќ 
Д. и сор. 

Гинекологија и 
акушерство 

Завод за уџбенике и 
наставна средства, 
Белград 

2008 
 

2 Ристиќ Практична 
гинекологија 
 

Freemental, 
Белград 
 

 2006 
 

3 Ристиќ Практична 
опстетриција 

Freemental, 
Белград 

 2001 

 
4 Стојановска 

Мирослава 
Основи на 
кинезитерапија. 

Пергамент 
Паблик, 
Скопје 

2012 Стојановска 
Мирослава 

 

5 Muftić M., 
Mehmedbašić 
S. 

Edukacija trudnica za 
vježbanje u trudnoći 

Federalno 
Ministarstvo 
zdravljaFBiH, 
Sarajevo  

2011 Muftić M., 
Mehmedbašić 
S. 

 

6 Radisavljević 
M., Antić Lj., 
Milićev S.  

Kineziterapija u 
funkciji psihofiyičke 
pripreme trudnica za 
porođaj  

 

SPORT - Nauka 
i Praksa, Vol. 6, 
№ 1&2, 2016, 
str. 87-98 

2016 Radisavljević 
M., Antić Lj., 
Milićev S.  

 
7 Kisner C.  Therapeutic 

exercises 
Davis 
Company. 
Philadelphia 

2002 Kisner C.  

 

8 Đorđević A.  Fizička aktivnost u 
trudnoći 

Sportska 
medicina, 
Volumen 5 
Broj 4, 192-204 

 Đorđević A.  

22.2  

Доплнителна 
литература  

    

 
 
 

1. Наслов на наставниот предмет НЕГА НА НОВОРОДЕНО 

2. Код  ДА-213 

3. Студиска програма Тригодишни стручни студии за дипломирана 
акушерка/акушер 



4. Организатор на студиската програма 
(единица, односно институт, катедра, 
оддел) 

УКИМ-Медицински факултет 
Катедра по Педијатрија 

5. Степен на образование (прв односно 
втор циклус) 

Прв циклус 

6. Академска година/семестар Втора/ 
зимски и 
летен 
 

3 и 4 
семе
стар. 

Број на 
ЕКТС 
кредити 

6 кредити во 
зимски 
семестар и 7 
кредити во 
летен 
семестар 

8. Наставник Одговорен наставник: Доц. Д-р Наташа  
Најдановска Алулоска 
Раководител на Катедра: Проф.д-р Ката 
Мартинова 
*наставата ја изведуваат сите членови на 
катедрата по Педијатрија 

9. Предуслови за запишување на 
предметот 

 

10. Цели на предметната програма (компетенции): 
Да се запознаат студентите со областа во која ќе работат и со интервенциите на акушерот 
во негата, хигиената и исхраната на здраво и болно новородено и недоносено. Посебен 
акцент е ставен на доењето и неговите предности. Потенцирано е оспособување на 
студентите (стекнување на знаења и вештини) за проценка на виталноста на 
новороденото после пороѓај, следење на состојбата на прилагодување на 
екстраутериниот живот со акцент на препознавање на неправилности и изведување на 
интервенции при различни состојби и болести на новороденото и недоносеното.   
 
После положување на овој испит стидентот ќе биде оспособен: 
 

• Да ја процени состојбата и виталноста на новороденото после раѓање 

• Да го примени раниот контакт “Кожа на кожа” и да го препознае значењето на 
првиот подој во родилната сала 

• Да спроведе прием на новороденото во детска соба “Rooming in”, да пружи 
прва нега и медикаментозна профилакса   

• Да спроведе следење (мониторинг) на новороденото во непосредниот 
постнатален период 

• Да ги препознае карактеристиките (особеностите) на здраво и ризично 
новородено, да го следи прилагодувањето на екстраутериниот живот и да го 
разликува физиолошкиот тек од патолошкиот 

• Да предвиди потешкотии во прилагодување на екстраутериниот живот и да ги 
предвиди факторите на ризик 

• Да препознае физиолошка жолтица, да ја разликува од патолошката и да го 
предвиди текот 

• Да спроведе хигиена, бањање и превивање на новороденото 

• Да спроведе тоалета на папче и да го предвиди текот на зацелување на 
папочната рана 



• Да ги наведе особеностите на исхрана на новороденото, да ги препознае 
предностите на доењето и да спроведе едукација на мајката во врска со негата 
и доењето 

• Да ја објасни техниката на доење и да и пружи помош на мајката при доење 

• Да знае да оцени успешно доење и да разликува неправилности 

• Да ги објасни и  да ги применува начелата”Десет чекори до успешно доење” , 
Декларација за правата на новороденото и Конвенција за правата на детето 

• Да препознава различни патолошки состојби и симптоми на болест кај 
новороденото 

• Да препознава асфиксија на новороденото 

• Да учествува при оживување на новородено, во припрема на прибор и лекови 

• Да разликува породилни трауми и да ги предвиди последиците 

• Да препознае пореметувања во дишење, да објасни апнеа, хипосурфактоза, 
аспирација на мекониум, конатална пнеумонија, пролазна тахипнеа, хеморагија 
на плуќа 

• Да препознае хромозомопатии и малформации 

• Да ги познава особеностите на недоносено и да препознае ризично 
новородено 

• Да ги познава особеностите на исхраната на недоносени и ризични новородени 

• Да спроведе ентерална и парентерална исхрана, да постави назогастрична 
сонда 

• Да знае да постави вовородено во инкубатор 

• Да спроведе терапија со кислород и вештачка вентилација, да асистира при 
ендотрахеална интубација 

• Да одржува проодност на дишните патишта на новородено на респиратор 

• Да изведе венепункција и да земе примерок на крв и урина за лабораториски 
анализи 

• Да спроведе парентерална примена на лекови, да постави венска линија и да 
постави и.в. инфузија 

• Да земе примерок од периферна крв 

• Да го припреми новороденото за преглед и дијагностички постапки 

• Да спроведе нега на умрено новородено и недоносено 

• Да ја предвиди психичката состојба на мајката и на фамилијат и да пружи 
психолошка помош 

• Да води акушерска документација 
 

11. Содржина на предметната програма:  
Вежби 25 часа во зимски семестар и 25 часа во летен семестар 
 
Опис на вежби: 
Во текот на вежбите се спроведува посматрање и нега на новородени кои бараат 
посебна нега, вклучително и на предвремено родени и на преносени, со ниска 
породилна тежина или на болни новородени. 
Студентите се запознаваат со опсегот на работа и со поедини интервенции на 
акушерската нега. 
 
Акушерска нега на здраво новородено: 



 

• Водење на акушерска документација 

• Особености на здраво доносено новородено 

• Прва нега на новородени 

• Проценка на виталност 

• Прием на новородено во детска соба “Rooming in”, медикаментозна 
профилакса 

• Надзор на новородено во непосреден постнатален период 

• Прилагодување на нововоденото на екстраутерини живот 

• Физиолошки особености на здраво новородено 

• Превивање и бањање на новородено, хигиена на кожа и тоалета на папче 

• Физиолошка жолтица 

• Однесување и примитивни рефлекси на новородено 

• Новороденачки скрининг 

• Вакцинација во новороденачки период 

• Доење и исхрана на новородено, предности на доење за новороденото 

• Техника на доење 

• Неправилности при доење, помош и едукација на мајката 

• Венепункција, земање на примерок на крв за лабораториска анализа 

• Земање на примерок од периферна крв 

• Земање на примерок од урина и други секрети 

• Парентерална прмена на лекови, поставување на венска линија  
 

Акушерска нега на ризично новородено и недоносено 
 

• Прием на новородено на оддел за интензивна нега и терапија 

• Особености на ризично новородено и недоносено 

• Сместување на новородено во инкубатор, примена на кислород 

• Прилагодување на ризично новородено и недоносено на екстраутерини живот 

• Однесување и примитивни рефлекси 

• Припрема на новородено за преглед 

• Исхрана на новородено со измолзено мајчино млеко, млечни формули 

• Исхрана на новородено со шише 

• Поставување на гастрична сонда 

• Парентерална исхрана 

• Доење, помош и совети на мајката при доење 

• Превивање и бањање на новородено, хигиена на кожа и тоалета на папче 

• Вагање и мерење 

• Посматрање на новородено и детекција на неправилности во боја, дишење 

• Мониторинг на витални функции 

• Контрола на мокрење и столица 

• Прва помош на асфиктично новородено и недоносено, проценка на виталност 

• Аспирација на дишни патишта 

• Аспирација при реанимација на новородено 

• Пресекување на папче, земање на крв од папче 

• Венепункција, земање на примерок на крв за лабораториска анализа 



• Земање на крв од периферна крв 

• Земање на примерок од урина и други секрети за лабораториска анализа 

• Поставување на венска линија, парентерална примена на лекови и поставување 
на и.в.инфузија 

• Новороденачки скрининг 

• Вакцинација во неонатална возраст 

• Примена на трансфузија на крв и крвни деривати 

• Асистирање при ексангвино трансфузија 

• Припрема на новородено за фото терапија 

• Едукација на мајката при испис од болница 

• Водење на акушерска документација    
 
Практична настава: 140 часа во зимски семестар и 160 часа во летен семестар 
Совладување на клини чките вештини и практична примена на стекнатото теоретско 
знаење. Праксата е задолжителна и се изведува на Клиника за Детски болести и на 
Клиника за гинекологија и акушерство под водство на ментор-професор и медицинска 
сестра одговорна за одделот. Студентот е должен да се вклучи во сите активности од 
областа на здравствената нега во текот на полно работно врме, при што води дневник 
за своите активности. 

 

12. Методи на учење: Интерактивни вежби и пракса 
 

13. Вкупен расположив фонд на време   

14. Распределба на распложивото време Вежби 25 часа во зимски семестар и 25 часа 
во летен семестар, 
Пракса 140 часа во зимски семестар и 160 
часа во летен семестар 
часови домашно учење 40 часа 

15. Форми на наставните 
активности 

15.1 Предавања-теоретска 
настава 

  
 

15.2 Вежби 
(лабораториски, 
клинички),  
семинари,  
тимска работа 

Вежби: 25 часови во зимски 
семестар и 25 часови во 
летен семестар 

16. Други форми на 
активности 

16.1 Пракса 140 часови во зимски 
семестар и 160 часови во 
летен семестар 

16.2 Самостојни задачи часови 

16.3 Домашно учење  40 часови  

17. Начин на оценување                                                                                        бодови 

17.1 Тестови  
 

                                                                 мин.-макс. 
Континуирани проверки* 2:  бодови    15-25 
Завршен испит 20-35 бодови 
 
*Континуирана проверка на знаењата 
(колоквиуми): 2 писмени теста (multiple choice) 



Ги покриваат сите области од  Нега во 
неонатологија: 
Колоквиум 1: Здраво новородено:  15-25 поени 
Колоквиум 2:Ризично новородено и 
недоносено: 15-25 поени. 
       

   

17.2 Семинарска работа/проект 
(презентација: писмена и 
усна) 

                                                                мин.-макс 
Семинарски  работи                                  бодови      

17.3 Активно учество                                                                 мин.-макс 
Теоретска настава             бодови             
Практична настава            бодови            20-35   

18. Критериуми за 
оценување 
(бодови/оценка) 
 

Вежби 10-20 

Практична настава 
(вежби) 

20-30 

Колоквиум 1  15-25 

колоквиум 2 15-25 

Устен испит  

Вкупно 60-100 

19. Услов за потпис и 
полагање на завршен 
испит 

Условувачки критериуми:  
За да добие потпис студентот е потребно да ги посетува  
вежбите и практичната настава и да освои минмум бодови 
 
Оценката за предметот се формира според табелата за 
оценки, а врз основа на збирот на бодовите од сите 
активности и континуираните проверки  

20. Јазик на кој се изведува 
наставата 

Македонски 

21. Метод на следење на 
квалитетот на наставата 

Присуство на студенти и интерактивно учество во вежбите 
и праксата  

н22. Литература 

22.1 

Задолжителна литература 

Р.бр Автор Наслов Издавач Година 

1 Мери Рудолф, Тим 
Ли, Малколм 
Левен 

Педијатрија и 
здравје на детето-
превод 

Арс Ламина, 
Скопје(проект на 
Влада на Р.М) 

2012 

2 Љубинка 
Маринковиќ 

Здравствена нега у 
педијатрији 

Beograd, Primal 2007 

  Авторизирани 
предавања од 
Катедрата 

  

 Кузмановска Д. 
Грујовска С 

Физикална 
дијагноза во 
педијатрија 

Медицински 
факултет, УКИМ 

2011 

  Мардешиќ Д и 
сораб. 

Педијатрија Школска книга, 
Загреб 

2000 

22.2 Доплнителна литература 



 Автор Наслов Издавач Година 

     

 
 
 

1. Наслов на наставниот предмет ИЗБРАНИ ПОГЛАВЈА ОД КЛИНИЧКА МЕДИЦИНА 
2 (НЕВРОЛОГИЈА, ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГИЈА) 

2. Код  ДА-214 

3. Студиска програма Тригодишни стручни студии за дипломирана 
акушерка/акушер 

4. Организатор на студиската програма 
(единица, односно институт, катедра, 
оддел) 

Катедра за неврологија 
Катедра за дерматовенерологија 

5. Степен на образование (прв односно 
втор циклус) 

Прв циклус 

6. Академска година/семестар Втора/ 
зимски и 
летен 
 

3 и 4 
семе
стар. 

Број на 
ЕКТС 
кредити 

2 

8. Наставник Раководител на катедра за неврологија Проф.д-р 
Гордана Китева-Тренчевска 
Раководител на катедра по 
дерматовенерологија: Проф. Д-р Сузана 
Николовска 
*наставата ја изведуваат сите членови на 
катедрите 

9. Предуслови за запишување на 
предметот 

Исполнет услов за запишување во втора година 

10. Цели на предметната програма: Студентите ќе се образуваат за да стекнат знаења, 
вештини и ставови за дијагностичките постапки и процедури кои се потребни за дијагноза 
и диференцијална дијагноза на невролошки нарушувања во генеративниот период на 
жената, со осврт на периодите: предконцепциски период, концепциски период, 
породување и период по породување, период на доење. Студентите ќе се образуваат за 
да стекнат знаења, вештини и ставови неопходни за грижата за здравјето на жената  со 
невролошки заболувања ( акутни и хронични), во генеративниот период, во текот на 
третманот со фармаколошки и нефармаколошки тераписки постапки.  
Целта на предметната програма е студентите  да  се запознаат со клиничката слика, 
дијагностичките и терапевски можности на најчестиите невролошки заболувања кои може 
да го нарушат здравјето на жената во нејзиниот генеративен период и да научат да ја 
препознаат улогата на акушерката во тимската работа со лекарот во обезбедување 
соодветна грижа за здравјето на жената во генеративниот период на жената, особено 
поврзан со периодот пред породување, периодот на породуување периодот  по 
породување и доење. 
Цели на предметната програма по дерматологија:   
Студентите ќе се запознаат со физиолошките и патолошките особености на кожата и 
кожните аднекси карактеристични за периодот на бременост, пуерпериум и лактација кај 
мајката , новороденото и доенчето. Студентите ќе се стекнат со знаења и вештини за 



препознавање и третман на најчестите дерматози и ургентните состојби на кожата кои се 
јавуваат во периодот на бременост, пуерпериум и лактација, како и кај новороденото и 
доенчето. Студентите ќе се стекнат со ставови за соодветна комуникација во рамките на 
здравствениот тим, мајката и нејзиното семејство.   

11. Содржина на предметната програма:  

Неврологија (15 часа) 

Здравствена нега кај пациент со невролошки нарушувања во генеративен период на жената 

Теоретска настава:  

• Топографската анатомија, фукција и дисфункција на централниот нервен систем 

• Топографска анатомија, функција и дисфункција на периферниот нервен систем 

• Топограсфска анатомија, функција и дисфункција на вегетативниот нервен систем   
и хипоталамично-хипофизарен комплекс  

• Невролошки дијагностички методи;  

• Цереброваскуларен инсулт; 

• Епилепсија;  

• Епилептичен статус 

• Мултипла склероза;  

• Тумори на мозок;  

• Болни синдроми  

• Болести на периферни нерви-полиневрити, полирадикулоневрит; 

• Невромускулни болести-миопатии 

• Болести на невромускулната спојница 

• Повреди на мозок; Дистонии 

• Главоболки и фацијална болка 

 

Дерматовенерологија (15 часа) 

 

Здравствена нега кај бремени жени,  новороденчиња и доенчиња со дерматовенеролошки 
нарушувања 

 

Теоретска настава:  

• Особености во градбата и функцијта на кожата кај бремената жена и 
новороденото 

• Нега на кожата на бремената жена и новороденото 

• Безбедна терапија во бременост и кај новороденото која се користи во 
дерматологијата 

• СПИ во бременост 

• Дерматози во бременост 

• Дерматози кои се влошуваат во тек на бременост 

• Бактериски кожни инфекции 

• Вирусни и паразитарни кожни инфекции 

• Алергиски болести од анафилактичен тип  

• Дерматити/Екцеми 

• Дерматози врзани со лојните жлезди 



• Болести на влакната и нарушување на пигментацијата 

• Генетски болести со нарушена кератинизација 

• Булозни генетски дерматози 

• Кожни тумори 

12. Методи на учење: Предавања, пракса 

13. Вкупен расположив фонд на време  

14. Распределба на распложивото време  

15. Форми на наставните 
активности 

15.1. Предавања-теоретска 
настава 

20 часа 
 

15.2. Семинари 10 часа 

16. Други форми на 
активности 

16.1. Вежби/Пракса  

16.2. Самостојни задачи  

16.3. Домашно учење  

17. Начин на оценување 

17.
1 

Тестови  
 

                                                  мин.-макс. 
Континуирани проверки        
   колоквиум                               29-45 
  завршен испит                         29-45 

17.
2 

Семинарска работа/проект 
(презентација: писмена / усна) 

                                                 мин.-макс 
                           3-6 

17.
3 

Активно учество                                                  мин.-макс. 
Теоретска настава                    1-2 
Практична настава                 1-2 

18. Критериуми за 
оценување 
(бодови/оценка) 
 

до 59 бода 5 (пет) Ф 

од 60 до 68 бода 6 (шест) Е 

од 69 до 76 бода 7 (седум) Д 

од 77 до 84 бода 8 (осум) Ц 

од 85 до 92 бода 9 (девет) Б 

од 93 до100 бода 10 (десет) А 

19. Услов за потпис и полагање 
на завршен испит 

 Студентот е потребно редовно да ја посетува теоретската и 
практичната настава за да пристапи кон континуираната 
проверка. Проверката на знаењата е писмено и/или 
усмено. Се оценува и однесувањето и ангажманот на 
студентот во тек на праксата и теоретската настава. 
Оценката за целокупниот испит се добива според табелата 
на оценки, а врз основа на збирот на бодовите добиени од 
сите активности, вклучувајќи ги и континуираните 
проверки. Студентот е должен да освои минимум бодови ( 
60 %), во спортивно, се јавува на комплетен завршен испит. 
Комплетен завршен испит: Испитот е писмен и/или усмен, 
во случај студентот да не освоил минимум бодови 

20. Јазик на кој се изведува 
наставата 

Македонски 

21. Метод на следење на 
квалитетот на наставата 

 



22. Литература: авторизирани предавања од катедрите и издвоени поглавја од учебник по 
неврологија и учебник по дерматовенерологија 

22.1. 

Задолжителна литература 

 Александар 
Анчевски 

Дермато-
венерологија 

Култура, Скопје 2006 

22.2. 

 

 Noreen Heer 
Nicol 

Dermatologic 
Nursing Essentials 

Walters Kluwer 2016 

 
 
 
 

1. Наслов на наставниот предмет ПЕДИЈАТРИЈА 

2. Код  ДА-215 

3. Студиска програма Тригодишни стручни студии за дипломирана 
акушерка/акушер 

4. Организатор на студиската програма 
(единица, односно институт, катедра, 
оддел) 

УКИМ-Медицински факултет 
Катедра по Педијатрија 

5. Степен на образование (прв односно 
втор циклус) 

Прв циклус 

6. Академска година/семестар Втора/ 
зимски 
и летен 
 

3 и 4 
семе
стар. 

Број на 
ЕКТС 
кредити 

1,5 кредит во 
зимски семестар и 1 
кредит во летен 
семестар 

8. Наставник Раководителот на катедрата  Проф. Др. Ката 
Мартинова 
*наставата ја изведуваат сите членови на 
катедрата по Педијатрија 

9. Предуслови за запишување на 
предметот 

 

10. Цели на предметната програма (компетенции): 
 
Педијатрија претставува медицина на развојно доба, ги изучува физиолошките и 
патолошки процеси во тек на целиот детски период (од раѓање до навршени 18 години) . 
Интересот на педијатрија е усмерен на детето како единка и на детската популација како 
целина. Студентите ќе се запознаат со основните карактеристики на здраво новородено и 
дете, како и со основните физиолошки и патолошки процеси во периодот на раст и развој 
на децата. Ќе се запознаат со поволните и неповолни влијанија на здравјето на детето, со 
развивање на свеста дека основите на здрав стил на живот потекнуваат од детството. 
Својата идна работа ќе ја базираат  на конвенцијата за правата на децата, со примена на 
научни основи во современата педијатриска пракса и превенција, стручната терапија и 
рехабилитација на бројни заболувања од сите органски системи. На студентите ќе им се 
предочи фактот дека со грижата за здравјето на децата се одлучува за здравјето на 
следните генерации на возрасните.  
 
После совладување на овој програм студентите ќе се стекнат со: 



 

• Базични теоретски и практични знаења од предметот педијатрија 

• Познавања за штетните влијанија на развојот на децата пред раѓање, со акцент на 
исхраната и здравиот начин на живот во бременоста и основите на генетиката 

• Ќе се стекнат со знаења за развојот на нормално, здраво дете, пречките во 
развојот и нивно лекување 

• Ќе се запознаат со превентивните постапки во педијатријата 

• Ќе се запознаат со специфични болести во детската возраст  

• Ќе се оспособат за тимска работа, однос со постаро дете и со мајката на 
новороденото 

• Ќе се оспособат за здравствено воспитно делување во корист на детето, мајката и 
целото општество 

• Студентите ќе се здобијат со соодветни знаења и вештини неопходни за 
адекватно справување со честите и важни педијатриски болести и ургентни 
состојби. 

• Студентите ќе се здобијат со соодветно професионално однесување и вештини на 
комуникација за решавање на проблеми (problem solving skills). 

• Студентите ќе се оспособат за доживотно учење, неопходно за нивниот 
понатамошен професионален развој.  

11. Содржина на предметната програма:  
Теоретска настава: 40 часа 
 

1. Вовед во педијатрија 
2. Превентивни постапки во педијатрија и витално статистички податоци 
3. Генетика (Пренатална и постнатална дијагноза на наследни болести, Генетско 

советување) 
4. Неонатологија, карактеристики на неонаталниот период 
5. Раст и развој на нормално здраво дете и препознавање на пречки во развојот 
6. Исхрана и пореметувања на исхраната 
7. Метаболизам  на вода и електролити 
8. Ендокринологија, дијабетес 
9. Обезност и компликации  
10. Рахитис 
11. Педијатриска гастроентерологија 
12. Болести на хепар и на жолчни патишта 
13. Инфекции на горните дишни патишта, Бронхиолитис 
14. Пнеумонија, Туберкулоза 
15. Астма во детска возраст 
16. Цистична фиброза 
17. Педијатриска кардиологија: Вродени срцеви мани, Бактериски ендокардитис, 

Миокардитис, прикардитис, Кардиомиопатија, Срцева инсуфициенција) 
18. Ревматска треска 
19. Имунологија и алергологија 
20. Вакцинации 
21. Акциденти кај деца 
22. Лекови кај деца 
23. Тровања 



24. Температура, значење, процедури 
25. Анемии 
26. Малигни болести 
27. Хеморагични синдроми 
28. Зголемени лимфни жлезди 
29. Педијатриска нефрологија, вродени аномалии и инфекции на   урогенитален 

тракт 
30. Нефротски синдром, гломерулонефритис  
31. Неуропедијатрија (Пореметување на состоба на свест, Церебрална парализа, 

Неуромускулни заболувања, Развојни аномалии на централниот нервен систем) 
32. Главоболка 
33. Фебрилни конвулзии и епилепсија 
34. Хронични болести кај деца 
35. Адолесценција 
36. Реанимација и ургентни сотојби во педијатрија 
37. Проценка и начин на третман на болка во детска возраст, здравствена нега на 

дете во терминална фаза на болест 
38. Медицинско етички прашања во педијатрија 
39. Здравствено воспитно делување во корист на дете, мајка и општество 
40. Поедини облици на пореметувања во однесување во детска возраст, ADHD 

(attention deficite hyperactive disorders) 
 

 
Практична настава: 20 часа  
 
Совладување на клиничките вештини и практична примена на стекнатото теоретско 
знаење. Праксата е задолжителна и се изведува на различни одделенија под водство на 
ментор-професор и медицинска сестра одговорна за тој оддел. Студентот е должен да се 
вклучи во сите активности од подрачјето на здравствената нега во текот на полно работно 
врме, при што води дневник за своите активности. 
 

Практична настава-методски единици: 
1. Нега на здраво новородено во родилиште и дома, Природна исхрана, доење и 

техники на доење 
2. Нега на доенче, исхрана во првата година од животот 
3. Нега на болно новородено (сепса, жолтица, стафилодермија)  
4. Превенција и спречување на интрахоспитални инфекции, дијагностички и 

тераписки процедури во неонатологија (фототерапија, ексангвинотерапија) 
5. Грешки во исхрана, здравствена нега на деца со пореметувања во исхраната, 

исхрана со сонда, ентерална и парентерална исхрана 
6. Нега на деца со заболувања на кардиоваваскуларниот систем 
7. Постапки ири интоксикации 
8. Нега на деца со заболувања на бубрезите и уринарните патишта, Дијагностички и 

тераписки процедури во нефрологија, дијализа 
9. Нега на деца со болести на крвта 
10. Дијагностички и тераписки процедури во хематологија, терапија со крв и крвни 

деривати 



11. Нега на деца со заболувања на гастроинтестиналниот тракт и болести на црниот 
дроб.  Дијагностички и тераписки процедури во гастроентерологија, Ендоскопија 

12. Здравствена нега на деца со болести на респираторниот систем 
13. Дијагностички и тераписки процедури во пулмологија, PPD, спирометрија, 

инхалаторна терапија, перкусионо-позициона дренажа, оксигенотерапија 
14. Интензивна нега на витално загрозено дете, трахеобронхијална аспирација, 

механичка вентилација, мониторинг на витални функции, реанимација 
15. Нега на дете со дијабетес мелитус, инсулинотерапија 
16. Нега на дете со заболувања на останатите ендокрини жлезди, тестови во 

ендокринологија 
17. Здравствена нега на деца со имунолошки пореметувања, со алергични и 

реуматски заболувања, анафилактичен шок, анти-шок терапија 
18. Здравствена нега на деца со заболувања на ЦНС, интервенции кај деца со 

пореметена свест 
19. Здравствена нега кај деца со генетски пореметувања 
20. Пристап кај адолесценти 

 

12. Методи на учење: Интерактивни предавања 40 часа, пракса 20 часа 
 

13. Вкупен расположив фонд на време 40 часови  

14. Распределба на распложивото време Пракса 20 часа 
часови домашно учење  15 часа 

15. Форми на наставните 
активности 

15.1 Предавања-теоретска 
настава 

40 часови  
 

15.2 Вежби 
(лабораториски, 
клинички),  
семинари,  
тимска работа 

   
 
Вежби-Семинари  

16. Други форми на 
активности 

16.1 Пракса 20 часови  

16.2 Самостојни задачи часови 

16.3 Домашно учење  15 часови  

17. Начин на оценување                                                                                        бодови 

17.1 Тестови  
 

                                                                 мин.-макс. 
Континуирани проверки* 2:  бодови    15-25 
Завршен испит 20-35 бодови 
*Континуирана проверка на знаењата 
(колоквиуми): 2 писмени теста (multiple choice) 
Ги покриваат сите области од педијатријата: 
Колоквиум 1: неонатологија, нутриција, метаболни 
болести/пореметувања, генетика, имунологија, 
пулмологија,гастроентерологија,   ендокринологија 
15-25 поени 
Колоквиум 2:ургентна педијатрија, хемато-
онкологија, нефрологија, неврологија, 
кардиологија, 15-25 поени. 
       



   

17.2 Семинарска работа/проект 
(презентација: писмена и 
усна) 

                                                                мин.-макс 
Семинарски  работи                                  бодови      

17.3 Активно учество                                                                 мин.-макс 
Теоретска настава             бодови            2-5    
Практична настава            бодови            8-10  
   

18. Критериуми за 
оценување 
(бодови/оценка) 
 

Теоретска настава 2-5 

Практична настава 
(вежби) 

8-10 

Колоквиум 1  15-25 

колоквиум 2 15-25 

Завршен испит 20-35 

Вкупно 60-100 

19. Услов за потпис и 
полагање на завршен 
испит 

Условувачки критериуми:  
За да добие потпис студентот е потребно да ја посетува 
теоретската, практичната настава и семинарите и да освои 
минмум бодови 
 
За да пристапи кон завршен испит студентот треба да ги 
положи предвидените (2) колоквиуми и да освои минимум 
бодови 
 
Оценката за предметот се формира според табелата за 
оценки, а врз основа на збирот на бодовите од сите 
активности, континуираните проверки и завршниот испит. 

20. Јазик на кој се изведува 
наставата 

Македонски 

21. Метод на следење на 
квалитетот на наставата 

Присуство на студенти и интерактивно учество во наставата и 
вежбите.  

н22. Литература 

22.1 

Задолжителна литература 

Р.бр Автор Наслов Издавач Година 

1.  Мери Рудолф, 
Тим Ли, Малколм 
Левен 

Педијатрија и 
здравје на детето-
превод 

Арс Ламина, 
Скопје(проект на 
Влада на Р.М) 

2012 

2. Љубинка 
Маринковиќ 

Здравствена нега у 
педијатрији 

Beograd, Primal 2007 

  Авторизирани 
предавања од 
Катедрата 

  

3. Кузмановска Д. 
Грујовска С 

Физикална 
дијагноза во 
педијатријата 

Медицински 
факултет, УКИМ 

2011 

 4. Мардешиќ и 
сораб. 

Педијатрија Школска књига, 
Загреб 

2016 

22.2 
Доплнителна литература 

 Автор Наслов Издавач Година 



     

 
 
 

1. Наслов на наставниот предмет MИКРОБИОЛОГИЈА СО ПАРАЗИТОЛОГИЈА 

2. Код   ДА-216 

3. Студиска програма Тригодишни студии за дипломирана 
акушерка/акушер 

4. Организатор на студиската програма 
(единица, односно институт, катедра, 
оддел) 

УКИМ-Медицински факултет 
Катедра по Микробиологија со паразитологија 

5. Степен на образование (прв односно 
втор циклус) 

 

6. Академска година/семестар Втора година 
 
 

3 Број на ЕКТС 
кредити 

 
2 

8. Наставник Раководител на катедрата по микробиологија со 
паразитологија - проф. д-р Жаклина Цековска. 
Наставата ја изведуваат сите членови на 
катедрата по Микробиологија со паразитологија 

9. Предуслови за запишување на 
предметот 

 

10.  
Цели на предметната програма (компетенции): 
 

• Dа се запознаат што проучува микробиологијата како предмет и да стекнат 
знаења за различните видови микроорганизми; за нивната морфологија и 
физиологија. Dа се запознаат со распространетоста на микроорганизмите во 
различните екоситеми и нивните меѓусебни асоцијации, вклучувајќи ја и 
нормалната микрофлора на домаќинот; 

• Da се здобијат со сознанија за факторите на вируленција на микроорганизмите и 
патогенезата на заболувањата кои тие ги предизвикуваат;  

• Dа ја проучат важноста за правилна контрола над микроорганизмите (процеси на 
стерилизација и дезинфекција);  

• Dа се запознаат со важноста за правилно поставување на микробиолошка 
дијагноза при различни инфективни состојби; да ги проучат методите на 
тестирање на осетливоста на причинителите на инфекции кон антибиотици, што е 
воедно предуслов за успешна терапија; 

• Да се запознаат со делот од имунологија (одбрана на организмот од инфективни 
агенси); Да се запознаат со можностите за појава на алергиските реакции и 
нивните карктеристики; 

• Да се здобијат со знаења за вирусите како микроорганизми, нивната градба, 
структура,  нивните особини и поделба; 

• Да се здобијат со знаења за микробиолошката дијагноза на вирусните инфекции;                                                                            

• Да се запознаат општо со фунгите, со осврт на структурата на квасниците и 
нивното значење; 

• Да се запознаат општо со градба и поделба на паразитите; 



11. Содржина на предметната програма:  
Теоретска настава:  

• Вовед во микробиологијата; 

• Морфологија и структура на микроорганизмите;  

• Општо за фунгите – осврт на квасници; 

• Поим за вирусите како микроорганизми, нивната градба и нивни особини;  

• Поделба на вирусите и нивна репликација; 

• Физиологија на бактериите;  

• Дејство на физички и хемиски агенси врз микроорганизмите;  

• Антимикробни агенси 

• Распространетост на микроорганизмите и нивни интеракции; 

• Патогеност на микроорганизмите и патогенеза на инфекциите;  

• Одбрана на домаќинот од патогените микроорганизми;  Алергиски реакции; 

• Основни принципи на микробиолошка дијагноза;  
 

Бактериологија и вирусологија:  

Специјална бактериологија: Проучување на поединечните бактерии: стафилококи и 

стрептококи (Streptococcus pyogenes, Streptococcus agalactiae), најсерии (Neisseria 

meningitidis, Neisseria gonorrhoeae) ентеробактерии (E. coli), Pseudomonas, Acinetobacter, 

хламидии, микоплазми, Listeria monocytogenes, спирални бактерии (Treponema 

pallidum), анаеробни бактерии (Bacteroides, Clostridium), Mycobacterum.  

Специјална вирусологија: Проучување на поединечни вируси  RNA вируси : Picornaviridae, 
Paramyxoviridae, Orthomyxoviridae, Retroviridae, Reoviridae, Coronaviridae, Rubella virus, 
Flaviviridae (Hepatit C virus); DNA вируси : Hepadnaviridae, Parvoviridae, Herpesviridae,  
Papovaviridae. 
 

Практична настава (бактериологија и вирусологија):  

• Цел и начин на функционирање на микробиолошките лаборатории; 

• Видови боења и боење по Грам; 

• Микроскопско испитување на бактериите;  

• Култивација и изолација на бактерии; 

• Испитување на биохемиската активност на бактериите; 

• Стерилизација и дезинфекција; Обезбедување и почитување на услови за 
асептично работење; Контрола на успешноста од стерилизацијата; 

• Примена на серолошките реакции во лабораториската дијагностика; 

• Техники за испитување на антимикробниот ефект;  

• Антибиограм; 

• Правилно земање, транспорт и обработка на примероците за микробиолошко 
испитување;  

Микологија и паразитологија: 
Теоретска настава:  

• Проучување на габички: Candida albicans, Candida non-albicans. 

• Поим за паразити и поделба; 

• Најзначајни паразити од интерес: Toxoplasma gondii, Trichomonas vaginalis  



 
Практична настава (вирусологија и паразитологија): 
 

• Анализа и читање на серолошки реакции: аглутинација, хемаглутинација, 
хемадсорпција, преципитација, РВК, АСЛО, флуоресценција (директна и 
индиректна), ЕЛИСА метод, тест на неутрализација; 

• Анализа на цитопатоген ефект на вирусите, култивација во пилешки ембриони, на 
култура на ткива; 

• Култивирање на габички; анализа на колонии и микроскопски препарати; 

• Преглед на слики на паразити; 
 

12. Методи на учење:  

• Интерактивна теоретска настава;  

• Самостојно учење; 

• Вежби/семинари  

• Учење базирано на поставени проблеми и нивно разрешување; 

• Самостојна анализа на микроскопски препарати, култури на бактерии, биохемиски 
реакции за идентификација на бактериите; 

• Самостојна анализа на структура на вируси - слики од електронски микроскоп, 
култура на клетки, цитопатоген ефект на вирусите, апликација во ембрионирани 
кокошкини јајца; 

• Разгледување на слики на паразити; 

13. Вкупен расположив фонд на време  45 часови 

14. Распределба на распложивото време  

15. Форми на наставните 
активности 

15.1 Предавања-теоретска 
настава 

 25 часови +  часови 
Семинари 

15.2 Вежби 
(лабораториски, 
тимска работа 

  20 часа 

16. Други форми на 
активности 

16.1 Проектни задачи  Часови 

16.2 Самостојни задачи Часови 

16.3 Домашно учење   часови 

17. Начин на оценување                                                                                        бодови  

17.1  
 
 
Тестови  
 

• Завршен колоквиум од практичната 

настава  (практичен и писмен дел) 

• Колоквиум кој го опфаќа делот од 

теоретската настава    

  
 
Завршен испит 
 

                                                            
Студентот мора да го има завршено колоквиумот 
од практичната настава за да го полага делот од 
теоретската 

17.2 Семинарска работа/проект 
(презентација: писмена и 
усна) 

                                                       

17.3   



 
 
Активно учество 

Студентот е задолжен активно да ги следи сите 
предвидени активности, за  да добие потпис 

За да пристапи на полагање на практичниот испит 
мора да ги има изработено сите вежби 

 

18. Критериуми за 
оценување 

(бодови/оценка) 
 

до 59 бода 5 (пет)  Ф 

од 60 до 68 бода 6 (шест)  Е 

од 69 до 76 бода 7 (седум)  Д 

од 77 до 84 бода 8 (осум)  Ц 

од 85 до 92 бода 9 (девет)  Б 

од 93 до100 бода 10 (десет)  А 

19. Услов за потпис и 
полагање на завршен 
испит 

Условувачки критериуми:  
За да добие потпис студентот потребно е да ја посетува 
теоретската, практичната настава и да освои  70% од 
бодовите.  
 
Оценката за предметот се формира според табелата на 
оценки, а врз основа на збирот на бодовите од сите 
активности, континуираните проверки на знаења. 
 

20. Јазик на кој се изведува 
наставата 

Македонски 

21. Метод на следење на 
квалитетот на наставата 

Студентска анонимна евалуација за предметот и 
наставниците и соработниците кои учествуваат во 

изведувањето на наставата 

22. Литература 

22.1 

Задолжителна литература 

Р. бр. Автор Наслов Издавач Година 

1 Проф. д-р К. 
Поповска, 

проф. д-р Н. 
Пановски, проф. 

д-р М. Петровска, 
Проф. д-р Е. 

Трајковска Докиќ 

 
Микробиологија со 

паразитологија 
Учебник и 

практикум за 
студентите на 

високите школи 

 
 

Катедра по 
микробиологија и 

паразитологија 

 
 

2008 

2 Пановски Никола 
и соработници. 

 

“Medicinska 
Mikrobiologija - op{t 

del” 

Катедра по 
микробиологија и 

паразитологија 

 
 

2011 

3 Пановски Никола 
и соработници. 

 

“Medicinska 
Mikrobiologija - 
специјален дел 

Катедра по 
микробиологија и 

паразитологија 

 
 

2011 

4 Проф д-р Милена 
Петровска и 

соработници. 

Практикум по 
медицинска 

микробиологија и 
паразитологија 

Катедра по 
микробиологија и 

паразитологија 

петто 
издание, 

2010 

5 Гринвуд Д. со 
соработници 
Преведувачи: 

 
 
 

17-то издание 
2006, преведено 
2011 во рамките 

 
 
 



Проф. д-р Никола 
Пановски, 

Проф. д-р Милена 
Петровска, 

Проф. д-р Каќа 
Поповска и 

Проф. д-р Елена 
Трајковска-Докиќ 

 
“Медицинска 

Микробиологија” 

на проектот на 
Владата на Р. 

Македонија за 
превод на стручни 

и научни книги 

 
2006 

22.2 

Доплнителна литература 

Р.бр Автор Наслов Издавач Година 

1 Jawetz E, Melnik Il, 
Adelberg EA. 

 

 
Medcal micioborlogy 

 21 th ed., 
2004 
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1. Наслов на наставниот предмет ВОВЕД ВО ХУМАНА ГЕНЕТИКА 

2. Код  ДА-222 

3. Студиска програма Тригодишни стручни студии за дипломирана 
акушерка/акушер 

4. Организатор на студиската програма 
(единица, односно институт, катедра, 
оддел) 

УКИМ-Медицински факултет 
Катедра по Хумана генетика 

5. Степен на образование (прв односно 
втор циклус) 

Прв циклус 

6.  Академска година/семестар                                           Втора/III 7. Број на 
ЕКТС 
кредити 

1.5 

  

8. Наставник Раководител на катедрата Проф.Др.Елена 
Шукарова-Ангеловска 
*наставата ја изведуваат сите членови на 
катедрата по хумана генетика 

9. Предуслови за запишување на 
предметот 

/ 

10. Цели на предметната програма:  
- Запознавање на студентите со основните генетски принципи што имаат влијание 

врз медицинската практика  
- Запознавање на студентите со основните принципи на цитогенетиката, 

молекуларната генетика, и репродуктивната генетика  
- Запознавање на студентите со основните типови на наследувањето,  
- Основни постулати на генетскотото советување во семејства каде се јавиле 

генетски условени болести и малформации  
- Запознавање на студентите со основните на пренаталната дијагностика и етички 

принципи во генетиката 

11. Содржина на предметната програма:  



Теоретска настава  
Основи на хуманата генетика - организација на еукариотска ДНК, јадрена и вонјадрена 
ДНК,  основни процеси на репликација, транскрипција и транслација, основи на 
цитогенетиката, типови хромозомски аберации, клеточен циклус и клеточни делби, 
Менделова генетика, неменделово, комплексно и мултифакторијелно  наследување, 
мутации- типови, начин на настанување, методи на откривање на генетските промени 
пред и постнатално, методи за пренатална генетска дијагностика на вродени и наследни 
состојби, значење и интерпретација на резултатите добиени со пренатална дијагностика, 
основни постулати на генетското советување, етички аспекти на генетските испитувања  
Практична настава 
Методи на генетска анализа-  ракување со примероци за генетска анализа- крв, ткиво, 
амнионска течност (земање, складирање на примероците од генетската анализа, 
почитување на принцип на приватност). Начин на прибирање на важни податоци од 
фамилната и личната анамнеза за насочување на генетското испитување -родословно 
стебло, акушерско минато и др. Екстракција на ДНА, методи за откривање на познати и 
непознати мутации, иследување на полиморфизми. Основи на цитогенетиката - 
изведување на кариотип, методи на боење, ФИСХ техника, препознавање на 
хромозомски аберации. Скрининг-организација и методи. Основа на дизморфологијата и 
клиничкото препознавање на синдромските и мултималформативните пореметувања, 
методи за пренатална и постнатална детекција на малформациите. Составување на 
информирана согласност за генетска анализа која треба да се направи кај пациентот, 
начин на објаснување за можностите на дадената анализа,  интерпретација на истата по 
добивање на резултатот, засебни услови за информирана согласност за генетски 
испитувања кај малолетни лица. 

12. Методи на учење: Интегративни предавања, вежби/семинари 

13. Вкупен расположив фонд на време  40 часа  

14. Распределба на расположивото време 20 предавања+ 20 вежби 

15. Форми на наставните 
активности 

15.1. Предавања-теоретска 
настава 

20 предавања 

15.2. Вежби,  
Семинари 

 20 вежби 

16. Други форми на 
активности 

16.1. Пракса  

16.2. Самостојни задачи  

16.3. Домашно учење  

17. Начин на оценување 

17.1 Тестови  
 

Континуирани проверки       
     

 мин макс 

Комплетен теоретски 
испит 

30 50 

 
Завршен испит             

 мин макс 

Комплетен теоретски 
испит 

30 50 

Усмен испит 18 30 

  



17.2 Семинарска работа/проект 
(презентација: писмена / 
усна) 

                                                 мин.-макс 
                                                     

17.3 Активно учество                                                                  мин.-макс. 
Теоретска настава*                  бодови       3     5 
Практична настава**               бодови      8     15 
 
**присуство на практична настава 
Секоја вежба носи 0,5 бод - присуство и 0.5 бода 
активно учество   

18. Критериуми за 
оценување 
(бодови/оценка) 
 

до 59 бода 5 (пет)  Ф 

од 60 до 68 бода 6 (шест)  Е 

од 69 до 76 бода 7 (седум)  Д 

од 77 до 84 бода 8 (осум)  Ц 

од 85 до 92 бода 9 (девет)  Б 

од 93 до100 бода 10 (десет)  А 

19. Услов за потпис и полагање 
на завршен испит 

За да добие потпис студентот е потребно да ја посетува 
практичната настава со минимум бодови 
За да пристапи на завршен (усмен) испит студентот треба 
да освои минимум 60% од вкупниот број бодови 
предвидени за писмениот дел од испитот.  
Оценката за предметот се формира според табелата на 
оценки, а врз основа на збирот на бодовите од сите 
активности, континуираните проверки и завршниот испит. 

20. Јазик на кој се изведува 
наставата 

Македонски 

21. Метод на следење на 
квалитетот на наставата 

Студенска анонимна евалуација за предметот и 
наставниците и соработниците кои учествуваат во 
изведувањето на наставата 

22. Литература 

22.1. 

Задолжителна литература 

1 Проф. Др 
Кочова и 
соработници 

Медицинска 
генетика 

Универзитет "Св. 
Кирил и Методиј", 
Медицински 
факултет, Скопје 

2013 

2 Проф. Др А. 
Петличковски 

Генетика -
авторизирани 
предавања 

 2014 

3 Проф Др М. 
Спироски 

Практикум по 
хумана 
генетика 1 

Универзитет "Св. 
Кирил и Методиј", 
Медицински 
факултет, Скопје 

2009 

4 Проф Др М. 
Кочова и 
соработници 

Практикум по 
хумана 
генетика 2 

Универзитет "Св. 
Кирил и Методиј", 
Медицински 
факултет, Скопје 

2009 

22.2. Дополнителна литература 



     

 
 
 
 
 

1. Наслов на наставниот предмет ФАРМАКОЛОГИЈА 

2. Код  ДА-223 

3. Студиска програма Тригодишни стручни студии за дипломирана 
акушерка/акушер 

4. Организатор на студиската програма 
(единица, односно институт, катедра, 
оддел) 

УКИМ – Медицински факултет 
Катедра по фармакологија со токсикологија 

5. Степен на образование (прв односно 
втор циклус) 

Прв циклус 

6. 
 

Академска година/семестар 
 

Втора/IV 7. Број на 
ЕКТС 
кредити 

1 

8. Наставник Раководител на катедрата  
проф. д-р Д. Зафиров 
*наставата ја изведуваат сите членови на 
катедрата 

9. Предуслови за запишување на 
предметот 

Исполнет услов за запишување во втора година 

10. Цели на предметната програма: 

• Запознавање со предметот и задачите на фармакологијата. 

• Стекнување на знаења за фармакодинамските и фармакокинетските  карактеристики 
на лековите и нивните механизми на дејства преку кои ги остваруваат своите ефекти. 

• Стекнување на основни познавања за селектирани групи на лекови. 

• Стекнување на знаења за употребата на лековите во текот на бременоста, 
породување и лактација. 

• Стекнување на знаења за можните несакани дејства на лекови во текот на 
бременоста, породувањето и лактацијата, како и минимизрање на ризикот од истите. 

•   
11. Содржина на предметната програма: 

Теоретска настава: 

• Вовед во фармакологијата. 

• Фармакодинамија и фармакокинетика. 

• Третман на болка. 

• Антимикробна терапија. 

• Локални и системски анестетици. 

• Фармаковигиланца. 

• Рационална употреба на лекови. 

12. Методи на учење: Интерактивни предавања, семинари. 

13. Вкупен расположив фонд на време 30 часови 

14. Распределба на распложивото време 30 часови предавања.  



15. Форми на наставните 
активности 

15.1. Предавања-теоретска 
настава 

30 часови 

15.2. Вежби,  
Семинари 

 

16. Други форми на 
активности 

16.1. Пракса  

16.2. Самостојни задачи  

16.3. Домашно учење 
 

17. Начин на оценување                                                                                             бодови    

17.1 Континуирани проверки                                                                 мин.-макс. 
                                                                 4.2-7 
 

17.1 Тестови 
 

                                                       мин.-макс. 
Континуирани проверки*             12 – 20 
 
Континуирана проверка на знаењата: 
1 писмен тест  
(мин. 12-макс 20 бода)            
 

17.2 Завршен испит                                                                мин.-макс.  
Завршен испит (писмено)                    36 – 60 
Интегрален завршен испит кој се полага писмено.  

17.3 Семинарска работа/проект 
(презентација: усмена)  

                                                                мин.-макс. 
                                                                  6 – 10 
Изработка на доделена семинарска тема и 
нејзина усмена презентација.  

17.4 Активно учество                                                                 мин.-макс. 
                                                                  1.8 – 3 

18. Критериуми за 
оценување 
(бодови/оценка) 
 

до 59 бода 5 (пет) F 

од 60 до 68 бода 6 (шест) E 

од 69 до 76 бода 7 (седум) D 

од 77 до 84 бода 8 (осум) C 

од 85 до 92 бода 9 (девет) B 

од 93 до 100 бода 10 (десет) A 

19. Услов за потпис и полагање 
на завршен испит 

За да добие потпис, студентот треба да освои минимум 
бодови од посета на теоретска, како  и од учество во 
семинари. 
Оценката за предметот се формира според табелата на 
оценки, а врз основа на збирот на бодовите од сите 
активности, континуираните проверки, семинари и 
завршниот испит. 

20. Јазик на кој се изведува 
наставата 

Македонски 

21. Метод на следење на 
квалитетот на наставата 

Студентска анонимна евалуација за предметот, 
наставниците и соработниците кои учествуваат во 
изведувањето на наставата. 

22. Литература 



22.1. 

Задолжителна литература 

1. Ранг и Дејл: Х.П. Ранг, М.М. Дејл, Џ.М. Ритер, Р.Џ. Флауер. Фармакологија 
(одбрани поглавја); Академски печат, Скопје, 2013. 

2. Катедра по фармакологија со токсикологија. Авторизирани предавања. 

22.2. 
Дополнителна литература 

1. LEHNE’S PHARMACOLOGY FOR NURSING CARE, TENTH EDITION. ELSEVIER, 
2019. 

 
 
 

1. Наслов на наставниот предмет СОЦИЈАЛНА МЕДИЦИНА 

2. Код ДА-224 

3. Студиска програма Тригодишни стручни студии за дипломирана 
акушерка/акушер 

4. Организатор на студиската 
програма (единица, односно 
институт, катедра, оддел) 

УКИМ-Медицински факултет Катедра по 
Социјална медицина 

5. Степен на образование (прв 
односно втор циклус) 

Прв циклус 

6. Академска година/семестар Четврта/IV 7. Број на 
ЕКТС 
кредити 

1 

8. Наставник Раководител на катедра: Проф.др. Фимка Тозија 

Одговорен наставник: Проф. др. Моме Спасовски 

*наставата ја изведуваат сите наставници на 
катедрата за социјална медицина 

9. Предуслови за запишување на 
предметот 

нема 

10. Цели на предметната програма (компетенции): 
▪ Запознавање со основните принципи на социјалната медицина 
▪ Организација и евалуација на здравствени системи 
▪ Квалитет на здравствена заштита 
▪ Превенција и здравствена заштита на вулнерабилни групации на населението со 

посебен акцент на сексуално и репродуктивно здравје на жените 



11. Содржина на предметната програма: 

Теоретска настава: 

▪ Социјална медицина како наука, дефиниција, Социјалномедицински метод, 
концепти, цели, подрачје на активност, педмет на проучување на социјална 
медицина 

▪ Основни принципи на организацијата на здравствената заштита и здравствена 
служба 

▪ Нивоа на здравствена заштита 

▪ Здравствен систем – организација и евалуација 

▪ Здравствени организации и организација на здравствен систем на Р. 
Македонија 

▪ Семејство – значење за здравје, здравствени потреби и здравствена заштита 

▪ Здравствена и социјална заштита на вулнерабилни групи (деца, училишни деца и 
младина, жени, постари лица, работници, лица со посебни потреби) 

▪ Социјални болести 

▪ Социјално медицински аспекти на хронични заболувања (кардиоваскуларни 
болести, малигни неоплазми, повреди и насилство, болести на зависност, 
дијабетес мелитус) 

 
 ▪ Социјално медицински аспекти на заразни болести (туберкулоза, СПБ, 

ХИВ/СИДА) 

▪ Глобализација и здравје 

▪ Евалуација на здравје и здравствена состојба на населението 

▪ Информатика, статистика и евиденции во здравството 
 

Практична настава: 

▪ Медицинска документација и евиденција. Основна медицинска документација, 
дневни и тековни извештаи во здравството.  

▪ Социјално медицински дијагностика и пропедевтика. Здравствени индикатори за 
следње и проучување на здравствената заштита на населението. 

 

12. Методи на учење: Интерактивни предавања, вежби, семинари 

13. Вкупен расположив фонд на време 20 часови 

14. Распределба на распложивото време 20 часови предавања и семинари 
10 часови домашно учење 

15. Форми на наставните 
активности 

15.1 Предавања- 
теоретска настава 

 

15.2 Вежби, 
семинари, 
групна работа, 
теренска работа 

20 часови 

16. Други форми на 
активности 

16.1 Проектни задачи часови 

16.2 Самостојни задачи часови 



16.3 Домашно учење 10 часови 

17 Начин на оценување    

 17.1 Континуирани 
проверки 

   

  Завршен испит Усмен дел* бодови мин.-макс. 

50 - 70 

 17.2 Семинарска 
работа/проект 
(презентација: 

писмена и усна) 

Семинарска 
работа   

бодови 10-20 

 17.3 Активно учество Теоретска настава бодови 3-5 

Практична работа бодови 3-5 

18 Критериуми за оценување 
(бодови/оценка) 

до 59 бода 5 (пет) Ф 

од 60 до 68 бода 6 (шест) Е 

од 69 до 76 бода 7 (седум) Д 

од 77 до 84 бода 8 (осум) Ц 

од 85 до 92 бода 9 (девет) Б 

од 93 до100 бода 10 (десет) А 

19 Услов за потпис и полагање на 

завршен испит 

Условувачки критериуми: 
За да добие потпис студентот е потребно да ја 
посетува теоретската, практичната настава и 
семинарите и да освои минмум бодови 

За да пристапи на завршен испит студентот треба да 
изработи семинарски труд во писмена форма и да 
изработо ПП презентација. Оценката за предметот се 
формира според табелата на оценки, а врз основа на 
збирот на бодовите од сите активности. 

20. Јазик на кој се изведува 
наставата 

Македонски 

21. Метод на следење на 
квалитетот на наставата 

Студенска анонимна евалуација за предметот и наставниците 
и соработниците кои учествуваат во 
изведувањето на наставата 

22. Литература 

 
 
 

22.1 

Задолжителна литература 

Р.бр Автор Наслов Издавач Година 

1 Донев Д., Спасовски 
М., Тозија Ф., 
Ќосевска Е. 

Социјална 
медицина 

Медицински 
факултет Скопје 

2013 

 
 

22.2 

Доплнителна литература 

Р.бр Автор Наслов Издавач Година 

1 Tulchinsky T., 
Varavikova E. 

The new public 
health. Third 
Edition 

Elsevier Academic 
Press 

2014 

  2 Авторизирани 
предавања 

   

 



 
 

1. Наслов на наставниот предмет СУПЕРВИЗИЈА 

2. Код ДА-217 

3. Студиска програма Тригодишни стручни студии за дипломиранa 
акушерка/акушер 

4. Организатор на студиската 
програма (единица, односно 
институт, катедра) 

Катедра за психијатрија и медицинска психологија,  
Медицински факултет 
ЈЗУУ Клиника за Психијатрија, Белградска б.б. 
Раководител на Катедра проф. Марија Ралева 

5.  Степен на образование (прв 
односно втор циклус) 

прв цилус 

6 Академска година/семестар   втора/трет 

 Академска 
година/семестар 

II/III 7. Број на ЕКТС 
кредити 

1 

7. Наставник Проф. д-р Лилјана Игњатова 

8. Предуслови за запишување на 
предметот 

Исполнет услов за запишување во втора година 

9. Цели на предметната програма 
- Препознавање на ситуации во кои е потребна супервизија 
- Користење на супервизија во конфликтни ситуации 
- Справување со стрес при работа 
- Професионален однос при работа со корисници на услуги 
- Употреба на супервизија во пракса 

10. Содржина на предметната програма 
Теоретска настава и семинари : 

- Дефиниција, цели, функција, задачи и корист од супервизија 
- Модели и видови на супервизија во акушерство и акушерска нега 
- -       Менторство и клиничка супервизијаРазвојно едукативни модели на 

супервизија 
- “Feedback”- давање и примање повратна информација, ”ОРАЛ “ модел на 

Feedback”, 
- Супервизорско интервју,  
- Корективно интервју 
- -        Стилови насупервизорот и професионалци кои се супервизирани, стратегии 

на супервизијаконфликти со кој супервизорот се соочува и вештини за 
препознавање и оценување на субјективизмот при спупервизија 

- Примери за супервизија 
- Етика и супервизија 

11. Методи на учење:предавања и работилници  

12. Вкупен расположив фонд на 
време 

25 часа 

13. Распределба на расположивото 
време 

 

14. Форми на 
наставни 
активности 

15.1 Предавања, 
теоретска настава 

10 часа 

15.2 работилници 15 часа 



16. Други форми 
на активности 

16.1   

16.2   

16.3   

 
 

Начини на оценување 

17.1 Тестови                                              мин-макс. 
континуирани проверки    50-80 
колоквиум 1 
или завршен испит 

17.2 Семинарска работа/проект 
(презентација писмена, усна) 

                                             мин-макс. 

17.3 Активно учество                                              мин-макс. 
Теоретска настава 5 - 10 
Практична настава             5 - 10 

18. Критериуми за 
оценување 
(бодови/оценка) 

<60 5 

60-67 6 

68-75 7 

76-83 8 

84-91 9 

92-100 10 

19. Услов за потпис и 
полагање на завршен 
испит 

Завршен трет семестaр и присуство на минимум 51% од 
теоретската настава 

20. Јазик на кој се изведува 
наставата 

Македонски 

21. Метод на следење на 
квалитетот на наставата 

Евалуациони листи 

22. Литература: Авторизирани предавања од катедрата 

22.1 Задолжителна литература 

Авторизирани предавања на катедрата  

 
 
 

1.  Наслов на наставниот предмет  АКУШЕРСКА НЕГА 3 

2.  Код   ДА-311 

3.  Студиска програма  Тригодишни стручни студии за дипломирана 
акушерка/акушер  

4.  Организатор на студиската програма 
(единица, односно институт, 
катедра, оддел)  

УКИМ-Медицински факултет 
Катедра по гинекологија и 
акушерство  

5.  Степен на образование (прв односно 
втор циклус)  

Прв циклус  

6.  Академска година/семестар  Трета/V и VI 
 

7.  Број на ЕКТС 
кредити  

9 – V семестар 
12 – VI семестар 
 



8.  Наставник  Раководител на катедра за гинекологија и 
акушерство: Проф. Д-р Горан Димитров  
Наставата ја изведуваат сите наставници  на 
катедрата по гинекологија и акушерство 

9.  Предуслови за запишување на 
предметот  

Завршена втора година од оваа студиска програма 

10.  Цели на предметната програма (компетенции):  
Студентите да се: 
- здобиваат и  да прошируваат знаење за физиолошките промени во организамот на 

жената за време на бременоста, породувањето и постпородилниот период  
- здобиваат  со знаење за патолошките состојби во бременоста, болести предизвикани 

од бременоста, хронични болести и ургентни состојби во акушерството  
- стекнуваат знаење за водење на нормалното породување   
- ги учат патолошките состојби во пуерпериумот  
- ја учат дијагностичко терапевтската програма во бременоста, во породувањето  

( подготовка за испитување, испитување, терапија , оперативни постапки)  
 
Испитувања во бременоста за оценка на состојбата на плодот  (цитогенетика, УЗ, ЦТГ); 
скрининг тестови 
Да се изучат физиологија и патологија на породувањето, физиологија и патологија  на 
пуерпериумот 
   Да се стекнат со знаење  за водење на  породување во домашни услови  
    Да се стекнат со знаење  за постапки при неправилна презентација на плодот, 
неправилности на плацентата, папчаникот и плодовата вода, недоносеност и преносеност 
    Да се стекнат со знаења за основите на акушерскиte операции и интервенции 
   Да се стекнат со основни знаења за породилна анестезија, аналгезија 
   Да се стекнат со постапките за грижа на  здраво новороденото и новородено со потреба 
за реанимација при породувањето  
   Да се стекнат со знаења за ургентно породување 

 
- Да го зголемуваат и продлабочуваат своето знаење за анатомијата на женските полови 

органи и карлицата  
- Да го зголемуваат и продлабочуваат знаењето за физиологијата на женскиот организам 

и системот за репродукција  
- Да го дополнуваат своето знаење за патофизиологијата, клиничката слика, можните 

компликации, дијагностиката и терапијата на гинеколошките болести   
- Да се стекнат со знаење за грижа на пациентките и нивното репродуктивно и 

гинеколошко здравје преку: 
-советување на пациентката околу акушерската нега, очувување на репродуктивното 
здравје: пред зачнувањето, пред породувањето за време на породувањето и по 
породувањето и во текот на менопаузата. Нега на новородено, доенче мали и предшколски 
деца. 
-акушерска нега при обилни менструални циклуси, при развојни неправилности на 
репродуктивните органи, при болест на родилката, при стерилизација, инконтиненција, 
полово преносливи болести, при болести на дојката, по породилни операции и 
хистеректомија. 
-акушерска нега на неплоден пар( стерилитет на парот) 



11.  Содржина на предметната програма:   
 Предавања од предметот акушерска нега 3 
Грижа за пациентките и нивното репродуктивно и гинеколошко здравје 
-советување на пациентката околу акушерската нега, очувување на репродуктивното 
здравје: пред зачнувањето, пред породувањето за време на породувањето и по 
породувањето и во текот на менопаузата. Нега на новородено, доенче мали и предшколски 
деца. 
-акушерска нега при обилни менструални циклуси, при развојни неправилности на 
репродуктивните органи, при болест на родилката, при стерилизација, инконтиненција, 
полово преносливи болести, при болести на дојката, по породилни операции и 
хистеректомија. 
-акушерска нега на неплоден пар( стерилитет на парот) 
-Испитувања во бременоста за оценка на состојбата на плодот (цитогенетика, УЗ, ЦТГ); 
скрининг тестови 
-Недоносеност и преносеност 
-Породилни операции 
-Породилна анестезија, аналгезија 
-Грижа за новороденото при породувањето 
-Ургентно породување 

  Практична настава:   
-Советување на трудници со вклучени 50 пренатални прегледи 
-Акушерска нега и водење на 25 нормални спонтани породувања 
-Студент мора да изведе 25 породувања и активно да учествува-асистира во најмалку 20 
породувања  
-Активно учествува - асистира при карлично породување, вежбање на фантом  
 -Изведба  на епизиотомија и сутура на раната како и сутура на лесна перинеална лезија, 
може и на фантом    
 -Акушерска нега и водење   на 25 ризични трудници или грижа при породување на здрава 
родилка или новороденото   
- Акушерска нега на пациентки со патолошки состојби во гинекологијата и акушерството   
-Основно познавање на областите од медицината и хирургијата што подразбира теорија и 
пракса 
-Изготвување на стандарди во акушерската/ здравствена нега 
Стручна акушерска нега/ здравствена нега: прием, преместување, испис на пациенти, 
психофизички проблеми заради приемот во болница, болничка средина, предоперативна 
подготовка на пациентка и помош на витално загрозените. 
Учество на акушерката во дијагностичко- терапевтскиот програм 
Стручна подготовеност на акушерката при обработка на пациентка со инфекциски болести, 
интернистички болести, пореметување на  менталното здравје.  
Во практичнот дел студентот учи под надзор на високошколскиот наставник, стручниот 
соработник или менторот од пракса што му помага на студентот при евалуација на 
спретноста, постапно првично со помош а потоа и самостојна идентификација на 
проблемите и решавање на истите. Да им се даде можност на студентите да ги разгледаат 
своите постапки групно на заеднички состаноци и да разменат искуства. 
 



12.  Методи на учење:  Интерактивна настава (теоретска), вежби, семинри  
Проектни задачи и други облици предвидени со критериумите за ЕКТС  

13.  Вкупен расположив фонд на време  440 часови 

14.  Распределба на распложивото време    

15.  Форми на наставните 
активности  

15.1  Предавања-теоретска 
настава  

30 часови – V семестар 
50 часови – VI семестар 

15.2  Вежби  
(лабораториски, 
клинички),  
семинари,  тимска 
работа  

• Вежби: /  

• Семинари: 30  

  15.3 Практична работа 190 часови - V семестар 
200 часови - VI семестар 

16.  Други форми на 
активности  

16.1  Проектни задачи    

16.2  Самостојни задачи    

  16.3    Домашно учење    

17.  Начин на оценување                                                                                                бодови  

17.1  Тестови   
  

  Континуирани проверки ٭ бодови 18 -30 *Континуирана 
проверка на знаења (колоквиум) : 4 писмени 1 и 2 
колоквиум – прашања од областа на гинекологија 3 и 4 
колоквиум – прашања од областа на акушерството     

  Завршен испит  
 

 Усмен испит                                         мин. – макс.  
      Усен дел бодови                                27 – 45 
      Практичен дел бодови                     13 - 22     

17.2  Семинари  Подготовка на материјалот кој ќе се обработува на 
семинарот со интерактивно учество  
 бодови                                                                  

17.3  Активно учество                                                                   мин.-макс. Теоретска 
настава бодови                     1 - 3  
51%-60% 1 бод  
61%-85% 2 бода  
86%- 100% 3 бода  
Практична настава               бодови     11 - 14  
Семинари:   

18.  Критериуми за 
оценување 
(бодови/оценка)  
  

до 59 бода  5 (пет)  Ф  

од 60 до 68 бода  6 (шест)  Е  

од 69 до 76 бода  7 (седум)  Д  

од 77 до 84 бода  8 (осум)  Ц  

од 85 до 92 бода  9 (девет)  Б  



од 93 до100 бода  10 (десет)  А  

19.  Услов за потпис и 
полагање на завршен 
испит  

 Условувачки критериуми:   
За да добие потпис студентот е потребно да ја посетува теоретската 
и практичната настава и да освои минмум бодови. За да пристапи 
на завршен испит студентот треба да ги положи предвидените 
континуирани проверки при што во испитната сесија прво ги полага 
неположените континуирани проверки, а потоа пристапува на 
завршен испит. Оценката за предметот се формира според 
табелата на оценки, а врз основа на збирот на бодовите од сите 
активности, континуираните проверки и завршниот испит. 

20.  Јазик на кој се изведува 
наставата  

Македонски  

21.  Метод на следење на 
квалитетот на наставата  

Студенска анонимна евалуација за предметот и наставниците и 
соработниците кои учествуваат во изведувањето на наставата   

 
22.  

Литература  

22.1  
Задолжителна литература- 

Р.бр  Автор  Наслов  Издавач  Година  

  1 Младеновиќ Д. и 
сор. 

Гинекологија и 
акушерство 

Завод за уџбенике и 
наставна средства, 
Белград 

2008 
 

2  Joachim W. 
Dudenhausen 

Practical 
Obstetrics 

De Gruyter  2014 

3 Fraser Cooper Myles Myles Textbook 
for Midwifes 16th 
Edition 

Churchill 
Livingstone 

 2014 

  

22.2  

Доплнителна литература      

1.  Edited by Janet 
Medforth et al.  

 Oxford Handbook 
of Midwifery 

Oxford University 
Press-3rd Edition 

 2017  

2.  Ширимбел Практична 
опстетриција 

Медицинска 
Књига, Белград-
Загреб 

 1985 

3. Ристиќ Практична 
опстетриција 

Freemental, Белград 2001 

  

 
 
 

1.  Наслов на наставниот предмет  СЕКСОЛОГИЈА  

2.  Код   ДА-321 



3.  Студиска програма  Тригодишни стручни студии за дипломирана 
акушерка/акушер  

4.  Организатор на студиската програма 
(единица, односно институт, катедра, 
оддел)  

УКИМ-Медицински факултет 
Катедра по гинекологија и 
акушерство  

5.  Степен на образование (прв односно 
втор циклус)  

Прв циклус  

6.  Академска година/семестар  Трета/ VI 7.  Број на ЕКТС 
кредити  

1 

8.  Наставник  Раководител на катедра за гинекологија и 
акушерство: Проф. Д-р Горан Димитров  
Наставата ја изведуваат сите наставници  на 
катедрата по гинекологија и акушерство 

9.  Предуслови за запишување на 
предметот  

 

10.  Цели на предметната програма (компетенции):  
Студент/-ка: 
- ја осознае улогата на акушерката при приемот и третманот на пациентки/парови од 

областа на репродуктивното здравје 
- да осознае за потребните начини за помош и разбирање на пациентката за нејзиното 

сексуално и репродуктиввнмо здравје и нормален физиолошки и психолошки развој 
- да помогне околу разбирањето на сопствената сексуалност кај пациентката и 

перцепцијата на сексуалноста во денечното општество 
- да стекне знаења за индивидуалните аспекти и предрасуди во поглед на сексуалните 

прашања 
- да стекне знаења за улогата на акушерката и при справувањето со сексуалноста кај 

пациентките кои се во процедура на асистирана репродуктивна технологија 
- да стекне знаења за сексуалноста кај жената во различни периоди од нејзиниот живот 
- да ја осознае и објасни меѓусебната поврзаност на љубовта, сексуалноста, брачната 

поврзаност и родителството 
- -да стекне стручен, одговорен, самосвесен и хуман начин на однесување во однос на 

пациентите, соработниците и околината 
- да стекне знаења за сексуалноста за време на бременоста, породувањето и 

пуерпериумот 
- да ја осознае улогата на акушерката во разјаснувањето на можните сексуални 

проблеми и состојби во тек на својата пракса 
- да ги разјасни и осознае сопствените ставови и однос кон определени прашања 

поврзани со сексуалноста 
- да ги осознае низ дискусија сопствените бариери и предрасуди кон определение 

сексуални состојби  
- да стекне знаења за отворена комуникација со жената за определени сексуални 

состојби во текот на репродуктивниот живот 



11.  Содржина на предметната програма:   
- дефинирање на поимот сексологија  
- физиолошкиот и психолошкиот развој кај индивидуата во тек на созревањето 
- влијанието на сексуалниот развој кај жената и поврзаноста со репродуктивното 

здравје 
- мултидисциплинарната структура на сексологијата 
- нормален раст и развој ( анатомски, физиолошки и психолошки) во тек на 

репродуктивниот живот 
- поглед на сексуалноста низ текот на историјата 
- разбирања за сексуалноста во постмодерното време 
- поврзаноста на сексуалноста со зачувувањето и развојот на репродуктивното здравје  
- различни поврзаноста на сексуалноста со бременоста ( антенатално, во тек на 

породување и постпартално) 
- да се разбере поврзувањето на сексуалноста со љубовниот, брачниот и родителскиот 

живот  
- различни погледи на сексуалноста во различни култури и религии 
- значењето на сексуалноста за квалитетот на здравјето, индивидуалниот развој и 

добросостојба 
- потенцирање на можната улога на акушерката во обезбедување информации за 

планирање на семејството и контрацепцијата 
- индивидуален пристап кон сексуалните состојби на жената во врска со проблемите во 

тек и по породувањето ( диспареунија, губиток на либидо, дискомфорт на 
епизиотомијата и сл.) 

 

 Практична настава:   
- Групна дискусија за сите аспекти на сексуалноста , како што се дефинирани согласно 

документите на Светската здравствена организација  
 

- Во практичнот дел студентите учат под надзор на високошколскиот наставник, кој му 
помага на студентот при осознавање на сопствените ставови за сексуалноста , 
сопствените предрасуди и бариери  

 
- Заедничко разгледување на можни ситуации каде е потребно и корисно акушерката 

да помогне при откривање, разговор и советување за прачања поврзани со 
сексуалноста 

 
- Споделување на искуства и евалуација на постапките при определени претходни 

здравствени состојби и аспекти на нивно подобрување 
 

- Изготвување на индивидуална семинарска работа за определена тема поврзана со 
сексуалноста 

  

12.  Методи на учење:  Интерактивна настава (теоретска), групна дискусија, семинарска 
работа  
Проектни задачи и други облици предвидени со критериумите за ЕКТС  

13.  Вкупен расположив фонд на време  20 

14.  Распределба на распложивото време    



15.  Форми на наставните 
активности  

15.1  Предавања-теоретска 
настава  

20 часови (16) 
 

15.2  Групна дискусија 
семинари,   

2+2 

  15.3 Практична работа  

16.  Други форми на 
активности  

16.1  Проектни задачи  
Семинарска работа 

  

16.2  Самостојни задачи    

  16.3  Домашно учење    

17.  Начин на оценување                                                                                                бодови  

17.1  Тестови   
  

Континуирани проверки  ٭ бодови 18 -30 
*Континуирана проверка на знаења (колоквиум) : 4 
писмени 1 и 2 колоквиум – прашања од областа на 
гинекологија 3 и 4 колоквиум – прашања од областа 
на акушерството   

  Завршен испит  
  

 Усмен испит                                         мин. – макс.  
      Усмен дел бодови                                27 – 45 

17.2  Семинари  Подготовка на материјалот кој ќе се обработува на 
семинарот со интерактивно учество  
 бодови                                                         ?             

17.3  Активно учество                                                                   мин.-макс. 
Теоретска настава бодови                     1 - 3  
51%-60% 1 бод  
61%-85% 2 бода  
86%- 100% 3 бода  
Практична настава               бодови     11 - 14  
Семинари:  / 

18.  Критериуми за оценување 
(бодови/оценка)  
  

до 59 бода  5 (пет)  Ф  

од 60 до 68 бода  6 (шест)  Е  

од 69 до 76 бода  7 (седум)  Д  

од 77 до 84 бода  8 (осум)  Ц  

од 85 до 92 бода  9 (девет)  Б  

од 93 до100 бода  10 (десет)  А  

19.  Услов за потпис и полагање 
на завршен испит  

 Условувачки критериуми:   
За да добие потпис студентот е потребно да ја посетува 
теоретската и практичната настава и да освои минмум бодови. 
За да пристапи на завршен испит студентот треба да ги положи 
предвидените континуирани проверки при што во испитната 
сесија прво ги полага неположените континуирани проверки, а 
потоа пристапува на завршен испит. Оценката за предметот се 
формира според табелата на оценки, а врз основа на збирот на 



бодовите од сите активности, континуираните проверки и 
завршниот испит. 

20.  Јазик на кој се изведува 
наставата  

Македонски  

21.  Метод на следење на 
квалитетот на наставата  

Студенска анонимна евалуација за предметот и наставниците и 
соработниците кои учествуваат во изведувањето на наставата   

  
22.  

Литература  

22.1  

СОВРЕМЕНИ ДИЈАГНОСТИЧКИ МЕТОДИ ВО ГИНЕКОЛОГИЈА И АКУШЕРСТВО 
Задолжителна литература- 

Р.бр  Автор  Наслов  Издавач  Година  

  1 Дисаиа, Крисман и 
сораб. 

Клиничка 
гинеколошка 
онкологија 

Табернакул 2011 
 

2 ESGO authors Textbook of 
gynaecological 
oncology, 2 ed. ESGO 

ESGO  2011 
 

3 Дубравко Хабек Гинекологија и 
породиљство 
 

Загреб  2013 

22.2  Доплнителна литература      

 

 
 

1. Наслов на наставниот предмет ИЗБРАНИ ТЕМИ ОД ХИРУРГИЈА,  
ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА ВО ИЗМЕНЕТИ 
УСЛОВИ 

2. Код  ДА-312 

3. Студиска програма Тригодишни стручни студии за дипломирана 
акушерка/акушер 

4. Организатор на студиската програма 
(единица, односно институт, катедра, 
оддел) 

Катедра за хирургија  

5. Степен на образование (прв односно 
втор циклус) 

Прв циклус на студии 

6. 
 

Академска година/семестар 
 

3/5 и 6 
семестар 

7. Број на 
ЕКТС 
кредити 

2 зимски 
1 во летен 

  8. Наставник Раководител на катедра по хирургија:  
Доц. д-р Боро Џонов 
Наставата ја изведуваат сите наставници од 
Катедрата 

9. Предуслови за запишување на 
предметот 

 

10. Цели на предметната програма: 



 

− Студентот да се стекне со основни теоретски познавања за превенција, дијагноза 
и третман на повреди, нарушувања и болести од хирургијата. 
 

− Студентот да ги научи и сознае стандардите и активностите за здравствена 
заштита во изменети услови на хируршките болни. 
 

− Студентот да се оспособи да знае да изведува посебни неователски и акушерски 
вештини и активности од областа хирургија  

11. Содржина на предметната програма: 
 
Теоретска настава: 
 

• Торакална, васкуларна и кардиохирургија: 
 

• Вродени Срцеви заболувања 

• Заболувања на вените, варикозни проширувања и белодробна емболиа 

• Заболување на дојката 

• Белодробен емфизем и пнеуматоракс 

• Траума на граден кош 
 

• Неврохирургија 
 

• Повреди на глава и мозок 

• Васкуларни заболувања на мозочните крвни садови и крварења на 
мозокот 

• Вродени аномалии на ЦНС, конгенитален хидроцефалус и краниостеноза 

• Вродени аномалии на рбетникот – spina biffida 
 

• Пластична и реконструктивна хирургија 
 

• Конгенитални аномалии 

• Тумори и изгореници 

• Безбедност на новороденче и мајка при непогоди, улогата на акушерките 
во изменети услови 

• Интернационални стратегии при поплави, земјотреси, пожари, епидемии 
и војна 

 

• Детска хирургија 
 

• Ургентни состојби кај новороденче 

• Аномалии на гастро-интестринален тракт 

• Аномалии на урогенитален тракт 

• Асепса и антисепса 
 

• Урологија 
 



• Уринарни инфекции при бременост 

• Урообструкција при безбедност 

• Диагностички методи на уринарен тракт кај бремени жени 

• Оперативни уролошки процедури кај бремени жени 
 

• Дигестивна хирургија 
 

• Акутен абдомен 

• Најчести абдоминални акутни заболувања 

• Повреди на ректумот и перинеумот 

• Хернии  
12. Методи на учење: Интерактивни предавања, вежби и пракса  
13. Вкупен расположив фонд на време 65 часа 

14. Распределба на распложивото време 15 предавања и 30 семинари во летниот 
семестар и 10 предавања и 10 вежби во 
зимскиот семестар 

15. Форми на наставните 
активности 

15.1. Предавања-теоретска 
настава 

25 

15.2. Вежби,  
Семинари 

10 часа вежби 
30 семинари 

16. Други форми на 
активности 

16.1. Пракса 10 часа вежби  

16.2. Самостојни задачи  

16.3. Домашно учење 
 

17. Начин на оценување                                                                                                      бодови    

17.1 Континуирани проверки                                                                 мин.-макс. 
континуирани проверки                     9 – 15 
 
Студентите од еден колоквиум може да добијат 
од 3 до 5 бодови и тоа: 

• Колоквиум по торакална, васкуларна, 
кардиохирургија и неврохирургија                                        
                                                        3  -   5 

• Колоквиум по дигестивна и пластична 
хирургија                                      3  -   5 

• Колоквиум по детска хирургија и 
урологија                                      3  -   5 

17.2 Завршен испит                                                                мин.-макс.  
Завршен тест                                         27  -  45 
 
* Студентот е должен да освои минимум од 
предвидените бодови за секој колоквиум 
посебно за да може да пристапи кон полагање на 
завршниот тест.  
*Завршниот тест ќе се состори од 30 прашања, по 
5 од секоја област според содржината на 
наставната програма 

17.3 Теоретска настава                                                                    мин.-макс. 



Теоретска настава*           бодови           5 - 15                                            
 
*присуство од теоретска настава 
51%-60%      - 5 бода 
61%-70%      - 7 бода 
71%-80%      - 9 бода 
81%-90%      - 12 бода 
91%-100%    - 15 бода 

17.4 Пракса Практична настава (10 часа вежби и 30 семинари)                                                                 
                                                                     Мин.-макс. 
Присуство: 1 бод за секоја вежба           6   -  10 
(вкупно 10 вежби) 
*Студентот е должен да посети минимум 6 вежби 
како би можел да добие минимум бодови за 
практична настава. Во спротивно ги колоквира 
вежбите 
 
Изработка на семинарска тема:             5   -   15  

Критериуми за 
оценување 
(бодови/оценка) 
 

до 59 бода 5 (пет) F 

од 60 до 68 бода 6 (шест) E 

од 69 до 76 бода 7 (седум) D 

од 77 до 84 бода 8 (осум) C 

од 85 до 92 бода 9 (девет) B 

од 93 до 100 бода 10 (десет) A 

19. Услов за потпис и полагање 
на завршен испит 

Условувачки критериуми: 
За да добие потпис студентот е потребно да ја посетува 
теоретската настава, активно да учествува во вежбите и 
семинарите, да ги полага континуираните проверки 
 
За да пристапи на завршен испит во испитна сесија, 
студентот треба да ја има положено секоја од 
предвидените континуирани проверки со минимум 60% 
од бодовите. 
 
Ако во тек на семестарот не ги положил континуираните 
проверки, студентот полага комплетен испит (во испитната 
сесија прво ги полага неположените континуирани 
проверки, а потоа пристапува на завршен тест). 
 
Оценката за предметот се формира според табелата на 
оценки, а врз основа на збирот на бодовите од сите 
активности, континуираните проверки и завршниот испит. 

20. Јазик на кој се изведува 
наставата 

Македонски 

21. Метод на следење на 
квалитетот на наставата 

Студентска анонимна евалуација за предметот, 
наставниците и соработниците кои учествувале во 
изведување на наставата  



22. Литература 

22.1. 
Задолжителна литература 

1. Авторизирани предавања од Катедрите 

22.2. 
Дополнителна литература 

1. 
 

 



1. Наслов на наставниот предмет ИЗБРАНИ ТЕМИ ОД ТРАУМАТОЛОГИЈА, ПРВА 
ПОМОШ,ОРТОПЕДИЈА,ОТОРИНОЛАРИНГОЛО
ГИЈА И ОФТАЛМОЛОГИЈА  

2. Код  ДА-313 

3. Студиска програма Три годишни стручни студии за дипломирана 
акушерка/акушер 

4. Организатор на студиската програма 
(единица, односно институт, катедра, 
оддел) 

Катедра за хирургија 
Катедра за ортопедија 
Катедра за анестезиологија и реанимација 
Катедра за оториноларингологија 
Катедра за офталмологија   

5. Степен на образование (прв односно 
втор циклус) 

Прв циклус на студии 

6. 
 

Академска година/семестар 
 

3/5 и 6 
семестар 

7. Број на 
ЕКТС 
кредити 

1 зимски 
2 во летен 

  8. Наставник Раководител на Катедра по хирургија:  
Доц. д-р Боро Џонов 
Раководител на Катедра по ортопедија: Проф. 
Д-р Златко Темелковски 
Раководител на Катедра по анестезија и 
реанимација: Проф. Д-р Мирјана Шошолчева  
Наставата ја изведуваат сите наставници од 
Катедрите 
Раководител на Катедрата по 
оториноларингологија: Проф.д-р Марина 
Давчева Чакар 
Наставата ја изведуваат сите наставници од 
Катедрата. 
Раководител на Катедрата по офталмологија: 
Проф д-р Весна Јорадановска Димовска 
Наставата ја изведуваат сите наставници од 
Катедрата.  

9. Предуслови за запишување на 
предметот 

 

10. Цели на предметната програма: 
− Студентот да се стекне со основни теоретски познавања за превенција, дијагноза 

и третман на повреди, нарушувања и болести од трауматологија, 
анестезиологија , ортопедија, оториноларингологија и офталмологија.  
 

− Студентот да ги научи и сознае стандардите и активностите за здравствена 
заштита на трауматолошки, анестезиолошки ,ортопедски, оториноларинголошки 
и офталмолошки болни. 
 

− Студентот да се оспособи да знае да изведува посебни негувателски и 
акушерски вештини и активности од дадените области 
  

11. Содржина на предметната програма: 
Теоретска настава: 
 

• Ортопедија: 
 

• Препознавање на вродените конгенитални аномалии кај новороденче 
• Превенција на развојна дисплазија на колкот кај новороденче 



• Протокол за третман на вроденото криво стапало 
• Протокол за третман на тортиколис (позиционен тортиколис, тортиколис 

заради руптура на m.sternocleidomasteoidalis) 
• Препознавање на пост наталните повреди (фрактура на клавикула, 

руптура на m.sternocleidomasteoidalis) 
• Препознавање и третман на plexus branchialis 
• Влијанието на Абгар скор во однос на вродените аномалии 

 
• Прва помош 

 
• Основно одржување во живот (ABC) 
• Продолжено одржување во живот 
• Напредно одржување во живот 
• Прва помош при акцидетални состојби (траума, електричен удар, давење 

во слатка и солена вода) 
• Оштетување на кожата и прва помош 
• Сопирање на крварење и прва помош 
• Скршеници и прва помош 
• Транспорт на повреден 

 
• Трауматологија 

 
• Антисепса, стерилизација и организација на работата во операциона сала 
• Видови и лекување на рани 
• Фрактури, видови, третман и компликации 
• Хируршки инфекции и начела на лекување 
• Ургентни состојби во детска хирургија и неонатална хирургија 
• Хируршки инструменти 
• Тапи повреди на труп 
• Flebotrombosis и Tromboflembitis 

 
•  Оториноларингологија 

 
 

• Базична анатомија и физиологија на ушите и горните респираторни 

патишта 
• Метаболни и физиолошки промени кај трудници од областа на 

оториноларингологија и нивниот третман  
• Болести на ушите кај новороденче со акцент на вродени аномалии 
• Скрининг на слухот кај новородени 
• Конгенитална парализа на n facialis 
• Ринитис, алергичен ринитис,епистакса кај трудници 
• Обструктивна слип апнеа , гастроезофагиален рефлукс , гранулома 

гравидарум , промени на вкусот кај трудници. 
• Болести на носот и горните дишни патишта кај новороденче со посебен 

акцент на вродените аномалии. 
• Ларингопатија за време на гравидитет, птијализам, физиолошки промени 

на тироидеа кај трудници. 
• Евалуација на дишниот пат кај новородено, болести на грлото со акцент 

на вродени аномалии и недостатоци.  



 
• Офталмологија 
 
• Преглед и методи на испитување , базична анатомија и физиологија на очите 

•Птоза, васкуларни тумори на капаци со конгенитални аномалии, аномалии во 

назолакримален дренажен систем,неонатален дакриоцистит  

• Коњунктивити кај новороденче,кератити како компликација на коњунктивити и 

конгенитални аномалии на роговица 

• Повреди на очите како резултат на породилна траума, еклампсија, асоцијација на 

висока миопија и породување 

• Конгенитални аномалии асоцирани со локализацијата и транспарентноста на леќата, 

конгенитална катаракта, етиологија, третман и компликации  

• Увеитиси и клинички манифестации на конгенитална токсоплазмоза, конгенитален и 

инфантилен глауком 

• Педијатриски системски заболувања со окуларна инволвираност (дијабет, метаболни 

заболувања, хромозомални аномалии, албинизам и др.) 

• Прематурна ретинопатија, ретинобластом 

• Страбизам и амблиопија  

• Педијатриска невроофталмологија, нистагмус 

 
                            
                             

  
12. Методи на учење: Интерактивни предавања, вежби и пракса  
13. Вкупен расположив фонд на време 65 часа 

14. Распределба на распложивото време 30 предавања во зимскиот семестар, 15 
предавања во летниот семестар и 20 
вежби во летниот семестар 

15. Форми на наставните 
активности 

15.1. Предавања-теоретска 
настава 

45 

15.2. Вежби,  20 часа вежби 

16. Други форми на 
активности 

16.1. Пракса  

16.2. Самостојни задачи  

16.3. Домашно учење 
 

17. Начин на оценување                                                                                                      бодови    

17.1 Континуирани проверки                                                                     мин.-макс. 
континуирани проверки                          9 – 15 



Студентите од еден колоквиум може да добијат 
од 3 до 5 бодови и тоа: 

• Колоквиум по Ортопедија             3  -   5                               

• Колоквиум по анестезиологија    3  -   5 

• Колоквиум по трауматологија      3  -   5 

17.2 Завршен испит                                                                мин.-макс.  
Завршен тест                                         27  -  45 
* Студентот е должен да освои минимум од 
предвидените бодови за секој колоквиум 
посебно за да може да пристапи кон полагање на 
завршниот тест.  
*Завршниот тест ќе се состори од 30 прашања, по 
10 од секоја област според содржината на 
наставната програма 

17.3 Теоретска настава                                                                    мин.-макс. 
Теоретска настава*           бодови           5 - 15                                           
*присуство од теоретска настава 
51%-60%      - 5 бода 
61%-70%      - 7 бода 
71%-80%      - 9 бода 
81%-90%      - 12 бода 
91%-100%    - 15 бода 
  

17.4 Пракса Практична настава (20 часа вежби)                                                                 
                                                                       Мин.-макс. 
Присуство: 1.25 бод за секоја вежба       13   -  25 
(вкупно 20 вежби) 
*Студентот е должен да посети 11 вежби како би 
можел да добие минимум бодови за практична 
настава. Во спротивно ги колоквира вежбите  

Критериуми за 
оценување 
(бодови/оценка) 
 

до 59 бода 5 (пет) F 

од 60 до 68 бода 6 (шест) E 

од 69 до 76 бода 7 (седум) D 

од 77 до 84 бода 8 (осум) C 

од 85 до 92 бода 9 (девет) B 

од 93 до 100 бода 10 (десет) A 

19. Услов за потпис и полагање 
на завршен испит 

Условувачки критериуми: 
За да добие потпис студентот е потребно да ја посетува 
теоретската настава, активно да учествува во вежбите и 
семинарите, да ги полага континуираните проверки 
За да пристапи на завршен испит во испитна сесија, 
студентот треба да ја има положено секоја од 
предвидените континуирани проверки со минимум 60% 
од бодовите. 
Ако во тек на семестарот не ги положил континуираните 
проверки, студентот полага комплетен испит (во испитната 



 
 
 
 

1.  Наслов на наставниот предмет  ПАТРОНАЖНО И ДИСПАНЗЕРСКО ЗДРАВСТВО 

2.  Код   ДА-314 

3.  Студиска програма  Тригодишни стручни студии за дипломирана 
акушерка/акушер  

4.  Организатор на студиската програма 
(единица, односно институт, катедра, 
оддел)  

УКИМ-Медицински факултет Катедра по 
гинекологија и акушерство  
Катедра по семејна медицина 

5.  Степен на образование (прв односно 
втор циклус)  

Прв циклус  

6.  Академска година/семестар  Трета/V и VI 
 

7.  Број на ЕКТС 
кредити  

16 

8.  Наставник  Раководител на Катедра за гинекологија и 
акушерство: Проф. Д-р Горан Димитров  
Раководител на Катедра по семејна медицина: 
Проф. Д-р Катерина Ставриќ 
Наставата ја изведуваат сите наставници  на 
катедрата по гинекологија и акушерство  

9.  Предуслови за запишување на 
предметот  

Завршена втора година од оваа студиска програма 

сесија прво ги полага неположените континуирани 
проверки, а потоа пристапува на завршен тест). 
Оценката за предметот се формира според табелата на 
оценки, а врз основа на збирот на бодовите од сите 
активности, континуираните проверки и завршниот испит. 

20. Јазик на кој се изведува 
наставата 

Македонски 

21. Метод на следење на 
квалитетот на наставата 

Студентска анонимна евалуација за предметот, 
наставниците и соработниците кои учествувале во 
изведување на наставата  

22. Литература 

22.1. 
Задолжителна литература 

1. Авторизирани предавања од Катедрите 

22.2. 
Дополнителна литература 

1. 
 



10.  Цели на предметната програма (компетенции):  
Студентите да се: 
- здобиваат и  да прошируваат знаење за физиолошките промени во организамот на 

жената за време на бременоста, породувањето и пост породилниот период  
- здобиваат  со знаење за патолошките состојби во бременоста, болести предизвикани 

од бременоста, хронични болести и ургентни состојби во акушерството  
- стекнат со знаења за организација на патронажното здравство  
- осознаат историски развој на патронажната служба во светот   
- разберат начин на делување на патронажното здравство  
- дефинираат здравствените работници и институции кои учествуваат во патронажното 

здравство  
- дефинираат таргет групи на патронажното здравство (поединец 

здрав/болен,семејство ,група)  
- стекнат знаења за техники и методи на работа  во патронажното здравство  
- стекнат занења за правење нацрт и патронажна обиколка  
- учествуваат и применуваат тимска работа  и процес на  метода за работа  
- стекнат знаења за документирање во патронажното здравство  (електронски запис на 

податоци , компјутерско-информативен систем ) 
- се запознаат со различни облици на акушерска здравствена нега и хиерархиските  

модели во акушерската  нега 
- се стекнат со знаења за организација на диспанзерското здравство   
- стекнат со знаења за советување на пациентката околу акушерската нега, очувување 

на репродуктивното здравје: пред зачнувањето, пред породувањето за време на 
породувањето и по породувањето.  

- се стекнат со знаења за нега  на новородено, доенче. 
- запознаат со можните компликации при болест на родилката, при стерилизација, 

инконтиненција, полово преносливи болести, при болести на дојката, по породилни 
операции 

11.  Содржина на предметната програма:   
 Патронажна и диспанзерска акушерска нега на пациентката и нејзиното семејство 

− антенатален период     

− перинатален период  

− постнатален период  

− Нега на новородено 
-Испитувања во бременоста за оценка на состојбата на плодот 
-Грижа за новороденото по породувањето 
Пуерпериум и грижа за родилката 
Доење и компликации во постнаталниот период 
Советување за контрацепција и планирање на семејството 
Психофизичка припрема на родилката и семејството (анте и постпартално) 

 Практична настава:   

− Клиничка вежба во ординација на матичен гинеколог (8 вежби) 

− Клиничка вежба во ординација на општ лекар (4 вежби) 

− Клинички вежби во советувалиште и школо за родители (4 вежби) 

− Клиничка вежба во превентивен тим (предшколски диспанзер) (4вежби) 

− Домашно учење (40 часа) 

− Проблемско учење на зададена тема - семинарска работа 



− Дијагностичко-терапевтски програм изготвување и учество  

− Евалуација на постапките (audit) 

− Пракса во патронажна служба (150+150 часа) 

− Работа на терен под супервизија на патронажна сестра со дефинирана листа на 
активности и евалуација од страна на супервизорот 

− Да им се даде можност на студентите да ги разгледаат своите постапки групно на 
заеднички состаноци и да разменат искуства. 

 

12.  Методи на учење:  Интерактивна настава (теоретска), практична работа, вежби, 
семинари  
Проектни задачи и други облици предвидени со критериумите за ЕКТС  
  

13.  Вкупен расположив фонд на време  410 часови 

14.  Распределба на распложивото време    

15.  Форми на наставните 
активности  

15.1  Предавања-теоретска 
настава  

30 часа 
 

15.2  Вежби  
(лабораториски, 
клинички),  
семинари,  
тимска работа  

• Вежби:40 часови  

•  

  15.3 Практична работа 180+160 
 

16.  Други форми на 
активности  

16.1  Проектни задачи    

16.2  Самостојни задачи    

  16.3    Домашно учење- 
семинарска работа  

 40 

17.  Начин на оценување                                                                                                бодови  

17.1  Тестови   
  

                                                                    Континуирани 
проверки ٭ бодови 18 -30 *Континуирана проверка на 
знаења (колоквиум) : 4 писмени 1 и 2 колоквиум – 
прашања од областа на гинекологија 3 и 4 колоквиум 
– прашања од областа на акушерството     

  Завршен испит  
  

 Усмен испит                                         мин. – макс.  
      Усмен дел бодови                                27 – 45 
      Практичен дел бодови                     13 - 22     

17.2  Семинари  Подготовка на материјалот кој ќе се обработува на 
семинарот со интерактивно учество  
 бодови                                                         



17.3  Активно учество                                                                   мин.-макс. 
Теоретска настава бодови                     1 - 3  
51%-60% 1 бод  
61%-85% 2 бода  
86%- 100% 3 бода  
Практична настава               бодови     11 - 14  
Семинари:  / 

18.  Критериуми за 
оценување 
(бодови/оценка)  
  

до 59 бода  5 (пет)  Ф  

од 60 до 68 бода  6 (шест)  Е  

од 69 до 76 бода  7 (седум)  Д  

од 77 до 84 бода  8 (осум)  Ц  

од 85 до 92 бода  9 (девет)  Б  

од 93 до100 бода  10 (десет)  А  

19.  Услов за потпис и 
полагање на завршен 
испит  

  
Условувачки критериуми:   
За да добие потпис студентот е потребно да ја посетува 
теоретската и практичната настава и да освои минмум бодови. За 
да пристапи на завршен испит студентот треба да ги положи 
предвидените континуирани проверки при што во испитната 
сесија прво ги полага неположените континуирани проверки, а 
потоа пристапува на завршен испит. Оценката за предметот се 
формира според табелата на оценки, а врз основа на збирот на 
бодовите од сите активности, континуираните проверки и 
завршниот испит. 

20.  Јазик на кој се изведува 
наставата  

Македонски  

21.  Метод на следење на 
квалитетот на наставата  

Студенска анонимна евалуација за предметот и наставниците и 
соработниците кои учествуваат во изведувањето на наставата   

  
22.  

Литература  

22.1  

СОВРЕМЕНИ ДИЈАГНОСТИЧКИ МЕТОДИ ВО ГИНЕКОЛОГИЈА И АКУШЕРСТВО 
Задолжителна литература- 

Р.бр  Автор  Наслов  Издавач  Година  

  1 Младеновиќ Д. и 
сор. 

Гинекологија и 
акушерство 

Завод за уџбенике и 
наставна средства, 
Белград 

2008 
 

2 Ристиќ Практична 
гинекологија 
 

Freemental, 
Белград 
 

 2006 
 

3 Ристиќ Практична 
опстетриција 
 

Freemental, 
Белград 
 

 2001 

22.2  Доплнителна литература      

 



 
 

1. Наслов на наставниот предмет РАДИОЛОШКИ И ДРУГИ ДИЈАГНОСТИЧНИ 
МЕТОДИ 

2. Код  ДА-322 

3. Студиска програма Тригодишни стручни студии за дипломирана 
акушерка/акушер 

4. Организатор на студиската програма 
(единица, односно институт, катедра, 
оддел) 

УКИМ-Медицински факултет 
Катедра по радиологија 

5. Степен на образование (прв односно 
втор циклус) 

Прв циклус 

6. Академска година/семестар III/VI 
 

7. Број на ЕКТС 
кредити 

1 

8. Наставник Раководител на катедрата: Проф. Д-р Михаил 
Груневски 
*наставата ја изведуваат сите членови на 
катедрата 

9. Предуслови за запишување на 
предметот 

 

10. Цели на предметната програма (компетенции): 
 
По завршување на преметот Радиолошки и други дијагностички методи студентот/тките 
ќе бидат запознаени со основните принципи на радиолошките и други методи кои се 
употребуваат во гинеколошката и акушерската пракса и улогата на акушерката во истите; 
Ќе ги осознаат основните испитувања на радиолошките и другите методи на 
дијагностика во гинекологија и акушерство и ќе можат да ги разберат резултатите од 
радиолошките испитувања; Ќе можат да го разберат и да ги интерпретираат влијанието 
на различните фактори врз резултатите како и да ја направат припремата на пациентите 
за радиолошките и други испитувања. Ќе можат да се осознаат за интерпретацијата на 
поважните и почестите дијагностички процедури и резултатите од истите. 

 
 

11. Содржина на предметната програма:  
Теоретска настава:  
Основни принципи на радиологијата, создавање на рендген зраци, ултразвук и магнетна 
резонанца. Дијагностички радиолошки методи ; Заштита од јонизирачко зрачење; 
Радиолошки методи во дијагностика на болести на гениталниот тракт; Припрема на 
пациентки за секој посебно радиолошки и друг дијагностички преглед. 
Хистеросалпингографија(ХСГ),апаратура,индикации и контраиндикации , техника на 
ХСГ,патолошки наод при ХСГ и компликации на ХСГ преглед. Радиолошки и уролошки 
испитувања во гинекологија; Контрастни средства во радиологија и препознавање на 
алергии од контрастно средство; Ултразвук во гинекологијата; Компјутерска 
томографија во дијагностика на аномалии и болести на генитален тракт; Улогата на 
магнетна резонанца во дијагностика на вродени аномалии и болести на утерус, 
овариуми, вагина; Мамографија; Галактографија; Интервентни радиолошки процедури. 
 



Практична настава: 
Апаратура во радиологијата; Современи апарати во радиологија; Основна радиолошка 
анатомија на генитален систем; Припрема на пациенти за радиолошки преглед; 
Хистеросалпингографија; Ултразвук; Мамографија; Компјутерска томографија; 
Нуклеарна магнетна резонанца; Индикации и контраиндикации за радиолошки 
испитувања; Интервентни радиолошки процедури ; Галактографија; Методи за 
дијагностика на трудници ; Заштита од јонизирачко зрачење ;  Современи дијагностички 
методи кои не употребуваат рендген зраци . 

12. Методи на учење: предавања, интерактивни вежби, домашно учење. 
 

13. Вкупен расположив фонд на време 60 часови 

14. Распределба на распложивото време 20 часови теоретска настава, 20 часови 
практична настава, 20 часови домашно 
учење 

15. Форми на наставните 
активности 

15.1 Предавања-теоретска 
настава 

Часови: 20 

15.2 Вежби 
(лабораториски, 
клинички),  
семинари,  
тимска работа 

Часови: 20 

16. Други форми на 
активности 

16.1 Проектни задачи часови 

16.2 Самостојни задачи часови 

16.3 Домашно учење Часови  20 часови 

17. Начин на оценување                                                                                         

   

17.1 Завршен испит                                                                  мин.-макс. 
Писмен дел                      бодови            42-70 
 

17.2 Семинарска работа/проект 
(презентација: писмена и 
усна) 

                                                                мин.-макс 
Семинарски  работи         бодови        

17.3 Активно учество                                                                  мин.-макс. 
Теоретска настава                  бодови     1-5   
Практична настава                 бодови    15-25 

18. Критериуми за 
оценување 
(бодови/оценка) 
 

до 59 бода 5 (пет)  Ф 

од 60 до 68 бода 6 (шест)  Е 

од 69 до 76 бода 7 (седум)  Д 

од 77 до 84 бода 8 (осум)  Ц 

од 85 до 92 бода 9 (девет)  Б 

од 93 до100 бода 10 (десет)  А 

19. Услов за потпис и 
полагање на завршен 
испит 

Условувачки критериуми:  
За да добие потпис студентот е потребно да ја посетува 
теоретската и практичната настава и да освои минмум 
бодови. 
Оценката за предметот се формира според табелата на 
оценки, а врз основа на збирот на бодовите од сите 
активности, континуираните проверки и завршниот испит. 



20. Јазик на кој се изведува 
наставата 

Македонски 

21. Метод на следење на 
квалитетот на наставата 

Студентска анонимна евалуација за предметот и 
наставниците и соработниците кои учествуваат во 
изведувањето на наставата  

22. Литература 

22.1 

Задолжителна литература 

Р.бр Автор Наслов Издавач Година 

1 Проф.Др Дамјан 
Димчевски 

Хистеросалпингогра
фија со радиолошки 
атлас 

Магор, Скопје 
 

1998 

2 Авторизирани 
предавања од 
Катедрите и 
предавачите. 

   

3 Прим.Др 
Момчило 
Живковиќ и 
соработници 

Клиничка 
радиологија 1 

Београд 1992 

4     

5     

22.2 

Доплнителна литература 

Р.бр Автор Наслов Издавач Година 

1 Проф. Др .Дамјан 
Димчевски 

Интравазација на 
контрастот при 
хистеросалпингогра
фија 

Студемтски збор, 
Скопје 

1984 

 
 
 

  1. Наслов на наставниот предмет МЕДИЦИНСКА ДИЕТЕТИКА 

2. Код  ДА-323 

3. Студиска програма Тригодишни стручни студии за дипломирана 
акушерка/акушер 

4. Организатор на студиската програма 
(единица, односно институт, катедра, 
оддел) 

УКИМ – Медицински факултет 
Катедра по интерна медицина 

5. Степен на образование (прв односно 
втор циклус) 

Прв циклус 

6. 
 

Академска година/семестар 
 

III/VI 7. Број на 
ЕКТС 
кредити 

2.0 

8. Наставник Проф. Др. Љубица Георгиевска-Исмаил-
раководител* 
*Наставата ја изведуваат наставници од повеќе 
катедри (интерна, анестезиологија, 
гинекологија, инфективни болести)  



9. Предуслови за запишување на 
предметот 

Запишан семестар 

10. Цели на предметната програма е запознавање со: 
- Основни хранителни супстанци и продукти 
- Нутритивна процена и пресметување на нутритивни потреби 
- Метаболизам на храна  во нормални и посебни услови 
- Посебен режим на исхрана кај одредени заболувања и состојби 
- Алергии, труења, содејство на храна со одредени лекови 

11. Содржина на предметната програма: 
Теоретска настава (30 часа) 
- Општ дел: 
    Основи на медицинска диететика, состав на храна и видови исхрана 
    Метаболизам на храна 
    Апсорпција, дигестија 
    Здрава храна, диети 
- Специјален дел 
   Историја и култура на исхраната кај трудница и доилка 
   Исхрана на жена во предконцепциски период 
   Хормонални и метаболични промени во бременост и лактација 
   Улога на постелката во исхрана на фетусот 
   Нутритивни потреби во бременост и лактација 
   Телесна тежина во текот на бременост 
   Посебен режим на исхрана кај трудница и доилка 
   Исхрана на новородено дете и доенче 
Семинари (15 часа) 
- Исхрана на новородено, доенче 
- Интерактивни работилници  

12. Методи на учење: Интерактивни предавања, вежби 

13. Вкупен расположив фонд на време 45 часови 

14. Распределба на распложивото време 
 

15. Форми на наставните 
активности 

15.1. Предавања-теоретска 
настава 

30 часови 

15.2. Вежби,  
Семинари 

15 часови 

16. Други форми на 
активности 

16.1. Пракса  

16.2. Самостојни задачи  

16.3. Домашно учење 
 

17. Начин на оценување                                                                                             бодови    

17.1 Континуирани проверки                                                                   мин.-макс. 
Прва континуирана проверка:             27 - 45 
(30 прашања: за секој точен одговор се добива по 
1,5 бод. Минимум 60% точни одговори) 

17.2 Завршен испит                                                                мин.-макс.  
Втора континуирана проверка:         27 – 45 
(30 прашања:за секој точен одговор се добива по 
1,5 бод. Минимум 60% точни одговори) 
 



Комплетен завршен испит: полагање на 
неположената континуирана проверка.  

17.3 Семинарска работа/проект 
(презентација: усмена)  

                                                                мин.-макс. 
                  

17.4 Активно учество                      мин.-макс. 
                               Теоретска настава*:     3 - 5 
                              Практична настава*:     3 - 5  
* Присуство на мин. 70% часови= 3 
   Присуство на мин.  80% часови= 4 
   Присуство на мин. > 90% часови= 5                          

18. Критериуми за 
оценување 
(бодови/оценка) 
 

до 59 бода 5 (пет) F 

од 60 до 68 бода 6 (шест) E 

од 69 до 76 бода 7 (седум) D 

од 77 до 84 бода 8 (осум) C 

од 85 до 92 бода 9 (девет) B 

од 93 до 100 бода 10 (десет) A 

19. Услов за потпис и полагање 
на завршен испит 

За да добие потпис, студентот треба да освои минимум 
бодови од посета на теоретска и практична настава, како  и 
од учество во семинари. 
 
Оценката за предметот се формира според табелата на 
оценки, а врз основа на збирот на бодовите од сите 
активности и континуираните проверки. 

20. Јазик на кој се изведува 
наставата 

Македонски, по потреба англиски 

21. Метод на следење на 
квалитетот на наставата 

Студентска анонимна евалуација за предметот и за сите 
наставници кои учествуваат во изведувањето на наставата 

22. Литература 

22.1. 
Задолжителна литература 

1. Мишевска П и сор. Медицинска диететика (ед). Скопје: Медицински 
факултет, 2016 

22.2. 
Дополнителна литература 

1. Авторизирани предавања од наставниците кои го предаваат предметот 

 
 
 

1. Наслов на наставниот предмет УРГЕНТНА МЕДИЦИНА СО АНЕСТЕЗИОЛОГИЈА 
И РЕАНИМАЦИЈА 

2. Код ДА-324 

3. Студиска програма Тригодишни стручни студии за дипломиранa 

акушерка/акушер 

4. Организатор на студиската програма 
(единица, односно институт, катедра) 

Катедра за анестезија, реанимација и 
интензивно лекување,  
Катедра за хирургија 

5.  Степен на образование (прв односно 
втор циклус) 

прв циклус 



6. 
 

Академска година/семестар 
 

III/VI 7. Број на 
ЕКТС 
кредити 

1,5 

7. Наставник Раководител на Катедрата по анестезија со 
реанимација: Проф. д-р Мирјана Шошолчева 

Раководител на Катедрата по хирургија: 
Проф. Д-р Боро Џонов 
Наставата ја изведуваат сите наставници 
од катедрите 

8. Предуслови за запишување на 
предметот 

 

9. Теоретска настава: 
Анестезија со реанимација 

1. Хипертензивни заболувања кај бремени (гестациска хипертензија) 
2. Ектопична бременост-graviditas exstrauterina 
3. Ургентни состојби во акушерство (крвавења во прв, втор и трет триместар од 
бременоста, предвремено одлепување на нормално всадена постелка, 
placenta previa, постпартално крвавење, руптура на утерус) 
4. Кардиопулмонална реанимација кај трудница 
5. Шок во акушерство 
6. Тромбемболизам и белодробен едем во бременост 
7. Морбидна обезност во бременост/акушерски траума менаџмент 
8. Високоризична бременост 
9. Прекумерно повраќање (hiperеmezis gravidarum) 
10. Ургентно породување 
11. Нормално и депримирано новородено: неонатална адаптација и асфиксија 
12. Респираторен дистрес синдром кај новороденче 
13. Неонатални конвулзии (етиологија, класификација, третман) 
14. Коагулациски (abruptio pl., мртов плод, амниотичен емболизам, мајчина 
сепса, хередитарни коагулопатии) и хемоглобински нарушувања во бременост 
(хемоглобинопатии)   

Хирургија 

10. Практична настава: 
Анестезија со реанимација 

1. Сестрински интервенции  
2. Вештини во гинеколошка амбуланта (пренатална нега) 
3. Вештини во родилна сала (перинатална нега) 
4. Вештини на одделение (постнатална нега) 

Хирургија 

11. Методи на учење: предавања, работа во мали групи, работилница 

12. Вкупен расположив фонд на време 40 часа 

13. Распределба на расположивото време  

14. Форми на 
наставни 
активности 

15.1 Предавања, 
теоретска настава 

20 часа 

15.2   



16. Други форми на 
активности 

16.1 Практична настава, работа во мали 
групи, работилници 

20 часа 

16.2   

16.3   

 
 

Начини на оценување 

17.1 Тестови                                                   мин-макс. 
континуирани проверки     
колоквиум 1 
или завршен испит                50-80 

17.2 Семинарска работа/проект 
(презентација писмена, усна) 

                                              

17.3 Активно учество                                              мин-макс. 
Теоретска настава               5 - 10 
Практична настава             5 - 10 

18. Критериуми за 
оценување 
(бодови/оценка) 

<60 5 

60-67 6 

68-75 7 

76-83 8 

84-91 9 

92-100 10 

19. Услов за потпис и 
полагање на завршен 
испит 

Редовна посетеност на теоретска и практична настава 

20. Јазик на кој се изведува 
наставата 

Македонски 

21. Метод на следење на 
квалитетот на наставата 

Евалуациони листи 

22. Литература:  

22.1 Задолжителна литература 

 Авторизирани 
предавања на 
катедрата 

   

Учебник 
 
 
 
 

Кардиопулмонална 
ресуститација: 
Основно, 
напреднато и 
продолжено 
одржување во 
живот 
 

М. 
Шошолчева 
и 
соработници 

  

 
 
 
 

1. Наслов на наставниот предмет ХИГИЕНА И ЕКОЛОГИЈА 

2. Код  ДА-315 



3. Студиска програма Тригодишни стручни студии за дипломирана 
акушерка/акушер 

4. Организатор на студиската програма 
(единица, односно институт, катедра, 
оддел) 

УКИМ – Медицински факултет 
Катедра по хигиена 

5. Степен на образование (прв односно 
втор циклус) 

Прв циклус 

6. 
 

Академска година/семестар 
 

трета/ V 7. Број на 
ЕКТС 
кредити 

2 

8. Наставник Раководител на катедрата  
Проф. д-р Михаил Кочубовски 
*наставата ја изведуваат сите членови на 
катедрата 

9. Предуслови за запишување на 
предметот 

Исполнет услов за запишување во трета година 

10. Цели на предметната програма:  
• Да се запознае со подрачјето на дејствување на хигиената и екологијата 
• Да го осознае влијанието на животната средина врз здравјето на луѓето 
• Да ги осознае принципите на безбедна храна и правилна исхрана  

11. Содржина на предметната програма: 
Теоретска настава (20 часа): 
• Хигиена (дефиниција, методи и поле на работа) 
• Еко-токсикологија (еколошки концепт на здравјето) 
• Процена на ризик и мерки на адаптација  
• Здравствена екологија: воздух, вода, радијации, бучава, здравствено-еколошки 

норми во здравствените институции, отпадни материи со особен акцент на 
медицинскиот отпад и регулативи 

• Хигиена на храна и исхрана (безбедност на храна и болести поврзани со небезбедна 
храна, системи за контрола на безбедноста на храната, проценка на нутритивен 
статус на населението, принципи на правилна исхрана и физичка активност, болести 
поврзани со неправилна исхрана, мерки за превенција на малнутриција и обезитас) 

 
Вежби и семинари (20 часа): 
Презентација на студии на случај од загадување на воздухот, водата за пиење, бучава, 
јонизирачко зрачење, управување со медицински отпад, елиминација на ризици во 
здравствени установи, безбедна храна и исхрана на населението.  Студентите во мали 
групи (до 5 студенти) подготвуваат заеднички проект и го презентираат. 

12. Методи на учење: предавања и вежби  

13. Вкупен расположив фонд на време 100 часа 

14. Распределба на расположивото време 40 часови предавања и вежби  
60 часови домашно учење 

15. Форми на наставните 
активности 

15.1. Предавања-теоретска 
настава 

20 часа 

15.2. Вежби,  
Семинари 

20 часа 

16. 16.1. Пракса  



Други форми на 
активности 

16.2. Самостојни задачи  

16.3. Домашно учење 60 часа 

17. Начин на оценување                                                                                             бодови    

17.1 Континуирани проверки                                                                 мин.-макс.                                               
 

17.2 Завршен испит Писмена проверка на знаењето од областа  
50-80                                                      мин.-макс.  
 

17.3 Семинарска работа/проект 
(презентација: усмена)  

Подготовка на проект во мали групи до 5 
студенти и усмена презентација                                                                      
5-10                                                        мин.-макс. 

17.4 Активно учество  Теоретска настава  
5-10                                                         мин.-макс. 

18. Критериуми за 
оценување 
(бодови/оценка) 
 

до 59 бода 5 (пет) F 

од 60 до 68 бода 6 (шест) E 

од 69 до 76 бода 7 (седум) D 

од 77 до 84 бода 8 (осум) C 

од 85 до 92 бода 9 (девет) B 

од 93 до 100 бода 10 (десет) A 

19. Услов за потпис и полагање 
на завршен испит 

За да добие потпис, студентот треба да освои минимум 
бодови од посета на теоретска и практична настава, како  и 
од учество во семинари. 
Оценката за предметот се формира според табелата на 
оценки, а врз основа на збирот на бодовите од сите 
активности и завршниот испит. 

20. Јазик на кој се изведува 
наставата 

Македонски и англиски 

21. Метод на следење на 
квалитетот на наставата 

Студентска анонимна евалуација за предметот, 
наставниците и соработниците кои учествуваат во 
изведувањето на наставата 

22. Литература 

22.1. 

Задолжителна литература 

1. • Драган Ѓорѓев, Михаил Кочубовски, Владимир Кендровски и 
Гордана Ристовска. Хигиена и здравствена екологија. Институт за 
јавно здравје, Скопје, 2008. 

• Драган Ѓорѓев, Владимир Кендровски, Гордана Ристовска, Златанка 
Димитровска. Хигиена  на храна и исхрана. Институт за јавно 
здравје, 2008 Скопје. 

22.2. 

Дополнителна литература 

1. • Teodor Tulcinski, Elena Varavikova. The new public health. Third edition 
Elsevier, London 2014. 

• Волас РБ, уредник. Јавно здравство и превентивна медицина. 
Скопје: Табернакул; 2010.  

 
 
 



1. Наслов на наставниот предмет ПСИХОЛОГИЈА ВО АКУШЕРСТВО И МЕНТАЛНО 
ЗДРАВЈЕ 

2. Код ДА-316 

3. Студиска програма Тригодишни стручни студии за дипломиранa 
акушерка/акушер 

4. Организатор на студиската програма 
(единица, односно институт, катедра 

Катедра за психијатрија и медицинска 
психологија, 
Медицински факултет 
 

5.  Степен на образование (прв односно 
втор циклус) 

Прв 

6. Академска година/семестар II/ V-VI 7. Број на ЕКТС 
кредити 

2 

7. Наставник Проф. д-р Славица Арсова 

8. Предуслови за запишување на 
предметот 

нема 

9. Теоретска настава – Медицинска психологија во акушерство (пети семестар) 
1.медицинска психологија и психопатологија 
2. психички функции 
3. развој и структура на личноста 
4. развој на личноста низ фазите на животниот циклус 
5. анксиозност 
6. стрес и механизми на одбрана  
7. стрес на работно место и мобинг 
Теоретска настава – Ментално здравје (шести семестар) 
1.Ментално здравје: дефиниција, фактори на ризик и протективни фактори и нивоа на 
превенција; 
2.Ментално здравје и мајчинство  
3.Знаци и симптоми на ментални нарушувања, со посебен осврт на симптоми и знаци во 
тек на бременост и мајчинство 
4.Органски ментални нарушувања 
5.Злоупотреба и зависност од психоактивни супстанции и бременост и мајчинство 
6.Психози и психози во период на бременост и пуерпериум 
7.Афективни нарушувања во период на бременост и пуерпериум 
8.Суцидалност и суицидално однесување 
9.Невротски и со стрес поврзани нарушувања 
10.Нарушувања на личност  
11.Третман на психијатриски пациент 

10. Практична настава - Медицинска психологија во акушерство (пети семестар) 
1. Реакции на болен на болеста 
2. релација акушерка-пациент/родилка 
3. комуникација и комуникациски вештини 
4. решавање на конфликтни ситуации 
5. професионално согорување и мобинг 
Практична настава – Менетално здравје (шести семестар) 
Воведен семинар на психијатриско одделение, интервјуирање пациенти, земање на 
анамнеза и планирање на интервентни активности кај пациенти со ментални 



нарушувања 

11. Методи на учење: предавање 

12. Вкупен расположив фонд на време 60 

13. Распределба на расположивото време 15 часа предавања 15 часа семинари (во петти 
семестар) 
15 часа предавања 15 часа семинари (во шести 
семестар) 

14. Форми на 
наставни 
активности 

15.1 Предавање  

15.2 Семинари  

16. Други форми на 
активности 

16.1 Проблем фокусирана дискусија  

16.2   

 
 

Начини на оценување 

17.1 Тестови                                        мин-макс. 
Пети семестар – Медицинска 
психологија 
континуирани проверки 21-40 
колоквиуми 1   
завршен испит                   21-40   
Шести семестар – Ментално здравје  
континуирани проверки 21-40 
колоквиуми 1   
завршен испит                   21-40                   

17.2 Семинарска работа/проект 
(презентација писмена, усна) 

                                       мин-макс. 
                                              

17.3 Активно учество                                  мин-макс. во секој 
семестар 
Теоретска настава             5-10 
Практична настава            5-10 

18. Критериуми за 
оценување 
(бодови/оценка) 

< 60 5 

60-68 6 

68-76 7 

76-84 8 

84-92 9 

92-100 10 

19. Услов за потпис и полагање 
на завршен испит 

Редовност на предавања и семинари за да пристапи кон 
континуирана проверка. Проверката е писмена. Оценката 
за целокупниот испит се добива според табелата на оценки, 
а врз основа на збирот на бодовите добиени од сите 
активности, вклучувајќи ја и континуираната проверка. 
Студентот е должен да освои минимум бодови (60%) од 
континуираната проверка, во спротивно се јавува на 
комплетен завршен испит. 

20. Јазик на кој се изведува 
наставата 

Македонски 

21. Метод на следење на 
квалитетот на наставата 

 



22. Литература: 

22.1 Задолжителна литература 

Медицинска 
психологија 

Чадловски, 
Филиповска 
и Белевска 

Просветно 
дело, Скопје 

  

22.2  

Психијатрија за 
стоматолози 

Чадловски, Ѓ Просветно 
дело, Скопје 

  

 
 
 

1. Наслов на наставниот предмет ЗДРАВСТВЕНО И СОЦИЈАЛНО 
ЗАКОНОДАВСТВО 

2. Код  ДА-317 

3. Студиска програма Тригодишни стручни студии за дипломирана 
акушерка/акушер 

4. Организатор на студиската програма 
(единица, односно институт, катедра, 
оддел) 

УКИМ-Медицински факултет 
Катедра по социјална медицина 

5. Степен на образование (прв односно 
втор циклус) 

Прв циклус 

6. 
 

Академска година/семестар 
 

Трета 
год./сем. 
петти 

7. Број на 
ЕКТС 
кредити 

1 

8. Наставник Раководител на Катедра: проф. д-р Фимка 
Тозија 
Одговорен наставник: проф. д-р Фимка Тозија 
*наставата ја изведуваат сите наставници на 
катедрата 

9. Предуслови за запишување на 
предметот 

Нема 

10. Цели на предметната програма: 
По завршувањето на овој предмет, студентот ќе го продлабочи знаењето за 
здравственото и социјално законодавство и би требало да биде способен да: 

• ги разбира основните концепти на здравственото законодавство и социјалното 
законодавство во Република Македонија и Европа 

• има знаења за постоечката легислатива за човековите права, правата за здравје и 
здравствена заштита и правата на пациентите во земјата и Европа 

• го разбира процесот на хармонизација на легислативата за здравствена и социјална 
заштита и ЕУ интеграцијата 

• има знаења за стратешките документи и програми за здравствена и социјална 
заштита  

11. Содржина на предметната програма: 

• Закон за здравствена заштита  

• Здравствен систем, нивоа на здравствена заштита во Република Македонија 

• Здравствени организации 

• Закон за здравствено осигурување  



• Закон за евиденции во областа на здравството 

• Здравствен информативен систем  

• МКБ 10 

• Закон за јавно здравје  

• Закон за права на пациентите и Европска повелба 

• Закон за заштита на населението од заразни болести  

• Закон за социјална заштита  и систем на социјална заштита во Република 
Македонија 

• Закон за заштита на децата  

• Закон за превенција и заштита од семејно насилство 

• Закон за заштита од пушењето 

• Здравствени  стратегии, акциски планови, програми и протоколи 

12. Методи на учење:  
Интерактивна настава, семинари, вежби, интерактивни работилници и групна работа  

13. Вкупен расположив фонд на време:  15 часа 

14. Распределба на распложивото време 15 часа предавања, 15 часа домашно 
учење 

15. Форми на наставните 
активности 

15.1. Предавања-теоретска 
настава 

15 часа 

15.2. Вежби,  
Семинари 

 

16. Други форми на 
активности 

16.1. Пракса  

16.2. Самостојни задачи  

16.3. Домашно учење 15 часа 

17. Начин на оценување                                                                                             бодови    

17.1 Континуирани проверки                                                                 мин.-макс.                                        

17.2 Завршен испит                                                                мин.-макс.  
Усмен дел                          бодови         50 - 70 

17.3 Семинарска работа/проект 
(презентација: усмена)  

                                                                мин.-макс. 
Семинарска  работа        бодови           10 - 20 

17.4 Активно учество во редовно 
следење на наставата 

                                                            мин.-макс. 
Теоретска настава                  бодови      3 - 5  
Практична настава                 бодови      3 - 5 

18. Критериуми за 
оценување 
(бодови/оценка) 
 

до 59 бода 5 (пет) F 

од 60 до 68 бода 6 (шест) E 

од 69 до 76 бода 7 (седум) D 

од 77 до 84 бода 8 (осум) C 

од 85 до 92 бода 9 (девет) B 

од 93 до 100 бода 10 (десет) A 

19. Услов за потпис и полагање 
на завршен испит 

Условувачки критериуми:  
За да добие потпис студентот е потребно да ја посетува 
теоретската, практичната настава и семинарите и да освои 
минмум бодови 
За да пристапи на завршен испит студентот треба да 
изработи семинарски труд во писмена форма и да 
изработи power point презентација. 
Оценката за предметот се формира според табелата на 



оценки, а врз основа на збирот на бодовите од сите 
активности и завршниот испит. 

20. Јазик на кој се изведува 
наставата 

Македонски 

21. Метод на следење на 
квалитетот на наставата 

Студенска анонимна евалуација за предметот и 
наставниците и соработниците кои учествуваат во 
изведувањето на наставата  

22. Литература:  

22.1. 

Задолжителна литература 

1. закони достапни на веб-странита на Министерство за здравство на РМ 
(www.zdravstvo.gov.mk ), Фондот за здр. осигурување 
(http://www.fzo.org.mk), Министерство за труд и социјална политика 
(http://www.mtsp.gov.mk/)  

 
2. Донев Д., Спасовски М., Тозија Ф., Ќосевска Е. Социјална медицина, 

УКИМ Медицински факултет Скопје, 2013 

22.2. 

Дополнителна литература 

1. Tulchinsky T, Varavikova E. The new public heath.Third Edition. Elsevier, 
Academic Press. 2014 

  2. Авторизирани предавања 

 
 
 

1. Наслов на наставниот предмет ОСНОВИ НА НАУЧНОИСТРАЖУВАЧКА РАБОТА 

2. Код ДА-325 

3. Студиска програма Тригодишни стручни студии за дипломирана 
акушерка/акушер 

4. Организатор на студиската програма 
(единица, односно институт, 
катедра, оддел) 

УКИМ – Медицински факултет 
Катедра по интерна медицина 

5. Степен на образование (прв 
односно втор циклус) 

Прв циклус 

6. 
 

Академска година/семестар 
 

Трета/VI 7. Број на 
ЕКТС 
кредити 

3.5 

8. Наставник Раководител: 
Проф. Др. Љубица Георгиевска-Исмаил  
Теоретска настава:  
Проф. д-р. Љубица Георгиевска-Исмаил  
Проф. д-р. Биљана Јанеска 
Проф. д-р Катерина Тошеска-Трајковска 
Проф. д-р Марија Вавлукис 
Практична настава:  
Проф. д-р Марија Вавлукис 
Проф. Д-р Катерина Тошеска-Трајковска 
Доц. Д-р Лидија Попоска 
Насл. доц. Д-р Жанина Перевска 
Доц.др. Ирена Алексиовска 

http://www.zdravstvo.gov.mk/
http://www.fzo.org.mk/
http://www.mtsp.gov.mk/


Асс. Др. Валентина Андова mr.sci, dr.sci 

9. Предуслови за запишување на 
предметот 

Запишан семестар 

10. Цели на предметната програма е запознавање со: 
• Суштината и значењето на научното истражување и принципите на научниот метод 
• Компонентите на истражувачкиот процес и нивно разбирање  
• Медицината базирана на докази и нејзината примена 
• Изнаоѓање на извори за научно-истражувачки проект и стекнување основни знаења за 

критички осврт кон нив  
• Основните принципи на истражувачката етика, тимската работа и значењето на 

авторството   
• Основните постапки и правила за подготовка, објавување и/или презентација на 

резултатите од научното истражување   

11. Содржина на предметната програма: 
Теоретска настава (15 часа) 
• Вовед во предметот, обврски, очекувања.  

Наука и научен метод-што е тоа, историјат, значење и принципи  
• Терминологија во наука, типови на докази, силина на препораки   
• Дизајн на научно-истражувачки проект 
• Медицина базирана на докази и нејзината примена 
• Користење на биомедицински бази на податоци 
• Етика во научно-истражувачка работа и одговорно однесување во науката 
• Градба на научен труд и подготовка за објавување, стил, јазик и презентација 
• Критичка оцена на делови на научен труд 
Вежби (20 часа) 
- Вежба 1. Како се одбира тема за научно-истражувачка работа и пребарување на 

извори на интернет по клучни зборови 
- Вежба 2. Планирање и организирање на научно-истражување- вежбање на зададена 

тема со посебен осврт кон материјал и методи 
- Вежба 3. Етика во наука- панел дискусија по дадени примери (плагијаторство, 

конфликт на интерес, заштита на авторски права) 
- Вежба 4. Делови на труд: Критички осврт на деловите на трудот (наслов, дизајн, 

материјал и методи, резултати, дискусија, заклучок) 
- Вежба 5. Изготвување на драфт верзија на компилативен труд на зададена тема, 

цитирање на литература, презентација на труд на зададен материјал 
Подготовка на дипломска работа (50 часа)  

12. Методи на учење: Интерактивни предавања, вежби, панел дискусии 

13. Вкупен расположив фонд на време 85 часа 

14. Распределба на распложивото време 
 

15. Форми на наставните 
активности 

15.1. Предавања-теоретска 
настава 

13 часа (+ 2 ч испити) 

15.2. Вежби,  
Семинари 

20 часа 

16. Други форми на 
активности 

16.1. Пракса  

16.2. Самостојни задачи 50 часа (подготовка на 
дипломска работа) 

   



17. Начин на оценување                                                                                                         бодови    

17.1 Континуирани проверки  Мини-квизови после практичната настава-  
вкупно 5 (за секој точен одговор се добива по 1,5 
бод)                                                       

мин.-макс. 
                                                                       23 - 38 

17.2 Завршен испит Писмено:                                                 мин.-макс. 
                                                                              27 - 45 
(30 прашања:за секој точен одговор се добива по 
1,5 бод. Минимум 60% точни одговори) 

17.3 Семинарска работа/проект 
(презентација: усмена)  

Постојат бонус бодови за изработка на проектна 
задача/јавно презентирана за оние кои се 
пријавиле на почеток на настава (5 бодови) 

17.4 Активно учество                      мин.-макс. 
                               Теоретска настава*:         4 - 6 
            Практична настава присуство*:       4 – 6 
   
* Присуство на мин. 70% часови= 4 
   Присуство на мин.  80% часови= 5 
   Присуство на мин. > 90% часови= 6                      

18. Критериуми за 
оценување 
(бодови/оценка) 
 

до 59 бода 5 (пет) F 

од 60 до 68 бода 6 (шест) E 

од 69 до 76 бода 7 (седум) D 

од 77 до 84 бода 8 (осум) C 

од 85 до 92 бода 9 (девет) B 

од 93 до 100 бода 10 (десет) A 

19. Услов за потпис и полагање 
на завршен испит 

За да добие потпис, студентот треба да освои минимум 
бодови од посета на теоретска и практична настава. 
Оценката за предметот се формира според табелата на 
оценки, а врз основа на збирот на бодовите од сите 
активности и проверки. 

20. Јазик на кој се изведува 
наставата 

Македонски, по потреба англиски 

21. Метод на следење на 
квалитетот на наставата 

Студентска анонимна евалуација за предметот и за сите 
наставници кои учествуваат во изведувањето на наставата 

22. Литература 

22.1. 
Задолжителна литература 

1. Авторизирани предавања од професорите кои држат теоретска настава 
(Георгиевска-Исмаил, Вавлукис, Тошевска, Јаневска) 

22.2. 
Дополнителна литература 

1. Панзова В. Науката како занает. Филозофски факултет, УКИМ, 2003 

  
2. Марушиќ М и сор. Вовед во научна работа во медицината. Скопје: 

Култура, 2003 

  
3. Спироски ЖМ. Научниот труд- да се напише и објави. Скопје: Институт за 

имунобиологија и хумана генетика, 2002 

 



СПИСОК НА ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ  

  

1. ФИЗИОЛОГИЈА НА ФЕТУС 

2. КЛИНИЧКА АНАТОМИЈА НА АОРТНИОТ ЛАК 

3. НАРАТИВЕН ПРИОД ВО СОВРЕМЕНИТЕ ЕПИДЕМИОЛОШКИ ИСТРАЖУВАЊА  

4. ЕПИДЕМИОЛОГИЈА НА МЕДИЦИНСКИТЕ ГРЕШКИ  

5. КЛИНИЧКИ ОРИЕНТИРАНА АНАТОМИЈА НА ПОВРШНИ И ДЛАБОКИ КРВНИ САДОВИ  

6. ГРАДНА ПРАЗНИНА  

7. ЛАБОРАТОРИСКИ МЕТОДИ ВО ПАТОЛОГИЈАТА: ИМУНОФЛУОРЕСЦЕНЦИЈА И  

ИМУНОХИСТОХЕМИЈА  

8. ЛАБОРАТОРИСКИ МЕТОД ЗА АНАЛИЗА НА ХУМАНИОТ ЕЈАКУЛАТ  

9. НЕОПЛАЗМИ АСОЦИРАНИ СО ХУМАН ПАПИЛОМА ВИРУСНА ИНФЕКЦИЈА: ОД 

ПАТОГЕНЕЗА ДО ПРЕВЕНЦИЈА  

10. ХИСТОЛОШКА ТЕХНИКА  

11. ХЕМОСТАЗА  

12. ИМУНОХЕМАТОЛОГИЈА  

13. ОСНОВИ НА ЕЛЕКТРОФИЗИОЛОШКИ МЕРЕЊА  

14. ОСНОВИ НА ИМУНОГЕНЕТИКА 

15. УРИНА, ПРОТЕИНУРИЈА И ХЕМАТУРИЈА ВО ЛЕКАРСКАТА ПРАКСА  

16. СТЕРИЛИЗАЦИЈА И ДЕЗИНФЕКЦИЈА ВО ХИРУРГИЈАТА  

17. РАСТРОЈСТВА НА СПИЕЊЕ И НЕСОНИЦА  

18. БРОЕЊЕ КЛЕТКИ  

 

 

 

 

 

 



1. Наслов на наставниот предмет ФИЗИОЛОГИЈА НА ФЕТУС 

2. Код  ДАИ-01  

3. Студиска програма Тригодишни стручни студии за дипломирана 
акушерка/акушер 

4. Организатор на студиската програма 
(единица, односно институт, катедра, 
оддел) 

УКИМ-Медицински факултет 
Катедра по медицинска и експериментална 
физилогија со антропологија 

5. Степен на образование (прв односно 
втор циклус) 

Интегриран циклус 

6. Академска година/семестар  
 

7. Број на ЕКТС 
кредити 

1 

8. Наставник Проф.др. Сунчица Петровска 

9. Предуслови за запишување на 
предметот 

Положен испит Физиологија 

10. Цели на предметната програма (компетенции): 
 
• Zapoznavawe na studentot so fiziologija na  fetusot i so 

specifi~nosti 
тe vo odnos na funkcionalnite karakteristiki na organskite sistemi na 

fetusot vo tekot na intrauterinata maturacija. 
 
Семинарски работи: изборни делови од физиологија  на фетусот 

11. Содржина на предметната програма:  
Теоретска настава:  
 

• Amnionska te~nost i telesni te~nosti 

• Морфофизиологија на плацентата 

• Fiziologija na srceto i na cirkulatorniot sistem 

• Fiziologijana respiratorniot sistem  

• Fiziologija na gastrointestinalniot sistem  

• Мetabolizам во феталниот период 

• Fiziologija na urinarniot sistem 

• Оdr`uvawe na acidobazna homeostaza 

• Fiziologija na nervniot i na nevroendokriniot sistem 
 
Seminarski raboti:izborni delovi od fi ziologija na fetusoт 

12. Методи на учење: 

Interaktivna nastava (teoretska),  seminarska rabota  

13. Вкупен расположив фонд на време 30 

14. Распределба на распложивото време  

15. Форми на наставните 
активности 

15.1 Предавања-теоретска 
настава 

 5 часови 

15.2 Вежби (лабораториски, 
клинички),  
семинари,  
тимска работа 

  
Семинари 10 часови 

16. 16.1 Проектни задачи часови 



Други форми на 
активности 

16.2 Самостојни задачи  5 часа 

16.3 Домашно учење 10 часа 

17. Начин на оценување                                                                                        бодови  

17.1 Тестови  
 

  Писмен дел                                         мин.-макс. 
                                                                  12 - 20 

 Завршен испит 
 

                                                                 мин.-макс. 
 Усмен дел                        бодови           12 - 20 

17.2 Семинарска работа/проект 
(презентација: писмена и 
усна) 

                                                                мин.-макс 
Семинарска  работа       бодови           24 - 40 

17.3 Активно учество                                                                  мин.-макс. 
Теоретска настава                  бодови      12 - 20  
Практична настава                 бодови          / 

18. Критериуми за 
оценување 
(бодови/оценка) 
 

до 59 бода 5 (пет)  Ф 

од 60 до 68 бода 6 (шест)  Е 

од 69 до 76 бода 7 (седум)  Д 

од 77 до 84 бода 8 (осум)  Ц 

од 85 до 92 бода 9 (девет)  Б 

од 93 до100 бода 10 (десет)  А 

19. Услов за потпис и 
полагање на завршен 
испит 

Условувачки критериуми:  
За да добие потпис студентот е потребно да ја посетува 
теоретската настава и семинарите и да освои минмум 
бодови 
За да пристапи на завршен испит студентот треба да 
изработи семинарски труд во писмена форма и да изработи 
power point презентација. 
Оценката за предметот се формира според табелата на 
оценки, а врз основа на збирот на бодовите од сите 
активности, континуираните проверки и завршниот испит. 

20. Јазик на кој се изведува 
наставата 

Македонски  

21. Метод на следење на 
квалитетот на наставата 

Студенска анонимна евалуација за предметот и 
наставниците и соработниците кои учествуваат во 
изведувањето на наставата  

22. Литература 

22.1 

Задолжителна литература 

Р.бр Автор Наслов Издавач Година 

1  
     С. Петровска  

 
Физиологија на 

фетус 

УКИМ, 
Медицински 

факултет 

 
  2012 

2 Учебник по 
медицинска 
физиологија 

Артур К. Гајтон, Џон 
Е. Хол 

 
Академски печат 

 
2012 

22.2 

Доплнителна литература 

Р.бр Автор Наслов Издавач Година 

1  
Blackburn ST. 

 

 
Maternal, fetal and 
neonatal physiology 

 
Elsevier 

 
2007 



 
 

 

1. Наслов на наставниот предмет КЛИНИЧКА АНАТОМИЈА НА АОРТНИОТ ЛАК 

2. Код  ДАИ-02  

3. Студиска програма Тригодишни стручни студии за дипломирана 
акушерка/акушер 

4. Организатор на студиската програма 
(единица, односно институт, катедра, 
оддел) 

УКИМ-Медицински факултет 
Катедра по анатомија 

5. Степен на образование (прв односно 
втор циклус) 

Интегриран циклус 

6. Академска година/семестар  7. Број на ЕКТС 
кредити 

1 

8. Наставник Проф. д-р Јулија Живадиновиќ-Богдановска 

9. Предуслови за запишување на 
предметот 

положен испит од Анатомија 2  

10. Цели на предметната програма (компетенции): 
 

• Да се обезбеди знаење за морфолошките и топографските карактеристики на 
аортниот лак и неговите гранки  

• Да се обезбеди знаење за варијациите на аортнит лак и неговите гранки 

11. Содржина на предметната програма:  
Теоретска настава:  

- Морфолошки и топографски карактеристики на аортниот лак 
- Морфолошки и топографски карактеристики на гранките на аортниот лак 
- Анатомски варијации на аортниот лак и неговите гранки и нивно клиничко 

значење 
- Подрачје на васкуларизација на аортниот лак и неговите гранки 

 
Практична настава: 

- Презентација на морфолошките и топографските карактеристики на аортниот 
лак, неговите гранки и нивните варијации 

Семинарска работа: Избран дел од аортниот лак 

12. Методи на учење: 
Interaktivna nastava:  predavawa, ve`bi, seminarska rabota  

13. Вкупен расположив фонд на време 30 

14. Распределба на распложивото време  

15. Форми на наставните 
активности 

15.1 Предавања-теоретска 
настава 

 5 часови 

  15.2 Вежби 
(лабораториски, 
клинички),  
семинари,  
тимска работа 

Вежби 5 часови  
Семинари 5 часови 



16. Други форми на 
активности 

16.1 Проектни задачи часови 

  16.2 Самостојни задачи часови 

  16.3 Домашно учење 15 часови 

17. Начин на оценување                                                                                        бодови 

 17.1 Тестови  
 

                                                                 мин.-макс. 
      

  Завршен испит 
 

                                                                 мин.-макс. 
 Усмен дел                        бодови           15 - 25 
 

 17.2 Семинарска работа/проект 
(презентација: писмена и 
усна) 

                                                                мин.-макс 

Семинарска  работа         бодови          25 - 35 

 17.3 Активно учество                                                                  мин.-макс. 
Теоретска настава                  бодови      10 - 20  
Практична настава                 бодови      10 - 20 

18. Критериуми за 
оценување 
(бодови/оценка) 

до 59 бода 5 (пет)  Ф 

  од 60 до 68 бода 6 (шест)  Е 

  од 69 до 76 бода 7 (седум)  Д 

  од 77 до 84 бода 8 (осум)  Ц 

  од 85 до 92 бода 9 (девет)  Б 

  од 93 до100 бода 10 (десет)  А 

19. Услов за потпис и 
полагање на завршен 
испит 

Условувачки критериуми:  
За да добие потпис студентот е потребно да ја посетува 
теоретската, практичната настава и семинарите и да освои 
минмум бодови. 
 
За да пристапи на завршен испит студентот треба да 
изработи семинарски труд во писмена форма и да изработи 
power point презентација. 
 
Оценката за предметот се формира според табелата на 
оценки, а врз основа на збирот на бодовите од сите 
активности, континуираните проверки и завршниот испит. 

20. Јазик на кој се изведува 
наставата 

Македонски  

21. Метод на следење на 
квалитетот на наставата 

Студенска анонимна евалуација за предметот и 
наставниците и соработниците кои учествуваат во 
изведувањето на наставата  

22. Литература 

 22.1 Задолжителна литература 

  Р.бр Автор Наслов Издавач Година 

  1. Јулија 
Живадиновиќ 

Морфологија на 
аортниот лак 

Авторот 2017 

  2 Мур КЛ 
Дали АФ 
Агур АМР 

Клинички 
ориентирана 
анатомија 

Табернакул, 
Скопје 

2011 



  3 Williams PL Gray`s anatomy Churchill 
Livingstone 

2005 

  4 Марија Папазова, 
Добрила 
Лазарова, Јулија 
Живадиновиќ. 

Васкуларизација на 
мозокот. УКИМ  
 

Медицински 
факултет, Скопје 

2010. 

  5 Елис Х, 
Логан БМ, 
Диксон АК 

Анатомија на 
човекот на пресеци 

Арс ламина 2011 

 22.2 Доплнителна литература 

  Р.бр Автор Наслов Издавач Година 

 

 

  

1.  
Наслов на наставниот предмет  

НАРАТИВЕН ПРИОД ВО СОВРЕМЕНИТЕ 

ЕПИДЕМИОЛОШКИ ИСТРАЖУВАЊА   

2.  Код   ДАИ-03  

3.  Студиска програма  Тригодишни стручни студии за дипломирана 

акушерка/акушер 

4.  Организатор на студиската програма 

(единица, односно институт, катедра, 

оддел)  

УКИМ-Медицински факултет  
Катедра за Епидемиологија и биостатистика со 

медицинска информатика  

5.  Степен на образование (прв односно 

втор циклус)  
прв циклус  

6.  
Академска година/семестар  по избор  7.  

Број на ЕКТС 

кредити  
1  

8.  

Наставник  

Раководител на катедрата:   
Проф. д-р Весна Велиќ Стефановска  

  
Наставата ја изведуваат следните членови 
на Катедра по епидемиологија и 
биостатистика со медицинска 
информатика:   
  
Проф. д-р Драган Даниловски  
Проф. д-р Билјана Таушанова  
Проф. д-р Весна Велиќ Стефановска  
Проф. д-р Розалинда Исјановска  
Проф. д-р Бети Зафирова Ивановска  
Науч. сор. д-р Ирина Павловска  

  



9.  Предуслови за запишување на 

предметот  
положен испит од Биостатистика со медицинска 

информатика  

10.  Цели на предметната програма (компетенции):  

  

• Изучување на современи ново-дизајнирани методи на епидемиолошки 

истражувања  
• Укажување на начините за нивна примена во научно истражувачката работа  
• Стекнување на знаење и вештини за креирање на научен труд  
• Компоненти на право на здравје - еднаквост и правичност  

11.  Содржина на предметната програма:   

  
Теоретска настава:  
• Вовед во курсот - генерални принципи и клучни елементи на ново дизајнираните 

методи во современите епидемиолошки истражувања  
• Наративна медицина – културолошки и структурелни компетенции на здравствените 

работници  
• Метод на втора/трета генерација на епидемиолошки истражувања   
• Клинички епидемиолошки истражувања  
• РАР метода за брза проценка и реакција  
• ПАР метода  
• Методи за заголемување на репрезентативноста на примерокот (надминување на 

дискриминацијата во застапеноста на вулнерабилните групи)  

 • Примена на компонентите на право на здравје (еднаквост и правичност) при 
селекција на испитаниците  

• Препознавање и надминување на дискриминацијата и диспаритетите во научните 
истражувања  

  
Практична настава:  

• Вежба 1 - аплицирање на втора генерација на епидемиолошки истражувања   
• Вежба 2 - аплицирање на трета генерација на епидемиолошки истражувања   
• Вежба 3 - аплицирање на РАР методата во пракса  
• Вежба 4 - аплицирање на ПАР метода во пракса  
• Вежба 5 - зголемување на репрезентативноста на примерокот  
• Вежба 6 – прикажување на филм со искуства на вулнерабилни групи и дискусија  
• Вежба 7-препознавање на дискриминација и диспарите на испитаниците во 

научните истражувања  

• Семинарска работа: примена на современи епидемиолошки истражувања во 

креирање на научен труд   

12.  Методи на учење:  
Интерактивна настава (теоретска), вежби, семинарска работа   

13.  Вкупен расположив фонд на време  30 часа  

14.  Распределба на распложивото време    



15.  Форми на наставните 

активности  
15.1  Предавања-теоретска 

настава  
 5 часови  

15.2  Вежби  
(лабораториски, 

клинички), 

семинари, тимска 

работа  

Вежби 8 часови 

Семинар 2 часови  

16.  Други форми на 

активности  
16.1  Проектни задачи  часови  

16.2  Самостојни задачи  часови  

16.3  Домашно учење  15 часови  

17.  Начин на оценување                                                                                        бодови  

17.1  Завршен испит  

  

                                                           мин - макс  
Усмен дел                    бодови           15 - 25  

17.2  Семинарска работа/проект 

(презентација: писмена и 

усна)  

                                                           мин - макс  
Семинарска  работа        бодови        25 - 35  

17.3  Активно учество                                                             мин - макс  
Теоретска настава           бодови       10 - 20   
Практична настава           бодови       10 - 20  

18.  Критериуми за оценување 
(бодови/оценка)  
  

до 59 бода  5 (пет)  Ф  

од 60 до 68 бода  6 (шест)  Е  

од 69 до 76 бода  7 (седум)  Д  

од 77 до 84 бода  8 (осум)  Ц  

од 85 до 92 бода  9 (девет)  Б  

од 93 до100 бода  10 (десет)  А  

19.  Услов за потпис и 

полагање на завршен 

испит  

Условувачки критериуми:   
За да добие потпис студентот е потребно да ја посетува 
теоретската, практичната настава и семинарите и да освои 
минимум бодови  
За да пристапи на завршен испит студентот треба да 
изработи семинарски труд во писмена форма и да 
изработи power point презентација.  
Оценката за предметот се формира според табелата на 

оценки, а врз основа на збирот на бодовите од сите 

активности, континуираните проверки и завршниот испит.  

20.  Јазик на кој се изведува 

наставата  
Македонски   

21.  Метод на следење на 

квалитетот на наставата  
Студенска анонимна евалуација за предметот и 

наставниците и соработниците кои учествуваат во 

изведувањето на наставата   



22.  Литература  

22.1  

Задолжителна литература  

Р.бр  Автор  Наслов  Издавач  Година  

1  Џејмс Ф. Џекел,  

Дејвид Л. Кац, 
Џоан Џ. Елмор, 
Доротеа М.  
Џ.Вајлд  

Епидемиологија, 

биостатистика и 

превентивна 

медицина  

Табернакул  2010  

2  
World Health 

Organization  

Rapid Assessment 

and Response 

Technical Guide  

WHO  2003  

3  

World Health 

Organization  

The Rapid  

Assessment and  

Response Guide on  

Injecting Drug Use  

(IDU-RAR) (Version 

5)  

WHO  1998  

4  
World Health 

Organization  

The Rapid  

Assessment and  

Response Guide on 
Psychoactive  

Substance Use and 

Sexual Risk 

Behaviour (SEX - 

RAR).  

WHO  2001  

    

5  Charon R.  

Narrative 
medicine: The  
essential role of  

stories in medical 

education and 

communication.  

Edited by Isabel 
Fernandes,  

Cecilia Beecher  

Martins,  

Amândio Reis 

and Zuzanna 

Sanches.  

2015: 

95111  

    In: Creative 

Dialogues.  

Cambridge UK:  

Cambridge 

Scholars  

 



    

6  

Rita Charon,  

Sayantani  

DasGupta, Nellie  

Hermann, Craig  

Irvine, Eric  

Marcus, Edgar  

Rivera-Colon, 
Danielle  

Spencer, and  

Maura  

Spiegel&al.  

The Principles and  

Practice of  

Narrative  

Medicine.  

New York:  

Oxford  

University Press  

2017  

    

7  

Devlin MJ,  

Richards BF,  

Cunningham H,  

Desai U, Lewis  

O, Mutnick A,  

Nidiry MAJ, Saha 

P, Charon R.  

Where Does the 
Circle End?”:  

Representation as a 
critical aspect of 
reflection in  

teaching social and 

behavioral 

sciences in 

medicine.  

Academic 

Psychiatry  

2015.  

  

  

  

  

1.  Наслов на наставниот предмет  ЕПИДЕМИОЛОГИЈА НА МЕДИЦИНСКИТЕ 

ГРЕШКИ   

2.  Код  ДАИ-04 

3.  
Студиска програма  

Тригодишни стручни студии за дипломирана 

акушерка/акушер 

4.  Организатор на студиската 

програма (единица, односно 

институт, катедра, оддел)  

Институт за Епидемиологија и биостатистика со 

медицинска информатика, Медицински 

факултет, Универзитет “Св. Кирил и Методиј“, 

Скопје  

5.  Степен (прв, втор, трет циклус)  прв циклус  

6.  
Академска година / семестар  По избор  7.  

Број на ЕКТС 

кредити  
1  



8.  

Наставник  

Раководител на катедрата:   

Проф. д-р Весна Велиќ Стефановска  

  

Наставата ја изведуваат следните членови 
на Катедра по епидемиологија и 
биостатистика со медицинска 
информатика:   
  

Проф. д-р Драган Даниловски  

Проф. д-р Билјана Таушанова  

  Проф. д-р Весна Велиќ Стефановска  

Проф. д-р Розалинда Исјановска  

Проф. д-р Бети Зафирова Ивановска  

Науч. сор. д-р Ирина Павловска  

9.  Предуслови за запишување на 

предметот  
Нема  

10.  Цели на предметната програма (компетенции):   

  

Учебните цели кои е планирано да бидат исполенети по завршувањето на програмата 
на изборниот предмет се:  
  

1. Да се прикаже историјата, застапеноста, видовите и научното толкување на 
медицинските грешки.  

2. Да се укаже на факторите кои го зголемуваат ризикот од медицински грешки и да се 
посочат начините за нивно намалување.  

3. Да се совладаат вештините за препознавање на посебно вулнерабилната популација 
за медицински грешки.  

4. Да се совладаат вештините за идентификување на одговорноста и постапката за 
пријавување на медицинските грешки.  

5. Да се обработат начините на комуникација со пациентите при медицинска грешка.  

6. Да се обработат начините за надминување на самопрегорувањето при медицинска 
грешка.  

7. Да се посочи и дискутира законската регулатива за правата на пациентите со посебен 
осврт на медицинските грешки.  



11.  Содржина на предметната програма:   

  

Теоретска настава:  

  

• Предизвикот на медицинските грешки – историјат и факти.  

• Официјална и проектирана статистика за бројот за медицинските грешки низ земјите 
во светот.  

• Економски аспекти на медицинските грешки.  

• Медицински грешки – дефинирање, видови, карактеристика.   

• Модел “Швајцарско сирење“  

• Причини кои го зголемуваат ризикот од медицински грешки – човечки фактор, 
медицинска комплексност, системски грешки.  

• Медицински грешки при ињектирање.  

• Несакани грешки со лекови – синоними, дефиниција, настанување, ризични групи.  

• Најчести грешки на терапија со лекови и нивно настанување  

• Превенирање на медицински грешки при разновидни медицински интервенции.  

• Превенирање на медицински грешки при терапија со лекови – обезбедување на 
квалитет.  

• Превенирање на лабораториски грешки.  

• Светски инцијативи за превенција на медицински грешки и сигурност на пациентите.  

• Пријавување на медицински грешки и анализа на патот на грешката.  

• Техники на отворен разговор за медицинската грешка.  

 • Иницијативи за сигурност на пациентите.  

  
Практична настава:  

• Филмска презентација на изјава за член на семејство за случај на медицинска грешка 
- дебатирања  

• Филмска презентација на настанување на медицинска грешка во здравствена 
установа – дебатирање.  

• Филмска презентација на настанување на медицинска грешка при ињектирање – 
дебатирање.  

• Филмска презентација на настанување грешка при терапија со лекови – дебатирање.  
• Филмска презентација на отворн разговор за медицинските грешки – дебатирање.  
• Филмска презентација на анализа на патот на грешката – дебатирање.  

12.  Методи на учење:   

  
Теоретска настава: интерактивни предавања,   
Практична настава: вежби/работилници преку прикажување на филмови со 
презентација на случај од соодветниот проблем и дебатирање.  
Индивидуална работа: евалуација на научна литература, консултации, дискусии по 

теми од интерес и подготвување на есеи на зададени теми.  

13.  Вкупен расположив фонд на време  30 часови  

  



14.  Распределба на расположивото време    

15.  Форми на наставните активности  15.1.  Предавања- теоретска 

настава  
15 часови  

15.2.  Вежби (лабораториски, 

аудиториски), семинари, 

тимска работа  
  

16.  Други форми на активности  16.1.  Домашно учење  15 часови  

17.  Начин на оценување  

17.1.  

Тестови  

Континуирани проверки бодови         
мин. - макс.  

  24   

40                                                        

17.2.  
Завршен испит  

  

Устен дел бодови                         

мин.- макс.               

24  -   40  

17.3.  
Семинарска работа/ проект (презентација:  
писмена и усна)  

Семинарска работа 

бодови            мин.-

макс.                                          

                            3   -   5  

17.4.  
Активност и учество  

Теоретска настава и 

вежби          мин.-макс.                    

                        9  -   15  

18.  Kритериуми за оценување 

(бодови/ оценка)  
до 59 бода  5 (пет) (F)  

од 60 до 68 бода  6 (шест) (E)  

од 69 до 76 бода  7 (седум) (D)  

од 77 до 84 бода  8 (осум) (C)  

од 85 до 92 бода  9 (девет) (B)  

  од 93 до100 

бода  
10 (десет) (A)  

19.  Услов за потпис и полагање на 

завршен испит  
Условувачки критериуми:   

  
За да добие потпис, студентот е потребно да освои 
минимум бодови од семинарска работа/проект, 
теоретска и практична настава.  
  
За да пристапи на завршен испит студентот треба 
да ја положи предвидената континуирана 
проверка т.е. да освои минимум 30% од вкупниот 
број бодови предвидени за континуираната 
проверка.  
  



Оценката за предметот се формира според 

табелата на оценки, а врз основа на збирот на 

бодовите од сите активности, континуираната 

проверка и завршниот испит.  

20.  Јазик на кој се изведува наставата  
македонски  

21.  Метод на следење на квалитетот 

на наставата  
Студенска анонимна евалуација за предметот и 

наставнкот кој ја изведува наставата.  

  

 

  

1.  Наслов на наставниот предмет  КЛИНИЧКИ ОРИЕНТИРАНА АНАТОМИЈА НА 

ПОВРШНИ И ДЛАБОКИ КРВНИ САДОВИ  

2.  Код   ДАИ-05 
3.  Студиска програма  Тригодишни стручни студии за дипломирана 

акушерка/акушер 
4.  Организатор на студиската програма 

(единица, односно институт, катедра, 

оддел)  

УКИМ-Медицински  ф 
анатомија  

акултет,  Катедра  за  

5.  Степен на образование (прв односно 

втор циклус)  
Прв циклус   

6.  

  

Академска година/семестар  

  
По избор         7.   

Број  на 1  
ЕКТС 

кредити  

8.  Наставник  Проф.др. Ники Матвеева  

9.  Предуслови за запишување на предметот  нема  

10.  Цели на предметната програма:  

• Изучување на анатомските карактеристики и градба на артериските и венските 

крвни садови  

• Изучување на морфолошките и топографските карактеристики на значајни големи 

артериски и венски крвни садови на малиот и големиот крвоток  

• Да се стекнат занаења за идентификација на местоположба и за проекциите на 

значајни површни и длабоки крвни садови     

• Запознавање со најчестите анатомски варијации на крвните садови  
11.  Содржина на предметната програма: 

Теоретска настава:  

 



 • Голем и мал крвоток и анатомски карактеристики на артериските и венски крвни 

садови  

• Морфологија и топографско-анатомски карактеристики на значајните големи 

артериски и венски крвни садови на големиот и малиот крвоток   

• Анатомија и клинички аспекти на местоположбата и проекциите на значајните 

крвни садови  

• Анатомија и клинички аспекти на најчестите анатомски варијации на крвните 

садови  

  
Семинарска работа: избран дел од содржината на клинички ориентираната анатомија на 
површни и длабоки крвни садови  
  

12.  Методи на учење: Интерактивна настава: предавања, семинарска работа  

13.  Вкупен расположив фонд на време  30  

14.  Распределба на распложивото време  15 часови предавања и семинари  
15 часови домашно учење  

15.  Форми на наставните 

активности  
15.1.  Предавања-теоретска 

настава  
10 часови  

15.2.  Вежби,  

Семинари  
5 часови  

16.  Други форми на активности  16.1.  Пракса    

16.2.  Самостојни задачи    

16.3.  Домашно учење  15 часови  

17.  Начин на оценување                                                                                             бодови     

17.1  Континуирани проверки     

17.2  Завршен испит     Усмен дел                                    мин.-макс.   
                                                          

25-35                                 

17.3  Семинарска работа/проект 

(презентација: усмена)   
  Семинарска работа                       мин.-макс.   
                                                          25-35                                  

17.4  Активно учество     Теоретска настава                      мин.-макс.  
                                                           10-30  

18.  Критериуми за оценување 
(бодови/оценка)  
  

до 59 бода  5 (пет) F  

од 60 до 68 бода  6 (шест) E  

од 69 до 76 бода  7 (седум) D  

од 77 до 84 бода  8 (осум) C  

од 85 до 92 бода  9 (девет) B  

од 93 до 100 бода  10 (десет) A  



19.  Услов за потпис и полагање на 

завршен испит  
За да добие потпис студентот е потребно да ја посетува 
теоретската настава и семинарите и да освои минимум 
бодови  
За да пристапи на завршен испит студентот треба да 
изработи семинарски труд во писмена форма.  
Оценката за предметот се формира според 

табелата на оценки, а врз основа на збирот на 

бодовите од сите активности, семинарската работа 

и завршниот испит.  

20.  Јазик на кој се изведува 

наставата  
  

21.  Метод на следење на 

квалитетот на наставата  
Студентска анонимна евалуација за предметот и 

наставниците кои учествуваат во изведување на 

наставата.  

22.  Литература  

22.1.  

Задолжителна литература  

1.   Тосовска Лазарова Добрила, Зафирова Билјана, Јурковиќ 

Драгица,Чадиковска Елизабета, Бојаџиева Стојаноска Билјана, 

Додевски Аце, Трпковска Билјана:  Анатомија на човекот.  

Универзитет "Св. Кирил и  
Методиј", Медицински факултет,  2016, Скопје  
1. Кит Л.Мур, Артур Ф. Дали, Ан М.Р. Агур: Клинички 

ориентирана анатомија. Табернакул, 2011, Скопје  

  

  

  

1.  Наслов на наставниот предмет  ГРАДНА ПРАЗНИНА  

2.  Код   ДАИ-06 

3.  Студиска програма  Тригодишни стручни студии за дипломирана 

акушерка/акушер 

4.  Организатор на студиската програма 

(единица, односно институт, катедра, 

оддел)  

УКИМ-Медицински факултет 

Катедра по анатомија  

5.  Степен на образование (прв односно 

втор циклус)  
Прв циклус  

6.  Академска година/семестар  По избор  7.  Број на ЕКТС 

кредити  
1  

8.  Наставник  доц. д-р Елизабета Чадиковска  

9.  Предуслови за запишување на предметот  
нема  



10.  Цели на предметната програма (компетенции):  

  

• Изучување на макроскопската градба на човековото тело  

• Изучување на морфолошките, топографските карактеристики на ѕидовите и органите 

во градната празнина   

• Клиничко значење на градната празнина   

• Употреба  на стручна терминологија  

11.  Содржина на предметната програма:  

Теоретска настава:   

 - Анатомија на ѕидовите на градниот кош  

- Морфолошки, топографски карактеристики и клиничко значење на градната 

празнина  

- Анатомија, соодноси и клинички аспекти на органите содржани во градната 

празнина  

- Анатомија и клиничко значење на медијастинумот  и плевропулмоналните 

простори  

- Васкуларизација и инервација на градната празнина  

Практична настава:  
- Презентација за градбата на ѕидовите на градниот кош, морфолошки, 

топографски карактеристики на градната празнина и на органите содржани во 

градната празнина  

Семинарска работа: Избран дел од содржината на градната празнина  

12.  Методи на учење:  
Интерактивна настава:  предавања, вежби, семинарска работа   

13.  Вкупен расположив фонд на време  30  

14.  Распределба на распложивото време  15 часови предавања, вежби, семинари  
15 часови домашно учење  

15.  Форми на наставните 

активности  
15.1  Предавања-теоретска 

настава  
 5 часови  

15.2  Вежби 

(лабораториски,  
клинички), 

семинари,  

тимска работа  

Вежби 5 часови   
Семинари 5 часови  



16.  Други форми на активности  16.1  Проектни задачи  часови  

16.2  Самостојни задачи  часови  

16.3  Домашно учење  15 часови  

17.  Начин на оценување                                                                                        бодови  

17.1  Тестови   

  

                                                                 мин.-макс.  

       

  Завршен испит  

  

                                                                 мин.-макс.  
Усмен дел                        бодови           15 - 25  
  

17.2  Семинарска 

работа/проект 

(презентација: писмена и 

усна)  

                                                                мин.-макс  
Семинарска  работа         бодови          25 - 35  

17.3  Активно учество                                                                   мин.-макс.  
Теоретска настава                  бодови      10 - 20   
Практична настава                 бодови      10 - 20  

18.   до 59 бода  5 (пет)  Ф  

од 60 до 68 бода  6 (шест)  Е  

 Критериуми за оценување 
(бодови/оценка)  
  

од 69 до 76 бода  7 (седум)  Д  

од 77 до 84 бода  8 (осум)  Ц  

од 85 до 92 бода  9 (девет)  Б  

од 93 до100 бода  10 (десет)  А  

19.  Услов за потпис и 

полагање на завршен 

испит  

Условувачки критериуми:   
За да добие потпис студентот е потребно да ја посетува 
теоретската, практичната настава, семинарите и да освои 
минимум бодови.  
  
За да пристапи на завршен испит студентот треба да 
изработи семинарски труд во писмена форма.  
  
Оценката за предметот се формира според табелата на 

оценки, а врз основа на збирот на бодовите од сите 

активности, континуираните проверки и завршниот испит.  

20.  Јазик на кој се изведува 

наставата  
Македонски   

21.  Метод на следење на 

квалитетот на наставата  
Студенска анонимна евалуација за предметот и 

наставниците и соработниците кои учествуваат во 

изведувањето на наставата   

22.  Литература  

22.1  
Задолжителна литература  

Р.бр  Автор  Наслов  Издавач  Година  



1  Мур КЛ  
Дали АФ  
Агур АМР  

Клинички 

ориентирана 

анатомија  

Табернакул, 

Скопје  
2011  

2  Лазарова Д, 

Зафирова  

Б, Јурковиќ 

Д,Чадиковска Е.и 

сораб.  

Анатомија на 

човекот  

  

Медицински  

факултет, Скопје  

2016.  

3  Добрила Лазарова, 
Наташа Накева,  
Марија Папазова  

Систематска и 

топографска 

анатомија на 

човекот,  

Медицински  
факултет, Скопје  

2016  

22.2  Доплнителна литература  

 
 
 

  

  1.  Наслов на наставниот предмет 

(изборен)  
ЛАБОРАТОРИСКИ МЕТОДИ ВО ПАТОЛОГИЈАТА:  
ИМУНОФЛУОРЕСЦЕНЦИЈА И 

ИМУНОХИСТОХЕМИЈА  

2.  Код   ДАИ-07 

3.  Студиска програма  Тригодишни стручни студии за дипломирана 

акушерка/акушер 

4.  Организатор на студиската 

програма (единица, односно 

институт, катедра, оддел)  

УКИМ-Медицински факултет 

Катедра по патологија  

5.  Степен на образование (прв 

односно втор циклус)  
Интегриран циклус  

6.  Академска година/семестар  По избор  7.  Број на ЕКТС 

кредити  
1  

8.  Наставник  Доц. д-р Славица Костадинова-Куновска  

9.  Предуслови за запишување на 

предметот  
Положен испит по Патологија  



10.  Цели на предметната програма (компетенции):  
Да се обезбеди знаење за постоењето и примената на дополнителни методи за 
продлабочена хистопатолошка дијагностика. Студентот ќе се запознае со индикациите и 
техниките на имунофлуоресцентни и имунохистохемиски боења, со начинот на нивно 
изведување, потребата од валидација и контрола на квалитет.   
  
Студентот ќе биде оспособен да ги примени базичните принципи за изведување на 
имунофлуоресцентните и имунохистохемиски боења. При тоа, особено внимание ќе 
биде посветено на соодветен прием, фиксација и калапење на материјалот, селекција на 
примероци за обработка, сечење и боење.   

11.  Содржина на предметната програма:   
Теоретска настава:  

• Имунофлуоресенција   

• DIF (биопсии од кожа, бубрези, скелетна мускулатура)  

• Серолошки анализи (ANA, AMA, ASMA)  

• Обработка на материјал и техника на боење   

• Имунохистохемија  

• Групи на маркери (епителни, мезенхимални, лимфоидни, неворгени, и др.)   

 Техника на боење  

Практична настава:  

• Подготовка на препарати за боење  

• Боење со имунофлуоресцентна и имунохистохемиска техника  

• Интерпретација на специфичните боења  

Индивидуална работа  

• Евалуација на стручна литература  

 • Изработка на семинарска работа  

• Консултации  

12.  Методи на учење: Интерактивна настава, предавања, вежби, семинарска работа  

13.  Вкупен расположив фонд на време  20 часови  

14.  Распределба на расположивото време    

15.  Форми на наставните 

активности  
15.1.  Предавања- теоретска 

настава  
3 часови  



15.2.  Вежби (лабораториски, 

аудиториски), семинари, 

тимска работа  

7 часови  

16.  Други форми на активности  16.1.  Проектни задачи   часови  

16.2.  Самостојни задачи  5 часови  

16.3.  Домашно учење  5 часови  

17.  Начин на оценување  

17.1.  Тестови (усмен испит)  15 -25 бодови  

17.2.  Семинарска работа/ проект (презентација: писмена 

и усна)  
35 - 45 бодови  

17.3.  Активност и учество  10 - 30 бодови  

18.  Kритериуми за оценување (бодови/ 

оценка)  
до 59 бода  5 (пет) (F)  

од 60 до 68 бода  6 (шест) (E)  

од 69 до 76 бода  7 (седум) (D)  

од 77 до 84 бода  8 (осум) (C)  

од 85 до 92 бода  9 (девет) (B)  

од 93 до100 бода  10 (десет) (A)  

19.  Услов за потпис и полагање на 

завршен испит  
Условувачки критериуми:   
За да добие потпис студентот е потребно да ја 
посетува теоретската, практичната настава и 
семинарите и да освои минимум бодови.  
За да пристапи на завршен испит студентот треба 
да изработи семинарски труд во писмена форма.   
Оценката за предметот се формира според 

табелата на оценки, а врз основа на збирот на 

бодовите од сите активности, континуираните 

проверки и завршниот испит.  

20.  Јазик на кој се изведува наставата  Македонски   

21.  Метод на следење на квалитетот на 

наставата  
Студентска анонимна евалуација за предметот 

и наставниците и соработниците кои 

учествуваат во изведувањето на наставата  

  

  
  

 

1  Наслов на наставниот предмет  ЛАБОРАТОРИСКИ МЕТОД ЗА АНАЛИЗА НА 

ХУМАНИОТ ЕЈАКУЛАТ  

2  Код   ДАИ-08 



3  Студиска програма  Тригодишни стручни студии за дипломирана 

акушерка/акушер 

4  Организатор на студиската програма 

(единица, односно институт, 

катедра, оддел)  

УКИМ-Медицински факултет,  
Катедра за хистологија и ембриологија   

5  Степен на образование (прв односно 

втор циклус)  
Прв циклус   

 6.  

  

Академска година/семестар  По избор 7.  Број  на  
ЕКТС кредити  

1  

7  Број на ЕКТС кредити    

8  Наставник  Одговорен наставник за предметот 

лабораториски методи за анализа на хуманиот 

ејакулат: проф. д-р Елида Митевска.  

9  Предуслови за запишување на 

предметот  
Положени испити:  
▪ морфологија и физиологија на 

клетка и ▪ хистологија    

10  

Цели на предметната програма (компетенции):  
Да го оспособи студентот за самостојна работа во лабораторија за анализа на хуманиот 
ејакулат.  

• Запознавање со структурните и функционалните карактеристики на 
сперматозоидите во хуманиот ејакулат.  

• Микроскопска анализа на сперматозоидната популација на нативни и обоени 
размаски од хуман ејакулат.  

11  

Содржина на предметната програма:   
 Теоретска настава  
⧫ Сперматогенеза и спермиогенеза  
⧫ Морфолошки карактеристики на сперматозоидите.   
⧫ Лабораториски методи за одредување на основните параметри при анализата на 
хуманиот ејакулат:  

• Макроскопско испитување на ејакулатот (изглед, мирис, коагулација и 
ликвефакција, вискозитет, волумен, концентрација на водородни јони – PH).  

• Микроскопско испитување на ејакулатот:  
 Микроскопска анализа на ејакулатот на нативен препарат.  
 Одредување на концентрацијата на сперматозоидите.     
 Одредување на подвижноста на сперматозоидите во различни временски 

интервали (добро подвижни – прогресивни, во место подвижни и неподвижни 
сперматозоиди)  
 Тест за виталитет.  

 



       ➢ Диференцирање на различните морфолошки форми на сперматозоидите 
преку анализа на главата, вратот и опашката на сперматозоидите (нормални и 
девијантни морфолошки форми и толкување на диференцијалната морфолошка 
слика).  
• Толкување на добиените податоци од микроскопската анализа на хуманиот 

ејакулат  

(нормоспермија, олигозооспермија, полиспермија, азооспермија и аспермија) 

Практична настава  

• Изработка и микроскопска анализа на нативен препарат.  

• Постапки при подготовката на ејакулатот за одредувањето на концентрацијата 

на сперматозоидите во комора за броење.     

• Изработка на размаски од хуманиот ејакулат и методи на боење на 

хистолошките препарати.    

Семинари  

Семинарите се состојат во усмена или писмена презентација на секој студент на дел од 

теоретската настава.    

12  Методи на учење: интерактивни предавања, вежби и семинари   

13  Вкупен расположив фонд на време  30 часа    

14  Распределба на распложивото време  5 + 5 + 5 + 15 домашно учење  

15  Форми на 

наставните 

активности  

15.1  Предавања – теоретска настава  5 часови   

15.2  Вежби (лабораториски)   5 часови  

15.3  Семинари  5 часови  

15.4  Домашно учење  15 часови  

16   Начин на проверка на знаење                                                                               Бодови:  
                                                                                                                    мин – макс                  

16.1  Завршен испит  Усмен испит                                                       24 – 40  

16.2  Семинарска работа / 
проект (презентација:  
писмена или усна)  

Семинарски работи                                          12 – 20   

16.3  Активно учество  Теоретска настава:                                             12 – 20       
Практична настава:                                            12 – 20                     

17  Критериуми за 
оценување 
(бодови/оценка)  
  

до 59 бода  5 (пет)  Ф  

од 60 до 68 бода  6 (шест)  Е  

од 69 до 76 бода  7 (седум)  Д  

од 77 до 84 бода  8 (осум)  Ц  

од 85 до 92 бода  9 (девет)  Б  

од 93 до100 бода  10 (десет)  А  



18  Услов за потпис и 

полагање на 

завршен испит  

Условувачки критериуми:   

За да добие потпис студентот е потребно да ја посетува 
теоретската и практичната настава и да освои минимум 
бодови.  

За да пристапи на завршен испит студентот треба да 

изработи семинарски труд во писмена форма со power-

point – презентација.   

  Оценката за предметот се формира според табелата на 

оценки, а врз основа на збирот на бодовите од сите 

активности и завршниот испит.  

19  Јазик на кој се изведува 

наставата  
Македонски  

20  Метод на следење на 

квалитетот на наставата  
Студентска анонимна евалуација за предметот и 

наставниците и соработниците кои учествуваат во 

изведувањето на наставата   

21  Литература  

21.1  

Задолжителна литература  

Р.бр  Автор  Наслов  Издавач  Година  

1  

  

М. Рос, В. 

Павлина  
Хистологија – текст и 

атлас (избрани поглавја)  
Табернакул  2010  

21.2  

Допoлнителна литература  

Р.бр  Автор  Наслов  Издавач  Година  

1  Саво Бојовиќ  Андрологија, плодност и 

неплодност мушкарца  
НИО  

„Универзитетска 

реч“ Никшиќ  

1986  

  

  

  

  

1.  

Наслов на наставниот предмет  НЕОПЛАЗМИ АСОЦИРАНИ СО ХУМАН 

ПАПИЛОМА ВИРУСНА ИНФЕКЦИЈА: ОД 

ПАТОГЕНЕЗА ДО ПРЕВЕНЦИЈА  

2.  Код   ДАИ-09 

3.  Студиска програма  Тригодишни стручни студии за дипломирана 

акушерка/акушер 

4.  Организатор на студиската програма 

(единица, односно институт, катедра, 

оддел)  

УКИМ - Медицински факултет 

Катедра по патологија  



5.  Степен на образование (прв односно 

втор циклус)  
Прв циклус  

6.  

  

Академска година/семестар  

  
 7.  Број  на  

ЕКТС кредити  
1  

8.  Наставник  проф. д-р Нели Башеска  

9.  Предуслови за запишување на 

предметот  
положен испит од Патологија  

10.  Цели на предметната програма:  

• Да се дефинира значењето и епидемиолошките карактеристики на хуман  
• папилома вирус (ХПВ)-асоцираните неоплазми  
• Да се запознае со патогенетските механизми на ХПВ-асоцираните неоплазми  
• Да се запознае со морфологијата на ХПВ-асоцираните неоплазми  

  Да се запознае со молекуларните методи за дијагноза на ХПВ-асоцираните 

неоплазми   

11.  Содржина на предметната програма:  
Теоретска настава:  
- Молекуларни карактеристики и репликативен циклус на хуман папилома 

вирусите  
- Имунолошки аспекти на инфекцијата со хуман папилома вирусите  
- Молекуларни механизми на карциногенезата асоцирана со хуман папилома 
вирусите  
- Епидемиологија на ХПВ инфекцијата  
- Кожни брадавици  
- ХПВ-асоцирани неоплазми на надворешните гениталии и анусот  
- ХПВ-асоцирани неоплазми на вагина и грло на матката  
- ХПВ-асоцирани неоплазми на усната шуплина и горните респираторни патишта - 
Дијагноза на ХПВ инфекцијата  
- Превенција и терапија на ХПВ инфекциите Практична настава:  
- Макроскопски опис и дисекција на ХПВ-асоцирани неоплазми  
- Микроскопирање и анализа на хистолошки препарати  
- Дополнителни молекуларни методи за дијагноза на ХПВ инфекцијата 

Семинарска работа: избрани ХПВ-асоцирани неоплазми   

12.  Методи на учење: Интерактивна настава (теоретска), вежби, семинарска работа  

13.  Вкупен расположив фонд на време  15 часови  
14.  Распределба на распложивото време  10 часови предавања, вежби, семинари  

5 часови домашно учење  
15.  Форми на наставните 

активности  
15.1.  Предавања-теоретска 

настава  
3 часови  

15.2.  Вежби,  

Семинари  
Вежби 3 часови  
Семинари 4 часови  

16.  Други форми на 

активности  
16.1.  Пракса     часови  

16.2.  Самостојни задачи     часови  

16.3.  Домашно учење  5 часови  



17.  Начин на оценување                                                                                             бодови     
17.1  Континуирани проверки                                                                  мин.-

макс.   /                                                   

17.2  Завршен испит                                                                 мин.-макс.   
Усмен дел бодови 15 - 25  

17.3  Семинарска работа/проект 

(презентација: усмена)   
                                                                мин.-макс.  
Семинарска работа бодови 25 - 35  

17.4  Активно учество                                                                  мин.-макс.  
Теоретска настава бодови 10 - 20  
Практична настава бодови 10 - 20  

18.  Критериуми за оценување 
(бодови/оценка)  
  

до 59 бода  5 (пет) F  
од 60 до 68 бода  6 (шест) E  

од 69 до 76 бода  7 (седум) D  

од 77 до 84 бода  8 (осум) C  
од 85 до 92 бода  9 (девет) B  

од 93 до 100 бода  10 (десет) A  
19.  Услов за потпис и полагање 

на завршен испит  
Условувачки критериуми:  
За да добие потпис студентот е потребно да ја посетува 
теоретската, практичната настава и семинарите и да 
освои минимум бодови  
За да пристапи на завршен испит студентот треба да 
изработи семинарски труд во писмена форма и да 
изработи power point презентација.  
Оценката за предметот се формира според табелата 

на оценки, а врз основа на збирот на бодовите од 

сите активности, континуираните проверки и 

завршниот испит.  

20.  Јазик на кој се изведува 

наставата  
Македонски  

21.  Метод на следење на 

квалитетот на наставата  
Студенска анонимна евалуација за предметот и 

наставниците и соработниците кои учествуваат во 

изведувањето на наставата   

22.  Литература  

22.1.  
Задолжителна литература  

1. Kumar V, Abbas AK, Fausto N, Aster J. Robbins Basic  
Pathology. 8th ed. Philadelphia: Sounders Elsevier, 2007.  

22.2.  Дополнителна литература  
  

 

  

  



1  Наслов на наставниот предмет  ХИСТОЛОШКА ТЕХНИКА  

2  Код   ДАИ-10 

3  Студиска програма  Тригодишни стручни студии за дипломирана 

акушерка/акушер 

4  Организатор на студиската 

програма (единица, односно 

институт, катедра, оддел)  

УКИМ-Медицински факултет,  
Катедра за хистологија и ембриологија   

5  Степен на образование (прв 

односно втор циклус)  
Прв циклус   

6  Академска година/семестар  По избор  7.  Број на ЕКТС 

кредити  
  1  

8  Наставник  Одговорен наставник за предметот хистолошка 

техника:  
доц. д-р Лена Какашева-Маженковска.  

9  Предуслови за запишување на 

предметот  
Нема   

10  
Цели на предметната програма (компетенции):  

Да го оспособи студентот за изведување на основните лабораториски постапки при 
изработката на хистолошките препарати:  

   Запознавање со основната лабораториска опрема во хистолошката лабораторија.  

 • Стекнување на рутина при ракувањето со основната лабораториска опрема за 

подготвување на материјалот за хистолошката техника.  

• Стекнување на вештини за изведување на одредени практични процедури во 

медицинската лабораторија поврзани со изработката на хистолошки пресеци од 

различни ткива и органи.   



11  Содржина на предметната програма:   

 Теоретска настава  

⧫ Основни поими во хистолошката техника.   
⧫ Изработка на класични хистолошки препарати за рутинска светлосна микроскопија.  

• Земање на материјал за изработка на хистолошки препарати  

• Фиксација на ткивниот примерок  

• Испирање   

• Дехидратација   

• Просветлување и калапење на ткивните примероци  

• Сечење на примерокот вклопен во калапче  

• Растегнување на ткивните пресеци  

• Депарафинизација на ткивните пресеци  

• Дехидрирање и монтирање на препаратот  

⧫ Бои и методи на боење на хистолошките препарати:  
• Рутински метод на боење  

• Трихромни методи на боење  

• Импрегнација   

• Хистохемиски и цитохемиски методи на боење  

• Имуноцитохемиски (имунохистохемиски) методи  

• Авторадиографија   

⧫ Проблеми при интерпретација на хистолошките препарати  

Практична настава  

• Запознавање со основните апарати во хистолошката лабораторија: апарат за 

калапење на ткивните примероци: термостат, микротом, водена бања, 

техникон.  

• Запознавање со неопходните помошни инструменти во хистолошката 

лабораторија.    

• Земање на материјал од експериментално животно.  

• Спроведување на сите последователни постапки при изработката на 

хистолошките препарати.  

• Боење со рутинскиот метод: hematoxylin-eosin.   

• Боење по трихромните методи: Azan, elastica Van-Gieson и Masson.  

 Боење со хистохемискиот метод: Periodic acid – SCHIFF (PAS-метод)  

 Монтирање на хистолошките препарати.   

• Микроскопирање на изработените хистолошки препарати.         
Семинари  

 Семинарите се состојат во усмена и писмена презентација на секој студент на дел од 

теоретската настава од различни методолошки единици.    

12  Методи на учење: интерактивни предавања, вежби и семинари   



13  Вкупен расположив фонд на време  30 часа    

14  Распределба на распложивото време  5 + 5 + 5   
15 – домашно учење  

15  Форми на 

наставните 

активности  

15.1  Предавања – теоретска настава  5 часови   

15.2  Вежби   5 часови  

15.3  Семинари  5 часови  

15.4  Домашно учење  15 часови  

16   Начин на проверка на знаење                                                                                    Бодови:  
                                                                                                                                    мин – 

макс                  

16.1  Завршен испит  Усмен испит                                                      24 – 40   

16.2  Семинарска работа / 
проект (презентација:  
писмена или усна)  

Семинарски работи                                          12 – 20       

16.3  Активно учество  Теоретска настава:                                            12 – 20       
Практична настава:                                            12 – 20                     

17  Критериуми за 
оценување 
(бодови/оценка)  
  

до 59 бода  5 (пет)  Ф  

од 60 до 68 бода  6 (шест)  Е  

од 69 до 76 бода  7 (седум)  Д  

од 77 до 84 бода  8 (осум)  Ц  

од 85 до 92 бода  9 (девет)  Б  

од 93 до100 бода  10 (десет)  А  

18  Услов за потпис и 

полагање на 

завршен испит  

Условувачки критериуми:   

За да добие потпис студентот е потребно да ја посетува 
теоретската и практичната настава и да освои минимум 
бодови.  

За да пристапи на завршен испит студентот треба да 
изработи семинарски труд во писмена форма со power-
point – презентација.   

Оценката за предметот се формира според табелата на 

оценки, а врз основа на збирот на бодовите од сите 

активности и завршниот испит.  

19  Јазик на кој се изведува 

наставата  
Македонски  

20  Метод на следење на 

квалитетот на наставата  
Студентска анонимна евалуација за предметот и 

наставниците и соработниците кои учествуваат во 

изведувањето на наставата.  

21  Литература  



21.1  
Задолжителна литература  

Р.бр  Автор  Наслов  Издавач  Година  

  1  

  

Е. Митевска  Прирачник за практична 
настава по морфологија 

на  
клетка  

УКИМ,  
Медицински 

факултет  

2011  

2  M. Svob, 

A. Hraste  
Praktikum histoloskih 

vjezbi  
Medicinski 

fakultet  
univerziteta u  

Tuzli, Tuzla  

1979  

3  Е. Митевска  Артефакти во 

хистологијата, артефакти 

во парафинската 

хистолошка техника  

УКИМ,  
Медицински 

факултет  

2016  

21.2  

Допoлнителна 

литература  
   

Р.бр  Автор  Наслов  Издавач  Година  

1  V. Lackovic,  
V. Bumbasirevic,  

V. Vuzevski  

Histoloski atlas  “Vladimir”, 

Beograd   
1995  

  

  

  

1.  Наслов на наставниот предмет  ХЕМОСТАЗА  

2.  Код   ДАИ-11  

3.  Студиска програма  Тригодишни стручни студии за дипломирана 

акушерка/акушер 

4.  Организатор на студиската програма 

(единица, односно институт, катедра, 

оддел)  

Катедра по трансфузиологија, Институт за 

трансфузиона медицина, Скопје  

5.  Степен на образование (прв односно 

втор циклус)  
Прв циклус  

6.  

  

Академска година/семестар  

  

По избор  7.  Број  на  
ЕКТС 

кредити  

1  

8.  Наставник  Проф. д-р Татјана Макаровска Бојаџиева  

9.  Предуслови за запишување на 

предметот  
  



10.  Цели на предметната програма: Лабораториска и клиничка хемостаза со третман и 
следење на тромботичните и хеморагичните заболувања.  
  

11.  Содржина на предметната програма:   
Лабораториска дијагностика на тромботичните и хеморагичните заболувања (скрининг 
хемостаза, есеи за дозирање на поединечни фактори на коагулација, тестови за 
проценка на фибринолитичкиот систем, проценка на тромбоцитна функција);   
Лабораториска проценка на ефектот на антикоагулантната терапија (INR, anti-Xa);   
Лабораториска дијагноза на хемофилија;  
Вродена и стекната тромбофилија- лабораториска дијагноза;     

 Различни модалитети во терапијата на лицата со вродена хемофилија од аспект на 

заместители (видови и индикации на фактори на коагулација).   

12.  Методи на учење: Предавања, семинарски трудови, презентација на случаи  

13.  Вкупен расположив фонд на време  15  

14.  Распределба на распложивото време    

15.  Форми на наставните 

активности  
15.1.  Предавања-теоретска 

настава  
8 часа  

15.2.    
Семинари  

2 часа  

16.  Други форми на 

активности  
16.1.  Вежби  5 часа  

16.2.  Самостојни задачи    

16.3.  Домашно учење  Подготовка на 
семинарска работа.  

17.  Начин на оценување- континуирани   проверки                                                     бодови     

17.1  Предавања                                                                   мин.-макс.                                                                     

                                                                  8 - 10  

17.2  Вежби                                                                 мин.-

макс.                                                                                  

                                                                  10 - 20  

17.3  Завршен испит (тест)                                                                  мин.-

макс.                                                                     

                                                                  22 - 40  

17.4  Семинарска работа со 

лабораториска задача 

(презентација: практична и 

усмена)  

                                                                мин.-
макс.                                                                      
                                                                   20 – 30   
Вкупно:                                                     60- 100  

18.  Критериуми за оценување 
(бодови/оценка)  
  

до 59 бода  5 (пет) F  

од 60 до 68 бода  6 (шест) E  

од 69 до 76 бода  7 (седум) D  

од 77 до 84 бода  8 (осум) C  



од 85 до 92 бода  9 (девет) B  

од 93 до 100 бода  10 (десет) A  

19.  Услов за потпис и полагање 

на завршен испит  
Ислушани предавања, вежби, презентирана семинарска 

работа   

20.  Јазик на кој се изведува 

наставата  
Македонски  

21.  Метод на следење на 

квалитетот на наставата  
Присуство на студенти и интерактивно учество во 

предвидената настава  

22.  Литература  

22.1.  

Задолжителна литература  

1.  Трансфузиската медицина во лабораториската и клиничката практика 
од авторите: Проф.д-р М.Благоевска, Проф. д-р Т.Макаровска 
Бојаџиева.  
Издавач: Медицински факултет- Скопје  

22.2.  

Дополнителна литература  

1. Корисни знаења во врска со коагулацијата-прирачник од 
авторите: Проф.д-р М.Благоевска, Проф.д-р Т.Макаровска 
Бојаџиева.  
Издавач: Институт за трансфузиона медицина  

  

  

  

1.  Наслов на наставниот предмет  ИМУНОХЕМАТОЛОГИЈА  

2.  Код   ДАИ-12 

3.  Студиска програма  Тригодишни стручни студии за дипломирана 

акушерка/акушер 

4.  Организатор на студиската програма 

(единица, односно институт, катедра, 

оддел)  

Катедра по трансфузиологија, Институт за 

трансфузиона медицина, Скопје  

5.  Степен на образование (прв односно 

втор циклус)  
Прв циклус  

6.  

  

Академска година/семестар  

  

По избор  7.  Број  на  
ЕКТС 

кредити  

1  

8.  Наставник  Проф. д-р Татјана Макаровска Бојаџиева  

9.  Предуслови за запишување на 

предметот  
  

10.  Цели на предметната програма: Лабораториска и клиничка имунохематологија  

  



11.  Содржина на предметната програма: лабораториски техники во имунохематолошкото 
тестирање (одредување на крвни групи, антиглобулински тестови, скрининг и 
идентификација на ирегуларни антиеритроцитни антитела, претртансфузиско 
тестирање со тесови на компатибилност) ; крвногрупни системи и нивна номенклатура; 
еритроцитни антигени-биохемиска структура, биолошко и клиничко значење, 
еритроцитни антитела и нивно клиничко значење; ретки крвни групи-серолошка и 
молекуларна типизација; еритроцитна алоимунизација и обезбедување на 
компатибилна крв за трансфузија, модифицирани еритроцитни концентрати, добивање 
и индикации за клиничка употреба; избор на компатибилни еритроцити кај пациенти 
со  трансплантација на хематопоетски матични клетки (HSCT); имунохематолошко 
следење на прифаќањето на графтот по HSCT; пренатална и неонатална 
имунохематолошка лабораториска дијагностика: крвногрупна типизација кај бремени, 
и новородени, преттрансфузиско тестирање и избор на крв за новородено и за 
ексангвинотрансфузија.  

12.  Методи на учење: Предавања, семинарски трудови, презентација на случаи  

13.  Вкупен расположив фонд на време  15  

14.  Распределба на распложивото време    

15.  Форми на наставните 

активности  
15.1.  Предавања-теоретска 

настава  
 8 часа  

15.2.    
Семинари  

2 часа  

16.  Други форми на 

активности  
16.1.  Пракса   5 часа  

16.2.  Самостојни задачи    

16.3.  Домашно учење  Семинарска работа  

17.  Начин на оценување                                                                                             бодови     

17.1  Предавања                                                               мин.-

макс.                                                                     

                                                                  8 - 10  

 17.2  Вежби                                                                 мин.-

макс.                                                                     

                                                                  10 - 20  

17.3  Завршен испит (тест)                                                                  мин.-

макс.                                                                     

                                                                    22 - 40  

17.4  Семинарска работа со 

лабораториска задача 

(презентација: практична и 

усмена)  

                                                             мин.-
макс. 
                                                                  20 – 
30   
Вкупно                                                      60-100  

18.  Критериуми за оценување 
(бодови/оценка)  
  

до 59 бода  5 (пет) F  

од 60 до 68 бода  6 (шест) E  

од 69 до 76 бода  7 (седум) D  



од 77 до 84 бода  8 (осум) C  

од 85 до 92 бода  9 (девет) B  

од 93 до 100 бода  10 (десет) A  

19.  Услов за потпис и полагање 

на завршен испит  
Ислушани предавања, вежби, презентирана семинарска 

работа   

20.  Јазик на кој се изведува 

наставата  
Македонски  

21.  Метод на следење на 

квалитетот на наставата  
Присуство на студенти и интерактивно учество во 

предвидената настава  

22.  Литература  

22.1.  

Задолжителна литература  

1.  Трансфузиската медицина во лабораториската и клиничката практика  
од авторите: Проф.д-р М.Благоевска, Проф.д-р Т.Макаровска 

Бојаџиева. Издавач: Медицински факултет- Скопје  

22.2.  
Дополнителна литература  

Авторизирани предавања од Катедрата  

  

  

  

1.  Наслов на наставниот предмет  ОСНОВИ НА ЕЛЕКТРОФИЗИОЛОШКИ МЕРЕЊА  

2.  Код   ДАИ-13 

3.  Студиска програма  Тригодишни стручни студии за дипломирана 

акушерка/акушер 

4.  Организатор на студиската програма 

(единица, односно институт, катедра, 

оддел)  

УКИМ-Медицински факултет 

Катедра за физиологија  

5.  Степен на образование (прв односно 

втор циклус)  
Прв циклус  

6.  Академска година/семестар  По избор  7.  Број на ЕКТС 

кредити  
1  

8.  Наставник  Проф. д-р Сања Манчевска и останатите 

членови на катедрата за физиологија  

9.  Предуслови за запишување на 

предметот  
нема  

 



10.  Цели на предметната програма (компетенции):   

• Да се оспособи студентот да ги дефинира и опише основните физиолошки 

принципи на создавање и ширење на електрични потенцијали во човековиот 

организам  

• Да се оспособи да ги дефинира и објасни техничките принципи на 

електрофизиолошките методи за снимање на биоструи од човековото тело  

• Да се сопособи студентот да сними електрокардиограм и електромиограм со 

примена на електроди поставени на површината на телото  

• Да се оспособи студентот да снима електрокардиограм  

11.  Содржина на предметната програма:   
Теоретска настава:   

• Надразливи ткива, електрофизиолошки особини на нервно ткиво и мускули  

• Основни принципи на електрофизиолошки техники  

• Основни принципи на снимање електрокардиограм   

• Основни принципи на анализа на нормален електрокардиограм   

• Основни принципи на снимање на електромиограм со транскутана 

електромиографија  

Практична работа: снимање електрокардиограм и површен електромиограм на 
скелетна и мазна мускулатура   
Семинарска работа: избрани делови од физиологија на спиењето.  

12.  Методи на учење:  
Интерактивна настава (теоретска и практична)   

13.  Вкупен расположив фонд на време  30 часа  

14.  Распределба на расположивото време    

15.  Форми на наставните 

активности  
15.1  Предавања-теоретска 

настава  
 5 часа  

15.2  Вежби  
(лабораториски)   

 10 часа  

16.  Други форми на 

активности  
16.1  Проектни задачи    

16.2  Самостојни задачи  5 часа  

16.3  Домашно учење  10 часа  

17.  Начин на оценување                                                                                        бодови  

17.1  Завршен испит  

  

                                                                 мин.-макс.  
Писмен                        бодови             36  -  60  
  



17.2  Активно учество                                                                   мин.-макс.  
Теоретска настава                  бодови       12 -  20  
Практична настава                 бодови        12 -20      

18.  Критериуми за оценување 

(бодови/оценка)  
до 59 бода  5 (пет)  Ф  

од 60 до 68 бода  6 (шест)  Е  

од 69 до 76 бода  7 (седум)  Д  

   од 77 до 84 бода  8 (осум)  Ц  

од 85 до 92 бода  9 (девет)  Б  

од 93 до100 бода  10 (десет)  А  

19.  Услов за потпис и 

полагање на завршен 

испит  

Условувачки критериуми:   
За да добие потпис и да пристапи на завршниот испит 
потребно е студентот да ја посетува теоретската и 
практичната настава и да освои минимум бодови  
  
Оценката за предметот се формира според табелата на 

оценки, а врз основа на збирот на бодовите од сите 

активности и завршниот испит.  

20.  Јазик на кој се изведува 

наставата  
Македонски   

21.  Метод на следење на 

квалитетот на наставата  
Студенска анонимна евалуација за предметот и 

наставниците и соработниците кои учествуваат во 

изведувањето на наставата   

22.  Литература  

22.1  

Задолжителна литература  

Р.бр  Автор  Наслов  Издавач  Година  

1  Артур К. Гајтон, 

Џон Е. Хол   
Учебник по  
медицинска 

физиологија  

  
Академски печат  

  
2012  

2  Николиќ С и сор.   Физиологија за 

студентите нa 

тригодишни стручни 

студии  

Медицински 

факултет Скопје  
2015  

22.2  

Дополнителна литература  

Р.бр  Автор  Наслов  Издавач  Година  

1  Малеска В и сор. Практикум по 

физиологија 1  
Медицински 

факутет  
2015  

  

  

  



1.  Наслов на наставниот предмет  ОСНОВИ НА ИМУНОГЕНЕТИКА  

2.  Код   ДАИ-14 

3.  Студиска програма  Тригодишни стручни студии за дипломирана 

акушерка/акушер 

4.  Организатор на студиската програма 

(единица, односно институт, катедра, 

оддел)  

УКИМ-Медицински факултет 

Катедра по хумана генетика  

5.  Степен на образование (прв односно 

втор циклус)  
Прв циклус  

6.  Академска година/семестар  По избор  

  

7.  Број на ЕКТС 

кредити  
   1  

8.  Наставник  Проф. д-р Александар Петличковски  

9.  Предуслови за запишување на 

предметот  
нема  

10.  Цели на предметната програма (компетенции): 
Студентите ќе се способни   

  

• Да го дефинираат поимот имуногенетика  

• Да ги опишат и набројат подрачјата на примена на имуногенетиката  

• Да ги опишат карактеристиките на ХЛА системот  

• Да анализираат фамилијарен ХЛА генотип и хаплотипови  

• Да ја објаснат улогата на имуногенетските тестови во трансплантацијата на 

органи и ткива  

• Да ја објаснат улогата на имуногенетските тестови во трансплантацијата на 

хематопоетски клетки   

• Да ја објаснат и анализираат улогата на ХЛА во развој на автоимуните болести  



11.  Содржина на предметната програма:   

  

Теоретска настава:   

• Главен систем за ткивна совпадливост ХЛА, организација на ХЛА гените од класа 

1 и класа 2  

• Имунолошка функција на ХЛА молекулите  

• Биолошко и клиничко значење на ХЛА системот  

• Имуногенетика и трансплантација на солидни органи  

• Имуногенетика и трансплантација на крвотворни матични клетки  

• Асоцијација на ХЛА со болести   

• Методи за одредување на ХЛА  

• ХЛА антигени и антитела  

Практична настава:  

• ХЛА типизација   

• Одредување на ХЛА антитела  

• Молекуларна типизација на ХЛА: PCR-SSP, PCR-SSOP,   

12.  Методи на учење: Интерактивна настава (теоретска), вежби  

13.  Вкупен расположив фонд на време  30 часа  

14.  Распределба на распложивото време  30 часа предавања, вежби, семинари  

15.  Форми на наставните 

активности  

15.1  Предавања-теоретска 

настава  

7 часа  

  

  15.2  Вежби  

(лабораториски, 

клинички), 

Семинари,  

тимска работа  

   

  

  

8 часа  

    

16.  Други форми на 

активности  

16.1  Проектни задачи    

16.2  Самостојни задачи    

16.3  Домашно учење                    15 часа  

17.  Начин на оценување                                                                                                бодови  

17.1  Тестови   

  

  

  Завршен испит                                                                    мин. - макс.  

  

Писмен тест                           бодови      24 - 40  

Усмен испит                           бодови      18 - 30  



17.3  Активно учество                                                                  мин. - макс.  

Теоретска настава               бодови       6 – 10  

                                              

Практична настава              бодови      12 – 20      

18.  Критериуми за оценување 
(бодови/оценка)  
  

до 59 бода  5 (пет)  Ф  

од 60 до 68 бода  6 (шест)  Е  

од 69 до 76 бода  7 (седум)  Д  

од 77 до 84 бода  8 (осум)  Ц  

од 85 до 92 бода  9 (девет)  Б  

од 93 до100 бода  10 (десет)  А  

19.  Услов за потпис и 

полагање на завршен 

испит  

Условувачки критериуми:   
За да добие потпис студентот е потребно да ја посетува 
теоретската, практичната настава и да освои минимум 
бодови  
За да пристапи на завршен испит студентот треба да ги 
положи предвидените континуирани проверки или да 
освои минимум 30% од вкупниот број бодови предвидени 
за континуирани проверки при што во испитната сесија 
прво ги полага неположените континуирани проверки, а 
потоа пристапува на завршен испит  
Оценката за предметот се формира според табелата 

на оценки, а врз основа на збирот на бодовите од сите 

активности, континуираните проверки и завршниот 

испит.  

20.  Јазик на кој се изведува 

наставата  

Македонски  

21.  Метод на следење на 

квалитетот на наставата  

Студентска анонимна евалуација за предметот и 

наставниците и соработниците кои учествуваат во 

изведувањето на наставата   

  

22.  

Литература  

22.1  
Задолжителна литература  

Р.бр  Автор  Наслов  Издавач  Година  

  1.  Kuby  Имунологија 7 

издание (одбрани 

поглавја)  

W. H. Freeman & 

Company  

2013  

  2.  М. Спироски и 

соработници  

Имунолошки 

практикум  

Универзитет "Св.  

Кирил и Методиј", 
Медицински  
факултет, Скопје  

2006  

22.2  
Дополнителна литература    

Р.бр  Автор  Наслов  Издавач  Година  

  



 

  

1.  Наслов на наставниот предмет  УРИНА, ПРОТЕИНУРИЈА И ХЕМАТУРИЈА ВО 

ЛЕКАРСКАТА ПРАКСА  

2.  Код   ДАИ-15 

3.  Студиска програма  Тригодишни стручни студии за дипломирана 

акушерка/акушер 

4.  Организатор на студиската програма 

(единица, односно институт, катедра, 

оддел)  

УКИМ-Медицински факултет, Институт за 

медицинска и експериментална биохемија, 

Катедра по биохемија и клиничка биохемија  
5.  Степен на образование (прв односно 

втор циклус)  
Прв циклус  

6.  Академска година/семестар  По избор  

  

7.  Број на ЕКТС 

кредити  
   1  

8.  Наставник  Проф. д-р Светлана Цековска  

9.  Предуслови за запишување на 

предметот  
Потпис по Биохемија 1 и Биохемија 2 за 

студенти по општа медицина; потпис по 

предметот Биохемија со биофизика за студенти 

од тригодишните студии за стручни сестри и 

потпис по Биохемија за студентите на 

тригодишните студии за физиотерапевти  
10.  Цели на предметната програма:    

• Изучување на составот на урината со особен осврт на уринарните протеини;  

• Детекција на уринарните протеини и испитување на потеклото на 

протеинуријата, хематуријата, како и евалуација на реналните лезии за потребите 

на клиничката пракса  



11.  Содржина на предметната програма:    

Теоретска настава:  

• Уринарни протеини;  

• Квалитативно и квантитативно испитување на уринарните протеини;  

• Сепарација на уринарните протеини со техниката SDS-PAGE;  

• Детекција на видот на уринарните протеини со нивно клиничко значење;  

• Хематурија, потекло на хематуријата;  

• Толкување на добиените резултати Практична настава:  

• Собирање на уринарни примероци, транспорт, центрифугирање;  

• Квалитативно и квантитативно испитување на уринарните протеини;  

• Електрофоретска сепарација на уринарните протеини со техниката SDS-PAGE;  

• Детекција на одделни уринарни протеини;  

• Одредување на потеклото на уринарните протеини;  

• Одредување на степенот на реналната лезија (за протеини од ренално потекло)  

  

12.  Методи на учење:  Интерактивна настава (теоретска), вежби, семинарска работа  

13.  Вкупен расположив фонд на време  30 часови  

14.  Распределба на распложивото време  15 часови предавања, вежби, семинари  

15 часови домашно учење  

15.  Форми на наставните 

активности  

15.1.  Предавања-теоретска 

настава  

5 часови  

15.2.  Вежби, Семинари  Вежби: 7 часови  

(лабораториски, 

клинички)  

    Семинари: 3 часови  

16.  Други форми на 

активности  

16.1.  Пракса  /  

16.2.  Самостојни задачи  /  

16.3.  Домашно учење  15 часови  

17.  Начин на оценување                                                                                             бодови     

17.1  Континуирани проверки                 /                                                 мин.-макс.  

                                                     

17.2  Завршен испит                                                                 мин.-макс.  

Усмен дел                   бодови                   15-25  

17.3  Семинарска работа/проект 

(презентација: усмена)   

                                                                мин.-макс.  

Семинарска работа     бодови                   25-35  

17.4  Активно учество                                                                  мин. - макс. 

Теоретска настава       бодови                    10-20          

Практична настава      бодови                    10-20  

18.  Критериуми за оценување 
(бодови/оценка)  
  

до 59 бода  5 (пет) F  

од 60 до 68 бода  6 (шест) E  

од 69 до 76 бода  7 (седум) D  



од 77 до 84 бода  8 (осум) C  

од 85 до 92 бода  9 (девет) B  

од 93 до 100 бода  10 (десет) A  

19.  Услов за потпис и полагање на 

завршен испит  

Условувачки критериуми:  

За да добие потпис студенот е потребно да ја посетува 
теоретската, практичната настава и семинарите и да 
освои минимум бодови  
За да пристапи на завршен испит студентот треба да 
изработи семинарски труд во писмена форма и да 
изработи power point презентација.  
Оценката за предметот се формира според табелата на 

оценки, а врз основа на збирот на бодовите од сите 

активности (завршниот испит, семинарската работа и 

учество во теоретската и практичната настава)  

20.  Јазик на кој се изведува 

наставата  

Македонски  

21.  Метод на следење на 

квалитетот на наставата  

Студентска анонимна евалуација за предметот 

и наставниците и соработниците кои 

учествуваат во изведување на наставата  

22.  Литература  

22.1.  

Задолжителна литература   

1.  Клиничка биохемија - Штраус Б. и сор., Медицинска наклада, Загреб 

2009.  

22.2.  

Дополнителна литература     

1. Медицинска биохемија – Nada T. Majkić-Singh, Медицински факултет, 

Белград 1994.  

  

  

  

  

 1.  НАСЛОВ НА НАСТАВНИОТ ПРЕДМЕТ  СТЕРИЛИЗАЦИЈА  И  ДЕЗИНФЕКЦИЈА  ВО  
ХИРУРГИЈАТА   

2.  Код   ДАИ-16 

3.  Студиска програма  Тригодишни стручни студии за дипломирана 

акушерка/акушер 

4.  Организатор на студиската програма 

(единица, односно институт, 

катедра, оддел)  

УКИМ – Медицински факултет – Скопје Катедра 

по хирургија  

5.  Степен на образование (прв односно 

втор циклус)  
Прв  



6.  

  

Академска година/семестар  

  

По избор  7.   Број  на  
ЕКТС кредити  

1  

  8.  Наставник  Раководител на катедрата: доц. Д-р Боро  
Џонов  
*наставата ја изведуваат наставници од 

Катедрата  

9.  Предуслови за запишување на 

предметот  
Нема  

10.  Цели на предметната програма (компетенции):  

  

 Студентот да се запознае со историските факти и напредокот во областа на 

дезинфекција и стерилизација  

 Студентот да се запознае со поимите за асепса, антисепса, дезинфекција и 

стерилизација  

 Студентот да ги научи основните принципи на дезинфекција  

 Студентот да се запознае и да ги научи методите на дезинфекција  

 Студентот да се запознае со достапните дезинфенциенси  

 Студентот да ги научи основните принципи на стерилизација  

 Студентот да се запознае и да ги научи методите на стерилизација  

 Студентот да се запознае со достапните начини и методи за стерилизација  

11.  Содржина на предметната програма:  
 Теоретска настава:  

  

• Историја на хируршка дезинфекција и стерилизација  

• Антисепса и дезинфекција  

- Антисепса, дефиниција и принципи  

- методите на дезинфекција (механичка, хемиска, физичка)  

- Хемиски антисептици и нивна примена  

- антибиотици  



   
• Асепса и стерилизација  

- Видови на стерилизација  
  

• Практична примена на асепса во хирургијата  
  
- Припрема на инструменти  
- Хируршко миење на раце  
- Припрема и изолација на оператино поле  

  
Со завршување со теоретските предавања студентот треба:  
  

- Да ги знае дефинициите и принципите на дезинфекцијата и 
стерилизацијата  

- Да ги надеве и опише истите  
- Да наведе и опише како се изведува хируршко миење на раце, 

предмети и работни површини во оперативниот блок  
- Да ги наведе и опише постапките и начините за стерилизација  

12.  Методи на учење:   

13.  Вкупен расположив фонд на време    

14.  Распределба на распложивото време    

15.  Форми на наставните 

активности  
15.1.  Предавања-теоретска 

настава  
  

15.2.  Вежби,  

Семинари  
  

16.  Други форми на 

активности  
16.1.  Пракса  45 вежби со 

времетрање  
од 4 часа  

  

16.2.  Самостојни задачи    

16.3.  Домашно учење    

17.  Начин на оценување                                                                                                      бодови     

17.1  Континуирани проверки                                                                  мин.-макс.  
континуирани проверки                     12 – 24  

  
Студентите од еден колоквиум може да 

добијат од 2 до 4 бодови  



17.2  Завршен испит                                                                 мин.-макс.   
Усмен дел               бодови                  29 – 45  
Практичен дел       бодови                    8 – 12  

  
*Усмен дел (интегративен) – 4 прашања на 

кои се испрашува интегративното знаење кое 

е битно за разбирање на целината на 

предметот и медицинската практика  

    (за 10=45 бода; за 9=37-39 бода; за 8=34-36 
бода; за 7=31-33 бода; за 6=29-30 бода) 
*Практичен дел (според каталон на вештини) 
преглед на пациент, диф.дгн, терапија  
(за 10=12 бода; за 9=11 бода; за 8=10 бода; за  
7=9 бода; за 6=8 бода)  
Студентот е должен да освои минимум од 

предвидените бодови за секој дел од испитот 

посебно за да можат да му бидат впишани 

бодовите за завршен испит. Во спротивно, 

испитот се смета за неположен.  

17.3  Теоретска 

настава 
                                                                     мин.-макс.  

Теоретска настава*           бодови           1 - 3                

  
*присуство од теоретска настава  
30%-50% - 1 бод                                       
51%-70% - 2 бода  
71%-100% - 3 бода  

17.4  Пракса   Практична настава (45 вежби со времетраење 

од 4 часа)                                                                  
Присуство: 0.15 бода, колоквирање на вежна 
0.2 бода  

18.  Критериуми за оценување 
(бодови/оценка)  
  

до 59 бода  5 (пет) F  

од 60 до 68 бода  6 (шест) E  

од 69 до 76 бода  7 (седум) D  

од 77 до 84 бода  8 (осум) C  

од 85 до 92 бода  9 (девет) B  

од 93 до 100 бода  10 (десет) A  



19.  Услов за потпис и 

полагање на завршен 

испит  

 Условувачки критериуми:  
За да добие потпис студентот е потребно да ја посетува 
теоретската настава, активно да учествува во 
практичната настава и семинарите и да ги полага 
континуираните проверки  
  
За да пристапи на завршен испит во испитна сесија, 
студентот треба да ја има положено секоја од 
предвидените континуирани проверки со минимум 60% 
од бодовите.  
  
Ако во тек на семестарот не ги положил 

континуираните проверки, студентот полага комплетен 

испит (во испитната сесија прво ги полага 

неположените континуирани проверки, а потоа 

пристапува на завршен испит).  

    
Оценката за предметот се формира според табелата на 

оценки, а врз основа на збирот на бодовите од сите 

активности, континуираните проверки и завршниот 

испит.  

20.  Јазик на кој се изведува 

наставата  
Македонски  

21.  Метод на следење на 

квалитетот на наставата  
Студентска анонимна евалуација за предметот, 

наставниците и соработниците кои учествувале 

во изведување на наставата  

22.  Литература  

22.1.  
Задолжителна литература  

1.  Авторизирани предавања од Катедрите  

22.2.  
Дополнителна литература  

1.    

  

  

  

  

1. Наслов на наставниот предмет РАСТРОЈСТВА НА СПИЕЊЕ И НЕСОНИЦА 

2. Код ДАИ-17 

3. Студиска програма Тригодишни стручни студии за дипломирана 
акушерка/акушер 

4. Организатор на студиската програма 
(единица, односно институт, катедра 

УКИМ Медицински факултет  



Катедра по психијатрија со медицинска 
психологија 
ЈЗУ Универзитетска клиника за психијатрија 

5.  Степен на образование (прв односно 
втор циклус) 

прв 

6 Академска година/семестар  

7. Наставник Проф. Д-р Ненси Манушева 

8. Предуслови за запишување на 
предметот 

нема 

9. Цели на предметната програма 

• Совладување на теоретски знаења за растројства на спиење и несоница 

• Запознавање со дијагностички процес и третман за растројства на спиење 
 

10. Содржина на предметната програма:  
 
Теоретска настава:  
-хронобиологија 
-основни научни податоци за спиење 
-растројства на спиење                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
 
 Вежби: 
-земање на анамнеза 
-дневник на спиење 
-употреба на скали за проценка 
 

11. Методи на учење: предавање –интерактивна настана 

12. Вкупен расположив фонд на време 15 

13. Распределба на расположивото време 10 часа предавање 5 часа вежби и семинари 

14. Форми на 
наставни 
активности 

15.1 Предавање 10 

15.2 Семинари, вежби 5 

16. Други форми на 
активности 

16.1 Проблем фокусирана дискусија  

16.2   

16.3   

 
 

Начини на оценување 

17.1 Тестови                                              мин-макс. 
континуирани проверки    40-80 
завршен испит 

17.2 Семинарска работа/проект 
(презентација писмена, усна) 

                                             мин-макс. 
                                             5 - 10 

17.3 Активно учество                                              мин-макс. 
Теоретска настава              1 - 3 
Практична настава             4 - 7 

18. Критериуми за 
оценување 
(бодови/оценка) 

<60 5 

60-68 6 

68-76 7 

76-84 8 

84-92 9 

92-100 10 



19. Услов за потпис и полагање 
на завршен испит 

Редовност на предавања и семинари за да пристапи кон 
континуирана проверка. Проверката е писмена. Оценката 
за целокупниот испит се добива според табелата на 
оценки, а врз основа на збирот на бодовите добиени од 
сите активности, вклучувајќи ја и континуираната 
проверка. Студентот е должен да освои минимум бодови 
(60%) од континуираната проверка, во спротивно се јавува 
на комплетен завршен испит. 

20. Јазик на кој се изведува 
наставата 

Македонски 

21. Метод на следење на 
квалитетот на наставата 

 

22. Литература: 

22.1 Задолжителна литература 

Каплан и 
Садок 

Сеопфатен 
учебник по 
психијатрија- 
том1-
поглавија 
1.13; 1.20; и 
20 

Табернакул 2012  

22.2 Авторизирани предавања од Катедра по психијатрија со медицинска 
психологија 

     

     

 

  

  

 
 

1.  Наслов на наставниот предмет  БРОЕЊЕ КЛЕТКИ   

2.  Код   ДАИ-18  

3.  Студиска програма  Тригодишни стручни студии по 

медицинсколабораториска дијагностика  

4.  Организатор на студиската програма 

(единица, односно институт, катедра, 

оддел)  

УКИМ-Медицински факултет 

Катедра за физиологија  

5.  Степен на образование (прв односно 

втор циклус)  
Прв циклус  

6.  Академска година/семестар  По избор  7.  Број на ЕКТС 

кредити  
1  

8.  Наставник  Проф. д-р Сања Манчевска и останатите 
членови на катедрата за физиологија  
  



9.  Предуслови за запишување на 

предметот  
нема  

10.  Цели на предметната програма (компетенции):   

• Да се оспособи студентот да ги разбере основните принципи на рачното 
(мануелно) броење и на автоматското броење клетки.   

• Да се оспособи студентот да научи да брои оформени елементи во крвта   
• Да се оспособи студентот да прави леукограм (леукоцитарна формула)  

11.  Содржина на предметната програма:   
Теоретска настава:   

• Основни принципи на рачното (мануелно) броење клетки со хемоцитометар под 
светлосен микроскоп    

• Техники на автоматско броење клетки   
• Леукоцитарна формула  

Практична работа:  

• рачно броење оформени елементи во крвта,   
• автоматско броење оформени елементи во крвта  
• одредување леукоцитарна формула  

  

12.  Методи на учење:  
Интерактивна настава (теоретска), семинарска работа   

13.  Вкупен расположив фонд на време  30 часа  

14.  Распределба на расположивото време    

15.  Форми на наставните 

активности  
15.1  Предавања-теоретска 

настава  
 5 часа  

15.2  Вежби  
(лабораториски)   

 10 часа  

16.  Други форми на 

активности  
16.1  Проектни задачи    

16.2  Самостојни задачи  5 часа  

16.3  Домашно учење  10 часа  

17.  Начин на оценување                                                                                        бодови  

17.1  Завршен испит   

  

                                                                 мин.-макс.  
 Писмен дел                    бодови               36 - 60                  

17.2  Активно учество                                                                   мин.-макс.  
Теоретска настава                  бодови       12 - 20  
Практична настава                 бодови     12 - 20         

18.  Критериуми за оценување 
(бодови/оценка)  
  

до 59 бода  5 (пет) Ф  

од 60 до 68 бода  6 (шест) Е  

од 69 до 76 бода  7 (седум) Д  

од 77 до 84 бода  8 (осум) Ц  

од 85 до 92 бода  9 (девет) Б  



од 93 до100 бода  10 (десет) А  

19.  Услов за потпис и 

полагање на завршен 

испит  

Условувачки критериуми:   
За да добие потпис и да пристапи на завршниот испит 
потребно е студентот да ја посетува теоретската и 
практичната настава и да освои минимум бодови  
  
Оценката за предметот се формира според табелата на 

оценки, а врз основа на збирот на бодовите од сите 

активности и завршниот испит.  

20.  Јазик на кој се изведува 

наставата  
Македонски   

21.  Метод на следење на 

квалитетот на наставата  
Студенска анонимна евалуација за предметот и 

наставниците и соработниците кои учествуваат во 

изведувањето на наставата   

22.  Литература     

22.1  

Задолжителна литература     

Р.бр  Автор  Наслов  Издавач  Година  

1  Николиќ С. и сор.   Физиологија за 

студентите нa 

тригодишни стручни 

студии  

Медицински 

факултет Скопје  
2015  

2  Артур К. Гајтон, Џон 

Е. Хол   
Учебник по  
медицинска 

физиологија  

  
Академски печат  

  
2012  

22.2  

Дополнителна литература     

Р.бр  Автор  Наслов  Издавач  Година  

1  Малеска  В и сор.  Практикум по 

физиологија 1  
Медицински 

факутет  
2015  

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ДОДАТОК НА ДИПЛОМА 
  

 

  

  

Medicinski fakultet 

Skopje  

 

  

  
1. Podatoci za nositelot na diplomata  
1.1. Ime    
1.2. Prezime    
1.3. Datum na ra|awe, mesto i dr`ava 

na ra|awe    

1.4. Mati~en broj    
2. Podatoci za steknatata kvalifikacija  
2.1. Datum na izdavawe    
2.2. Naziv na kvalifikacijata  Дипломирана акушерка  

Дипломиран акушер 

2.3. Ime na studiskata programa, 

odnosno glavno studisko podra~je, 

pole i oblast na studiite   

Тригодишни стручни студии за дипломирана акушерка / акушер 
(медицински науки и здравство, клиничка медицина,гинекологија и акушерство)    

2.4. Ime i status na 

visokoobrazovnata/nau~nata 

ustanova koja ja izdava diplomata  

Универзитет "Св. Кирил и Методиј" во Скопје-Медицински факултет во Скопје, јавна 

високообразовна установа,   

2.5. Ime i status na 

visokoobrazovnata/nau~nata 

ustanova (dokolku e razli~na) koja 

ja administrira diplomata  

Универзитет "Св. Кирил и Методиј" во Скопје-Медицински факултет во Скопје  

2.6. Jazik na nastavata  Македонски јазик  
3. Podatoci za stepen (ciklus) na kvalifikacija  
3.1. Vid na kvalifikacijata  
(akademski/stru~ni studii)  Стручни студии  

3.2. Stepen (ciklus) na 

kvalifikacijata  Прв циклус стручни студии   

3.3. Traewe na studiskata programa:  
godini i EKTS krediti  3 години, 6 семестри, 180 ЕКТС кредити  

3.4. Uslovi za zapi{uvawe na 

studiskata programa   
Задолжително четиригодишно средно образование, државна матура, училишна 

матура  
4. Podatoci za sodr`inite i postignatite rezultati   
4.1. Na~in na studirawe (redovni, 

vonredni)  
редовни / вонредни студии  



4.2. Barawa i rezultati na 

studiskata programa   
Студентот ги завршил студиите откако успешно ќе ги ислуша и полoжи сите 

предвидени предмети, успешно ќе бидат извршени другите обврски предвидени со 

студиската програма, успешно го положил практичниот дипломски испит, и 

изработил и одбранил дипломски труд. Дипломиранaтa акушерка/акушер е 

квалификуван/а за применување на знаења од областа на акушерството и 

гинекологијата.  

Ги применува знаењата добиени од теоретската и практична едукација во чување и 

унапредување на здравјето на жената, бремената жена, леунката, и новороденото. 

Оспособен/а е да се вклучи во современата дијагностика на акушерско-

гинеколошките заболувања. Воочува, формулира, следи, решава основни и 

специфични акушерски проблеми, особено во процесот на породување, и спроведува 

интервенции во одделните фази, се до крајниот исход на породувањето. Подеднакво 

се вклучува во реализација на превентивните и куративни активности, правејќи 

проценка на редот на итност при реализација на задачите во амбулантно-

поликлиничка, болничка дејност или во домашни услови. 

Покажува способност за организација на работниот процес, и за водење 

административни работи кои се однесуваат на секојдневната работа и процесите на 

работа.Усвојува стручна терминологија и компјутерска писменост, ја развива 

способноста за информирање и комуникација, способност за логично размислување и 

изразување во писмена и усмена форма. Со стекнатите знаења, вештини и 

компетенции, подготвен/а е за вработување  во здравствените установи и за 

продолжување на едукација на стручни и постдипломски студии.   
4.3. Podatoci za studiskata 

programa (nasoka/modul, ocenki, 

EKTS krediti)  

Тригодишни стручни студии од прв циклус  
Дипломирана акушерка / акушер 

 180 ЕКТС кредити  
4.4. Sistem na ocenuvawe ({ema na 

ocenki i kriteriumi za dobivawe 

na ocenkite)  

Скала на бодови за добивање на соодветните оценки   
(10, 9, 8, 7, 6, 5)  

4.5. Prose~na ocenka vo tekot na 

studiite   
  

5. Podatoci za koristewe na kvalifikacijata  
5.1. Pristap do ponatamo{ni studii  По завршување на студиите од прв циклус, дипломираната акушерка/акушер може да 

ги продолжи студиите на специјалистички стручни студиски програми за 

постдипломски студии, или на вториот циклус универзитетски програми под посебни 

услови, или да влезе на пазарот на трудот. 
5.2. Profesionalen status (ako e 

primenlivo)  
  

6. Dopolnitelni informacii  
6.1. Dopolnitelni informacii za 

studentot    

6.2. Dopolnitelni informacii za 

visokoobrazovnata ustanova  
Универзитет "Св. Кирил и Методиј" во Скопје, Медицински факутлет, ул. "50 

Дивизија" бр. 6, 1000 Скопје, Република Македонија www.ukim.edu.mk; 

www.medf.ukim.edu.mk;  e-mail: medf@medf.ukim.edu.mk  
  

7. Zaverka na dodatokot na diplomata   
7.1. Datum i mesto    

  
7.2. Ime i potpis  
  

Проф. д-р Соња Топузовска   Проф. д-р Никола Јанкуловски  

7.3. Funkcija na potpisnikot  Декан  Ректор на УКИМ  

  
7.4. Pe~at  
  

  

  

  

  

  

  

  

  



 
 

Име и презиме Горан Димитров 
Дата на раѓање 5.6.1963 
Степен на 
образование 

Високо 

Наслов на научниот 
степен 

Доктор на науки  

Каде и кога го 
завршил 
образованието 
односно се стекнал 
со научен степен 

Образование Година Институција 
Доктор по 
медицина 

1989 УКИМ, 
Медицински факутет Скоје 

Магистер 2002 УКИМ , 
Медицински факултет Скопје 

Доктор на 
науки 

2014 УКИМ , 
Медицински факултет Скопје 

Подрачје, поле и 
област на научниот 
степен магистер 

Подрачје Поле Област 
Медицински 
науки и 
здравство 

Фундаментални 
медицински 
науки 

Гинекологија и акушерство 

Подрачје, поле и 
област на научниот 
степен доктор 

Подрачје Поле Област 
Медицински 
науки и 
здравство 

Клиничка 
медицина 

Гинекологија и акушерство 

Доколку е во 
работен однос да се 
наведе 
институцијата каде 
работи и звањето во 
кое е избран и во 
која област 

Институција Звање во кое е избран и област 

Клиника за гинекологија 
и акушерство , УКИМ 
Медицински факултет 
 

Вонреден професор 
Гинекологија и акушерство  

Список на предмети кои наставникот ги води одделно за првиот, вториот  и третиот циклус 
на студии 
 Список на предмети кои наставникот ги води на првиот циклус на студии 

Ред.  
број 

Наслов на предметот Студиска програма / институција 

1. Гинекологија и 
акушерство  

Општа медицина , УКИМ Медицински факултет  
Скопје 

2. Ургентна медицина  Општа медицина , УКИМ Медицински факултет 
Скопје 

 3. Гинекологија и 
акушерство (дентална 
медицина)  

Дентална медицина, УКИМ, Стоматолошки факултет 
Скопје 

 4 Здравствена  нега на 
жена со гинекологија и 
акушерство  

Тригодишни стручни студии за медицински сестри/ 
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Congress of Perinatal 
Medicine 

 Учество во научно-истражувачки национални и меѓународни проекти (до пет) 
Ред. 
број 

Автори Наслов Издавач / година 

1. Доц.Др.Викторија 
Јовановска  
Носител на проект  

Квалитет на живот кај жени со 
цервикална дисплазија 
предизвикана од хуманиот 
папилома вирус во однос на 
социодемографските фактори 

Medicus ,ISSN 1409-
6366 UDC 61 Vol-
23(1)-2018 

2. Доц.Др.Викторија 
Јовановска 
Носител на проект 

Одредување на јодниот статут  
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Канцеларијата на 
УНИЦЕФ во Скопје 
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.3. Доц.Др.Викторија 
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Учесник на проект 

Испитување на комбинации 
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Стојовска 
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спеијализанти специјалисти 
по акушерство  

2019 
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1. Автор  
Доц.др.Викторија 
Јовановска  

Квалитет по живот кај 
пациентките со цербрална 
дисплазија предизвиканаод 
хуман папилома вирус  во 
однос на социодемографските 
фактори, 

Medicus ,ISSN 1409-
6366 UDC 61 Vol-23(1)-
2018 

2. Автор  
Доц.др.Викторија 
Јовановска 

The Impact of previous surgical 
treatment conization on early 
perinatal outcome 

ACTA 
MORPHOLOGICA 
(ISSN 1409-
9837),Actamorhologica 
2018,Vol.15(1):5-11 
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Доц.др.Викторија 
Јовановска 

Инфекции со хуманпапилома 
вирус и други генитални 
коинфекции кај пациентки со 
цервикалниинтраепителни 
неоплазнии и цервикален 
карцином,  

Мак.Мед Преглед 
2017;71(3):205-211,Case 
report 

4. Коавтор  
Доц.др.Викторија Јовановска 

Иницијален Притисок на 
Микција – Алтернатива на 
LEAK-POINT PRESSURE 

Medicus ,ISSN 1409-
6366 UDC 61 Vol-23(1)-
2018 

5. Коавтор  
Доц.др.Викторија Јовановска 

The Connection of the Level of 
estradiol in Serum and Obesity 
with the Endometrial Bleeding in 
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Open Access Macedonia 
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конференција 

Година 

1.     
2.     
3.     

 
 
 



Име и презиме Сашо Стојчевски 
Дата на раѓање 18,12,1966 
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научниот степен магистер 

Подрачје Поле Област 
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Гинекологија и 
акушерство 

урогинекологија 

Подрачје, поле и област на 
научниот степен доктор 

Подрачје Поле Област 

Медицински науки и 
здравство 

Гинекологија и 
акушерство 

урогинекологија 
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наведе институцијата каде работи и 
звањето во кое е избран и во која 
област 

Институција:  Звање во кое е избран и област  
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гинекологија и акушерство,  
УКИМ Медицински факултет 
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1. Сашо Стојчевски, 
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Иницијален притисок на 
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2. Сашо Стојчевски, 
Викторија Јовановска, 
Александар Шиколе 

Стандардни прашалници и 
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дијагностика на уринарна 
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article) 
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2018; 72 (1): 7-10 
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Viktorija Jovanovska, Igor 
Aluloski, mile Tanturovski, 
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Bladder Effect“ – An 
Urodynamic Parameter to 
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Urinary Incontinence in 

Open Access 
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of Medical Sciences 
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4. Викторија Јовановска, 

Марјан Стојовски, Сашо 
Стојчевски, Ирена 
Алексиоска Папестиев, 
Ајла Шабани 

Квалитет на живот кај 
пациентките со 
цервикална дисплазија 
предизвикана од хуман 
папилома вирус во однос 
на социодемографските 
фактори, 

Medicus, ISSN 
1409-6366 UDC 61 
Vol-23(1)-2018 

5. Jovanovska Viktorija, 
Stojcevski S, Stojovska 
Lazarova A, Aleksioska I, 
Shabani A 

The impact of previous 
surgical treatment 
conization on early 
perinatal outcome 

ACTA 
MORPHOLOGICA, 
International journal 
of the macedonian 
association of 
anatomists and 
morphologists, 
2018, Vol.15 (1):5-
11 
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МФ Скопје 
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Todorovska, Tatjana 

Multidisciplinary Approach 
to Management of 
Hypofibrinogenaemia in 

Scr Med 2020;51 
(2):124-8. 
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акушерство,  УКИМ 
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treated pаtients 

Mac. Med. Rev., 2020; 74(1):30-36. 

5. Elena 
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Dimitrov, 
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проект: „Евалуација на 
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 3 / / 
 4 / / 
Селектирани резултати во последните пет години 
 Релевантни печатени научни трудови (до пет) 

Ред. 
број 

Автори Наслов Издавач /  година 

1. Trajkova K., Petrovska M., 
Jankoska G. , Stojovska-
Lazarova A.. 

Bacterial vaginosis 
correlation to pregnancy 
loss prior ro 22nd gestation 
week 

Acta Morphologica 
Vol.15(1)2018 

2. Jovanovska V.,Stojcevski 
S.,Stojovska-Lazarova A., 
Aleksioska I., Shabani A..  

The impact of previous 
surgical treatment 
conization on early 
perinatal outcome 

Acta Morphologica 
Vol.15(1)2018 

3.     
4.    
5.    

 Учество во научно-истражувачки национални и меѓународни проекти (до пет) 
Ред. 
број 

Автори Наслов Издавач / година 

1. Учесник во проект Едукација за “Роса школи 
за родителство” 

2018 Министерството 
за здравство 

2. Учесник во проект Експертска работна група 
за следење и анализа на 
причините за 
перинаталната и 
доенечка смртност во 
Р.С.Македонија 

 Здружението за 
еманципација, 
солидарност и 
еднаквост кај 
жените-ЕСЕ 



2018/2019 год. 
3. /   

4. /   

5. /   

 Печатени книги во последните пет години (до пет) 
Ред. 
број 

Автори Наслов Издавач / година 

1. Проф д-р Весна Антовска 
Проф д-р Стојоски Марјан 

Прим д-р Милка 
Трајанова 

Доц д-р Виктoрија 
Јовановска 

Асс. д-р Александра С 
.Лазарова 

“Акушерство” учебник за 
студенти, специјализанти 
и специјалисти по 
Акушерство 

2019 Дата Прес 

 

 

2. /   

3. /   
4. /   
5. /   

 Печатени стручни трудови во последните пет години (до пет) 
Ред. 
број 

Автори Наслов Издавач / година 

1. Lazarova A.,Jankoska 
G.,Stojovski M..  

Bacterial vaginosis in 
etiology of preterm labour 

Acta Morphologica Vol 
.12(2)2015 

2. Aleksandra S.Lazarova, 
Marjan Stojovski , Mile 
Tanturovski.  

Screening programme for 
bacterial vaginosis in the 
first trimester of pregnancy 
as a role in reducing the rate 
of preterm delivery. 

Journal of the 
Macedonian medical 
association(Macedonian 
Medical  Review) 
.2015;69(3 

3. Stojovska- Lazarova A., 
Jankoska G., Jovanovska V., 
Jovanovska E., Kostovski M..  

Vaginal pH versus cervical 
length in the second 
trimester of pregnancy as a 
predictor of preterm birth 

Acta morphologica 
2018; Vol.15(1 

4. Spasova R., Tanturovski M., 
Kocoski G., Kaev I., 
Stojovska-Lazarova A., 
Karadjova D., Tofoski G., 
Jovanovska V 

Influence of obstetrically-
associated risk factors in 
assessing anal incontinence 
in patients post vaginal 
delivery 

.. Acta Morphologica 
Vol.15(1)2018 

5. Kochoski G.,Spasova 
R.,Kjaev I., Karadjova D., 
Stojovska-Lazarova A., 
Janevska V., Spasevska L.  

Acute chorioamnionitis 
histopathologic changes of 
the placenta and prevalence 
of microbial invasion in 
patients with preterm 
delivery- review of 
literature. 

Acta Morphologica 
Vol.16(1)2019 

Менторства на додипломски, магистерски и докторски студии   
 Дипломски работи / 
 Магистерски работи / 
 Докторски дисертации / 



За ментори на докторски трудови селектирани резултати во последните четири/ пет години 
 Доказ за печатени научноистражувачки трудови во меѓународни научни списанија 

или меѓународни научни публикации во даденото поле (до шест) во последните пет 
години 
Ред.  
број 

Автори Наслов Издавач / година 

1. /   
2. /   
3. /   
4. /   
5. /   
6. /   

 Доказ за најмалку два печатени научноистражувачки трудови во меѓународни научни 
списанија со импакт фактор во даденото поле во последните пет години 
Ред.  
број 

Автори Наслов Издавач / година 

1. /   
2. /   

 Доказ за најмалку три учества на меѓународни собири во последните четири години 
Ред. 
број 

Автори Наслов на трудот Меѓународен 
собир/ 
конференција 

Година 

1. Stojovska-Jovanovska 
E., Jakimovska- 
Dimitrovska M., Iliev 
M., Lazarova A., 
Dodevski A.,  

Assessment of dermoid 
cyst of the ovary. 

XVI Balkan 
congress of 
radiology, 4-6 
october Kusadasi, 
Turkey. 

2018 

2. Lazarova A., Stojovski 
M., Tanturovski M., 
Jovanovska V.. 15-th  

Screening programe in 
the first trimester of 
pregnancy as a role in 
reducing the rate of 
preterm delivery 

World congress in 
fetal medicine. 
Palma De 
Mallorca, Spain 

2016 

3. Lazarova A., Stojovski 
M., Jovanovska V., 
Stefanija A.. 17-th, 24-
28 june,  

Maternal serum nitric 
oxide metabolites as a 
predictive factor of 
premature delivery 

World congress in 
fetal medicine 
Athens, Greece 

2018, 

 
 
 

Име и презиме Весна   Ливринова 
Дата на раѓање 01.01.1972 
Степен на образование Осми степен 
Наслов на научниот степен Доктор на медицински науки 
Каде и кога го завршил 
образованието односно се стекнал со 
научен степен 

Образование Година Институција 

Доктор по медицина 1995 УКИМ-
Медицински 
факултет-Скопје 

Магистер 2015 УКИМ-
Медицински 
факултет-Скопје 

Доктор на науки 2019 УКИМ-
Медицински 
факултет-Скопје 

Подрачје, поле и област на научниот 
степен магистер 

Подрачје Поле Област 

Медицински науки и 
здравство 

Клиничка 
медицина 

Гинекологија и 
акушерство 

Подрачје, поле и област на научниот 
степен доктор 

Подрачје Поле Област 

Медицински науки и 
здравство 

Клиничка 
медицина 

Гинекологија и 
акушерство 



Доколку е во работен однос да се 
наведе институцијата каде работи и 
звањето во кое е избран и во која 
област 

Институција 
 

Звање во кое е избран и 
област 

Универзитетска клиника за 
гинекологија и акушерство-Скопје 
,УКИМ Медицински факултет 
 

Доцент 
Гинекологија и 
акушерство 

Список на предмети кои наставникот ги води одделно за првиот, вториот  и третиот циклус на студии 
 Список на предмети кои наставникот ги води на првиот циклус на студии 

Ред.  
број 

Наслов на предметот Студиска програма / институција 

1. Гинекологија и акушерство  
Петта година 

I (прв циклус) , општа медицина -
Медицински факултет, УКИМ 

2. Здравствена нега  на жена со 
гинекологија и акушерство, редовни и 
вондредни  студенти 
Трета година 

I (прв циклус), стручни медицински 
сестри/техничари,Медицински 
факултет, УКИМ 

 3.   
 4   
 5   
 6   
 7   
 8   
 Список на предмети кои наставникот ги води на вториот циклус на студии 

Ред. 
број 

Наслов на предметот Студиска програма / институција 

1. /  
2. /  

 Список на предмети кои наставникот ги води на третиот циклус на студии 
Ред. 
број 

Наслов на предметот Студиска програма / институција 

1.   
2.    

 3   
 4   
Селектирани резултати во последните пет години 
 Релевантни печатени научни трудови (до пет) 

Ред. 
број 

Автори Наслов Издавач /  година 

1. Livrinova V, Petrov I, 
Samardziski I, et al. 

Clinical Importance of Low 
Level of PAPP-A in First 
Trimester of Pregnancy - An 
Obstetrical Dilemma in 
Chromosomally Normal 
Fetus 

Фондација 
Спировски 
Open Access 
Maced J Med Sci. 
2019 

2. Vesna Livrinova,Igor Petrov, 
Adela Stefanija, Jasminka 
Josheva, Viktorija 
Jovanovska, Igor 
Samardziski, Selim Komina, 
Rubens Jovanovic, Ana 
Daneva-Markova, Slagjana 
SimeonovaKrstevska, Irena 
Todorovska, Ajla Shabani. 

The outcome of Pregnancy 
with Fetal Primitive 
Neuroectodermal Tumor. 

Фондација 
Спировски 
Open access 
Macedonian 
Journal of medical 
sciences. 
2018 

3.  Livrinova V., Jovanovska 
V., Samardziski I., Daneva 
Markova A., Simeonova 
Krstevska S., Petrovski LJ., 
Janevska V., Jovanovic R., 
Plasheska Karanfilska D., 

The role of the early 
diagnosis of autosomal 
recessive polycystic kidney 
disease in fetuses-case study 

Medicus 2018 



Todorovska I., Shabani A., 
Komina S., Asani P., Azemi 
M., Filipovska M., 
Karapancheva M., Baldzieva 
S., Janevska A., Gorgievska 

4. Samardziski 
I.,AntovskaV.,Georgievska 
J.,Livrinova V.,Todorovska I, 
Simeonova- Krstevska S 

The role of circulating 
placental angiogenic factors 
SFLT/PLGF ratio in patients 
with preeclampsia, a review. 

Medicus 2018 

5. Samardziski I. Antovska V., 
Livrinova V., Todorovska I., 
Simeonova Krstevska S., 
Girevski V., Dimitrovski S., 
Karadzova D., Atanasova A. 

Influence of the serum 
level of placentar 
angiogens on the node 
of delivery in patients 
with preeclampsia, 

Physioacta,2018 

 Учество во научно-истражувачки национални и меѓународни проекти (до пет) 
Ред. 
број 

Автори Наслов Издавач / година 

1.  Perimac ,RCOG ,во соработка 
со Министерство за здравство 
и ХЕРА 

проект "Project Hope"  2017 

2. СЗО во соработка со 
Министертво за здравство 

Проект "Training of the 
Trainers for Effective 
Perinatal Care " 

 2018 

3.    

4.    

5.    

 Печатени книги во последните пет години (до пет) 
Ред. 
број 

Автори Наслов Издавач / година 

1.    

2.    

3.    
4.    
5.    

 Печатени стручни трудови во последните пет години (до пет) 
Ред. 
број 

Автори Наслов Издавач / година 

1.    
2.    
3.    
4.    
5.    

Менторства на додипломски, магистерски и докторски студии   
 Дипломски работи / 
 Магистерски работи / 
 Докторски дисертации / 
За ментори на докторски трудови селектирани резултати во последните четири/ пет години 
 Доказ за печатени научноистражувачки трудови во меѓународни научни списанија или меѓународни 

научни публикации во даденото поле (до шест) во последните пет години 
Ред.  
број 

Автори Наслов Издавач / година 

1.    
2.    
3.    
4.    



5.    
6.    

 Доказ за најмалку два печатени научноистражувачки трудови во меѓународни научни списанија со 
импакт фактор во даденото поле во последните пет години 
Ред.  
број 

Автори Наслов Издавач / година 

1.    
2.    

 Доказ за најмалку три учества на меѓународни собири во последните четири години 
Ред. 
број 

Автори Наслов на трудот Меѓународен 
собир/ 
конференција 

Година 

1.     
2.     
3.     

 
 
 

Име и презиме  Лена Какашева-Маженковска   

Дата на раѓање  06-07-1959   

Степен на образование  Високо   

Наслов на научниот степен  Доктор на науки   

 Образование  Година         Институција  

 

Каде и кога го завршил 
образованието односно се 
стекнал со научен степен  

Доктор по медицина 1985  УКИМ Медицински 
факултет-Скопје  

Магистер  2010  УКИМ Медицински 
факултет-Скопје  

Доктор на науки  2018  УКИМ Медицински 
факултет-Скопје  

Подрачје, поле и обалст на 
научниот степен магистер  

Поле  Подрачје  Област  

Медицински науки и 
здравство  

Фундаментални 
медицински науки  

Хистологија и 
ембриологија   

Подрачје, поле и обалст на 
научниот степен доктор  

Поле  Подрачје  Област  

Медицински науки и 
здравство  

Фундаментални 
медицински науки  

Хистологија и 
ембриологија  

Доколку е во работен однос да 
се наведе институцијата каде 
работи и звањето во кое е  
избран и во која област  

Институција  Звање во кое е избран и 
област  

Институт за МЕП Хистологија и 
ембриологија, УКИМ Медицински 
факултет-Скопје  
  

Доцент по Хистологија, 
ембриологија и 
цитологија  

Список на предмети кои наставникот ги води одделно за првиот, вториот и третиот циклус на 
студии  

9.1  Список на предмети кои наставникот ги води на првиот циклус студии  

Ред.бр  Наслов на предметот  Студиска програма/институција  

1  Морфологија и физиологија на 
клетка  

Општа медицина,  
УКИМ Медицински факултет-Скопје  



2  Хистологија и ембриологија 1  Општа медицина,  
УКИМ Медицински факултет-Скопје  

  3  Хистологија и ембриологија 2  Општа медицина,  
УКИМ Медицински факултет-Скопје  

  4  Морфофункционални 
карактеристики на 
сперматозоидите (изборен 
предмет)  

Општа медицина,  
УКИМ Медицински факултет-Скопје  

  5  Хистологија и ембриологија  Дентална медицина,  
УКИМ Стоматолошки факултет   

  6  Анатомија со хистологија  Тригодишни стручни студии за дипломирана 
медицинска сестра/техничар, УКИМ 
Медицински факултет-Скопје  

Список на предмети кои наставникот ги води одделно за првиот, вториот и третиот циклус на 
студии  

9.2  Список на предмети кои наставникот ги води на вториот циклус студии  

Ред.бр  Наслов на предметот  Студиска програма/институција  

1  /    

2  /    

Список на предмети кои наставникот ги води одделно за првиот, вториот и третиот циклус на 
студии  

9.3  Список на предмети кои наставникот ги води на третиот циклус студии  
 

 Ред.бр  Наслов на предметот  Студиска програма/институција  

1.  /  /  

      

Селектирани резултати во последните три години  

10.1  Релевантни печатени научни трудови (до пет)  

Ред.бр  Автори  Наслов  Издавач/година  

1.  Lena Kakasheva– 
Mazhenkovska,   
Vesna  Janevska,  
Gordana  
Petrushevska,Liljana   
Spasevska, Neli  
Basheska3  
  

Morphological 
characteristics of the 
stroma in malignat 
epithelial neoplasms with 
short review of skin 
squamous cell carcinoma  

  
Mac.Med.Reviuw,  
2014;68(1):10-19  
  

2.  Lena 
KakashevaMazhenkovska,  
Neli  
Basheska,  Simonida  
Crvenkova,Gordana    
Petrushevska , Liljana  
Milenkova, Vesna 
Janevska , Vladimir 
Serafimoski.   
  

  
Correlation between 
microvessel density and 
morphological features in 
skin squamous cell 
carcinoma  
  

  
CONTRIBUTION,  
S.Sec.of Med.Sci.,  
MASA,2017;XXXVIII (1): 
63-75  



3.  Lena 
KakashevaMazhenkovska, 
Elida  
Mitevska, Irena  
Kostadinova-Petrova,  
Vesna Janevska  

Depth of tumor invasion 
as indicator of malignant 
progression in patients 
with lover lip squmous cell 
carcinoma with and 
without neck lymph node 
metastasis  

JMS  2018; 1(2):34-41.  

4.   Lena  Kakasheva- 
Mazhenkovska, Marko 
Kostovski, Gjorgje Gjokik, 
Vesna Janevska  

Assessment of density of 
neovascilarisation in lower 
lip squamous cell 
carcinoma in relation to 
neoplasm differentiation  
grade in patients with and 
without neck limph nodes 
metastasis  

Open Access Maced J 
Med Sci 2019 
Jan15;7(1)19-23  

        

 

10.2  Учество во научно-истражувачки национални и меѓународни проекти (до пет)  

Ред.б 
р  

Автори  Наслов  Издавач/година  

1.  Лена Какашева- 
Маженковска (главен 
истражувач), Ирена  

„Карактеристики на 
ејакулатот кај млада,  

Период на реализација 
(2018-2020)  

  Костадинова-Петрова,  
Елида Митевска, Зорка  
Герасимовска, Марко  
Костовски,  

здрава популација  во 
република македонија”  
  

 

  2  Лилјана Миленкова  
(главен истражувач), Лена  
Какашева- Маженковска, 
Ирена КостадиноваПетрова, 
Елида Митевска,  
Зорка Герасимовска,  
Марко Костовски,   

„Воведување на 
активно учење по 
метод на мали групи-
како се менува улогата 
на студентите и на 
наставниците”  

  

Период на реализација 
(2018-2020)   

10.3  Печатени книги во последните пет години (до пет)  

Ред.бр  Автори  Наслов  Издавач/година  

10.4  Печатени стручни трудови во последните пет години (до пет)  

Ред.бр  Автори  Наслов  Издавач/година  

Менторства на додипломски, магистерски и докторски студии  

11.1  Дипломски работи  /  

11.2  Магистерски работи  /  

11.3  Докторски дисертации  /  
  

 
 

Име и презиме  Елида Митевска  

Дата на раѓање  04-12-1956  

Степен на образование  Високо  



Наслов на научниот степен  Доктор на науки  

Каде и кога го завршил  
образованието односно се стекнал 
со научен степен  

Образование  Година         Институција  

Доктор по 
медицина  

1983  УКИМ  Медицински  
факултет-Скопје  

Магистер  1996  УКИМ  Медицински  
факултет-Скопје  

Доктор на науки  2005  УКИМ  Медицински  
факултет-Скопје  

Подрачје, поле и обалст на научниот 
степен магистер  

Поле  Подрачје  Област  

Медицински науки 
и здравство  

Фундаментални  
медицински 
науки   

Хистологија и 
ембриологија   

Подрачје, поле и обалст на научниот 
степен доктор  

Поле  Подрачје  Област  

Медицински науки 
и здравство  

Фундаментални 
медицински 
науки  

Хистологија и 
ембриологија  

Доколку е во работен однос да се 
наведе институцијата каде работи и 
звањето во кое е избран и во која 
област  

Институција  Звање во кое е избран и област  

Институт за медицинска 
хистологија и ембриологија,  
УКИМ Медицински 
факултетСкопје  

Редовен професор по 
Хистологија, ембриологија и 
цитологија  

 

    

Список на предмети кои наставникот ги води одделно за првиот, вториот и третиот циклус на студии  

9.1  Список на предмети кои наставникот ги води на првиот циклус студии  

Ред.бр  Наслов на предметот  Студиска програма/институција  

1  Морфологија и физиологија на 
клетка  

Општа медицина,  
УКИМ Медицински факултет-Скопје  

2  Хистологија и ембриологија 1  Општа медицина,  
УКИМ Медицински факултет-Скопје  

  3  Хистологија и ембриологија 2  Општа медицина,  
УКИМ Медицински факултет-Скопје  

  4  Морфофункционални 
карактеристики на 
сперматозоидите (изборен 
предмет)  

Општа медицина,  
УКИМ Медицински факултет-Скопје  

  5  Хистологија и ембриологија  Дентална медицина,  
УКИМ Стоматолошки факултет   

  6  Анатомија со хистологија  Тригодишни стручни студии за дипломиран 
логопед,  
УКИМ Медицински факултет-Скопје  

  7      

  8      

Список на предмети кои наставникот ги води одделно за првиот, вториот и третиот циклус на студии  

9.2  Список на предмети кои наставникот ги води на вториот циклус студии  



Ред.бр  Наслов на предметот  Студиска програма/институција  

1  /    

2  /    

Список на предмети кои наставникот ги води одделно за првиот, вториот и третиот циклус на студии  

9.3  Список на предмети кои наставникот ги води на третиот циклус студии  

Ред.бр  Наслов на предметот  Студиска програма/институција  

1.  /  /  

      

Селектирани резултати во последните три години  

10.1  Релевантни печатени научни трудови (до пет)  

Ред.бр  Автори  Наслов  Издавач/година  

1.  Mitevska E, 
KostadinovaPetrova I.  

Stereological study of the 
Wistar rats thymus after 
application of high 
therapeutic doses of 
dexamethasone and 
medroxyprogesterone 
acetate  

Acta Morphol. 2017; 14(1): 
5662.  

2.  Kostadinova-
Petrova I, Mitevska 
E, Janeska B.  

Histological characteristics of 
bruises with different age  

Maced J Med Sci. 2017; 5(7): 
1-5.  

3.  Kakasheva- 
Mazhenkovska, Elida 
Mitevska, Irena  

Depth of tumor invasion as 
indicator of malignant 
progression in patients with  

JMS 2018; 1(2):34-41  

 

  Kostadinova-Petrova, 
Vesna Janevska.  

lower lip squmous cell 
carcinoma with and without 
neck lymph node metastasis.  

 

4.       

5.         

 

10.2  Учество во научно-истражувачки национални и меѓународни проекти (до пет)  

Ред.бр  Автори  Наслов  Издавач/година  

1.  Лена 
КакашеваМаженковска 
(главен истражувач), 
Ирена Костадинова-
Петрова,  
Елида Митевска, Зорка  
Герасимовска, Марко  
Костовски  

„Карактеристики на 
ејакулатот кај млада, 
здрава популација во 
Република Македонија“  

Период  на  реализација  
(2018-2019)  



  2.   Лилјана Миленкова  
(главен истражувач),  
Лена 
КакашеваМаженковска, 
Ирена  
Костадинова-Петрова,  
Елида Митевска, Зорка  
Герасимовска, Марко  
Костовски   

„Воведување на активно 
учење по метод на мали 
групи – како се менува 
улогата на студентите и на 
наставниците“  

Период  на  реализација  
(2018-2019)  

10.3  Печатени книги во последните пет години (до пет)  

Ред.бр  Автори  Наслов  Издавач/година  

1  Грацилија Кироска, 
Елида Митевска  

  

„Хистологија за 
физиотерапевти“, наменет  
за студентите на ТСС за 
дипломиран физиотерапевт  

Универзитет "Св. Кирил и 
Методиј", Медицински 
факултет, Скопје, 2014  

  

2  Грацилија Кироска,  
Елида Митевска,  
  

„Хистологија за 
медицински 
сестри/техничари“, наменет 
за студентите на ТСС за 
дипломирана медицинска 
сестра/техничар   

Универзитет "Св. Кирил и 
Методиј", Медицински 
факултет, Скопје, 2015  

  

3  Елида Митевска  Светлосен микроскоп, 
историја на светлосниот 
микроскоп (стручна 
монографија)  

Универзитет "Св. Кирил и 
Методиј", Медицински 
факултет, Скопје, 2015  

  4  Елида Митевска  „Артефакти во 
хистологијата, артефакти во 
парафинската хистолошка 
техника“ (стручна 
монографија)  

Универзитет "Св. Кирил и 
Методиј", Медицински 
факултет, Скопје, 2016  

  5        

10.4  Печатени стручни трудови во последните пет години (до пет)   

Ред.бр  Автори  Наслов  Издавач/година  

Менторства на додипломски, магистерски и докторски студии   

11.1  Дипломски работи  /   

11.2  Магистерски работи  /   

11.3  Докторски дисертации  /   

 
 

Име и презиме Глигор Тофоски 
Дата на раѓање 7.6.1972 
Степен на 
образование 

Високо 

Наслов на научниот 
степен 

Доктор на науки  



Каде и кога го 
завршил 
образованието 
односно се стекнал 
со научен степен 

Образование Година Институција 
Доктор по 
медицина 

1996 УКИМ, 
Медицински факутет Скоје 

Магистер 2008 УКИМ , 
Медицински факултет Скопје 

Доктор на 
науки 

2015 УКИМ , 
Медицински факултет Скопје 

Подрачје, поле и 
област на научниот 
степен магистер 

Подрачје Поле Област 
Медицински 
науки и 
здравство 

Фундаментални 
медицински 
науки 

Гинекологија и акушерство 

Подрачје, поле и 
област на научниот 
степен доктор 

Подрачје Поле Област 
Медицински 
науки и 
здравство 

Клиничка 
медицина 

Гинекологија и акушерство 

Доколку е во 
работен однос да се 
наведе 
институцијата каде 
работи и звањето во 
кое е избран и во 
која област 

Институција Звање во кое е избран и област 

Клиника за гинекологија 
и акушерство , УКИМ 
Медицински факултет 
 

Вонреден професор 
Гинекологија и акушерство  

Список на предмети кои наставникот ги води одделно за првиот, вториот  и третиот циклус 
на студии 
 Список на предмети кои наставникот ги води на првиот циклус на студии 

Ред.  
број 

Наслов на предметот Студиска програма / институција 

1. Гинекологија и 
акушерство  

Општа медицина , УКИМ Медицински факултет  
Скопје 

2. Ургентна медицина  Општа медицина , УКИМ Медицински факултет 
Скопје 

 3. Гинекологија и 
акушерство (дентална 
медицина)  

Дентална медицина, УКИМ, Стоматолошки факултет 
Скопје 

 4 Здравствена  нега на 
жена со гинекологија и 
акушерство  

Тригодишни стручни студии за медицински сестри/ 
техничари , УКИМ Медицински факултет  Скопје 

 5 Физиотерапија во 
гинекологија и 
акушерство  

Тригодишни стручни студии за физиотерапевти , 
УКИМ Медицински факултет  Скопје 

 6 Гинекологија и 
акушерство  

Тригодишни стручни студии за физиотерапевти , 
УКИМ Медицински факултет Скопје  

 7 Ургентна медицина во 
гинекологија и 
акушерство  

Тригодишни стручни студии за радиолошки 
технолози , УКИМ Медицински факултет Скопје  

 8 / / 
 Список на предмети кои наставникот ги води на вториот циклус на студии 

Ред. 
број 

Наслов на предметот Студиска програма / институција 

1. / / 
2. /  

 Список на предмети кои наставникот ги води на третиот циклус на студии 
Ред. 
број 

Наслов на предметот Студиска програма / институција 

1. / / 
2.  / / 

Селектирани резултати во последните пет години 



 Релевантни печатени научни трудови (до пет) 
Ред. 
број 

Автори Наслов Издавач /  година 

1. Gligor Tofoski, 
Goran Dimitrov, 
Marija Hadzi 
Lega, Elena 
Dzikova. 

Reproductive outcome, 
duration of pregnancy and 
mode of delivery after 
hysteroscopic metroplasty 
in patients with infertility. 

Sanamed, July 2016;11(2):117-122 

2. Goran Pancevski, 
Senada Pepic, 
Sanela Idoska, 
Gligor Tofoski, 
Suzana 
Nikolovska. 

Topical imiquimod 5% as 
a treatment option in 
solitary facial 
keratoacanthoma 

Open Access Maced J Med Sci, 
March 2018 6(3):531-535 

3. Go. Dimitrov, E. 
Dzikova, Gl. 
Dimitrov, G. 
Tofoski, A. Daneva 
Markova, M. 
Joksimovic and I. 
Kjajova 

Distribution of HPV types 
among patients with positive 
histological findings for 
cervical precancerous lesions 
and invasive cancer of the 
uterine cervix. 

Mak Med Pregled 2018;72(3):129-132 

4. Maja Avramovska, 
Goran Dimitrov, 
Borislav 
Karanfilski, Gligor 
Tofoski, Elena 
Dzikova, Ana 
Daneva Markova 
and Aleksandar 
Sikole 

Maternal obesity, аge and 
maternal thyroid status - an 
intriguing connection to the 
neonatal outcom 

Mac. Med. Rev., 2020; 74(1):19-24 

5. Gligor Tofoski, 
Rosa Spasova, 
Vesna Chibisheva, 
Goran Dimitrov, 
Elena Dzikova, Ana 
DanevaMarkova 
and Jadranka 
Georgievska 

Hydrosalpinx and 
distribution of 
pregnancies among 
laparoscopically treated 
pаtients 

Mac. Med. Rev., 2020; 74(1):30-36. 

 Учество во научно-истражувачки национални и меѓународни проекти (до пет) 
Ред. 
број 

Автори Наслов Издавач / година 

1. Глигор 
Тофоски, 
Александар 
Петличковски, 
Горан Димитров, 
Марија Хаџи 
Лега, Мери 
Киријас, Ана 
Данева, Јадранка 
Георгиевска, 
Елена Џикова, 
Ирена 
Алексиоска 
папестиев, 
Викторија 
Јовановска, Роса 
Спасова 

Испитување на 
комбинации помеѓу КИР 
молекули кај мајката и 
ХЛА молекули кај плодот 
во проблематични 
бремености 

Во тек 

2. Јадранка Учесник во национален  Во тек 



Георгиевска, 
Горан Димитров, 
Марија Хаџи Лега, 
Глигор Тофоски, 
и сор. 

проект „Корелација на 
инфламаторни цитокини и 
тумор маркери кај 
пациентки со 
ендометриоза“ 

3. Горан Димитров, 
Марија Хаџи Лега, 
Глигор Тофоски, 
Ана Данева 
Маркова, Елена 
Џикова, Маја 
Аврамовска, Неда 
Милевска 

Раководител во 
меѓународен научен 
проект: „Евалуација на 
тироглобулин како 
иновативен биомаркер за 
утврдување на јодниот 
статус кај бремени жени и 
доилки“ 

https://www.euthyroid.eu/project-
information/  
Во тек 

5.    

 Печатени книги во последните пет години (до пет) 
Ред. 
број 

Автори Наслов Издавач / година 

1. Ana Daneva 
Markova, Marija 
Hadzi-Lega, Goran 
Dimitrov, Gligor 
Tofoski, Jadranka 
Georgievska, Elena 
Dzikova and Ivo 
Kjaev. 

Indicators of Preeclampsia in 
correlation with maternal 
cytokines in pregnancy 
(chapter). Autoantibodies 
and Cytokines 

Intechopen, Nov 5, 2018. Doi: 
10.5772/intechopen.76344 

2.    

 Печатени стручни трудови во последните пет години (до пет) 
Ред. 
број 

Автори Наслов Издавач / година 

1.    
2.    

Менторства на додипломски, магистерски и докторски студии   
 Дипломски работи 3 кандидати 
 Магистерски работи / 
 Докторски дисертации / 
За ментори на докторски трудови селектирани резултати во последните четири/ пет години 
 Доказ за печатени научноистражувачки трудови во меѓународни научни списанија или 

меѓународни научни публикации во даденото поле (до шест) во последните пет години 
Ред.  
број 

Автори Наслов Издавач / година 

1. Gligor Tofoski, 
Goran Dimitrov, 
Marija Hadzi 
Lega, Elena 
Dzikova. 

Reproductive outcome, 
duration of pregnancy 
and mode of delivery 
after hysteroscopic 
metroplasty in patients 
with infertility. 

Sanamed, July 2016;11(2):117-122 

2. Gligor Tofoski, 
Rosa Spasova, 
Vesna Chibisheva, 
Goran Dimitrov, 
Elena Dzikova, Ana 
DanevaMarkova 
and Jadranka 

Hydrosalpinx and 
distribution of 
pregnancies among 
laparoscopically treated 
pаtients.  

Mac. Med. Rev. , 2020; 74(1):30-36 
ISSN: 0025-1097 

 



Georgievska. 
3. Maja Avramovska, 

Goran Dimitrov, 
Borislav 
Karanfilski, Gligor 
Tofoski, Elena 
Dzikova, Ana 
Daneva Markova 
and Aleksandar 
Sikole. 

Maternal obesity, аge and 
maternal thyroid status - 
an intriguing connection 
to the neonatal outcome. 

Mac. Med. Rev. , 2020; 74(1):19-24 
ISSN: 0025-1097 

4. Jadranka 
Georgievska, 
Gligor Tofoski, 
Ana Daneva 
Markova, Atanas 
Sivevski  

Correlation of time from 
beginning of symptoms 
to laparoscopic operation 
and its effect in patients 
with adnexal torsion: 
five-year-experience. 

Mac Med Review 2018; 72 (3)139-
143 

5. Go. Dimitrov, E. 
Dzikova, Gl. 
Dimitrov, G. 
Tofoski, A. Daneva 
Markova, M. 
Joksimovic and I. 
Kjajova 

Distribution of HPV types 
among patients with 
positive histological 
findings for cervical 
precancerous lesions and 
invasive cancer of the 
uterine cervix. 

Mak Med Pregled 2018;72(3):129-
132 
ISSN: 0025-1097 

 6. Irena Aleksioska 
Papestiev, Megi 
Micevska, Goran 
Dimitrov, 
Viktorija 
Jovanovska, 
Gligor Tofoski, 
Marija 
Joksimovik,  
 

Human papilloma virus 
and genital coinfections 
in patients with cervical 
intraepithelial neoplasia 
and cervical carcinoma 

Mac. Med. Review,2017;71(3)205-
2011 

 Доказ за најмалку два печатени научноистражувачки трудови во меѓународни научни 
списанија со импакт фактор во даденото поле во последните пет години 
Ред.  
број 

Автори Наслов Издавач / година 

1.    
2.    

 Доказ за најмалку три учества на меѓународни собири во последните четири години 
Ред. 
број 

Автори Наслов на трудот Меѓународен 
собир/ 
конференција 

Година 

1. Gligor Tofoski 
 

Cancer after IVF  XXII World Congress 
of Gynecology and 
Obstetrics, FIGO 

2018, Rio de Janeiro. 

2. Dimitrov Go, 
Dzikova E, 
Tofoski G, 
Avramovska M. 

Influence of co2 
laser vaporisation 
and cone height 
after cold knife 
conisation on 
duration of 
pregnancy.  

XIX National 
Congress on Sterility 
and Reproductive 
Health with 
International 
Participation 

Borovets, Bulgaria, 
2018 

3. G.Dimitrov, E. 
Dzikova, G. 
Tofoski, A. 
Daneva 
Markova, M. 

Reproductive surgery 
prior to IVF 

South East European 
Medical Forum 
(SEEMF) Eight 
International Medical 
Congress 

7-10 September 2017, 
Athens, Greece 



Joksimovik, I. 
Kjajova.  

 
 
Име и презиме Весна Димовска Јорданова 
Дата на раѓање 22-08-1957 
Степен на образование Високо 
Наслов на научниот степен Доктор на науки 
Каде и кога го завршил 
образованието односно се 
стекнал со научен степен 

Образование Година        Институција 
Доктор по 
медицина 

1982 УКИМ Медицински 
факултет-Скопје 

Магистер 1994 УКИМ Медицински 
факултет-Скопје 

Доктор на 
науки 

2000 УКИМ Медицински 
факултет-Скопје 

Подрачје, поле и обалст на 
научниот степен магистер 

Поле Подрачје Област 

Медицински 
науки и 
здравство 

Клинички 
медицински 
науки  

Офталмологија 

Подрачје, поле и обалст на 
научниот степен доктор 

Поле Подрачје Област 
Медицински 
науки и 
здравство 

Клинички 
медицински 
науки 

Офталмологија 

Доколку е во работен однос да 
се наведе институцијата каде 
работи и звањето во кое е 
избран и во која област 

Институција Звање во кое е избран и 
област 

Универзитетска клиника 
за очни болести, УКИМ 
Медицински факултет 
 

Редовен професор 
Офталмологија 

Список на предмети кои наставникот ги води одделно за првиот, вториот и третиот циклус на 
студии 
9.1 Список на предмети кои наставникот ги води на првиот циклус студии 

Ред.бр Наслов на предметот Студиска програма/институција 
1 Офталмологија Општа медицина, УКИМ Медицински 

факултет-Скопје 
2 Офталмологија  Дентална медицина, УКИМ Стоматолошки 

факултет-Скопје 
 3 Клинички испитувања Општа медицина, УКИМ Медицински 

факултет - Скопје 
 4 Ургентна медицина Општа медицина, УКИМ Медицински 

факултет - Скопје 
 5 Офталмологија Тригодишни студии за медицински сестри, 

УКИМ Медицински факултет-Скопје 
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9.2 Список на предмети кои наставникот ги води на вториот циклус студии 

Ред.бр Наслов на предметот Студиска програма/институција 
1 /  
2 /  

Список на предмети кои наставникот ги води одделно за првиот, вториот и третиот циклус на 
студии 
9.3 Список на предмети кои наставникот ги води на третиот циклус студии 

Ред.бр Наслов на предметот Студиска програма/институција 
1. Глауком и око Клиничка  медицина, УКИМ Медицински 

факултет-Скопје 
2. Дијабетична ретинопатија Клиничка медицина, УКИМ  

Медицински факултет, Скопје 
Селектирани резултати во последните три години 

10.1 Релевантни печатени научни трудови (до пет) 
Ред.бр Автори Наслов Издавач/година 
1. Весна Димовска 

Јорданова 
Оптичка 
Кохерентна 

Мак. мед. преглед, 2015; 69(3): 
118-124 



Томографија - 
современа 
дијагностичка 
алатка во 
офталмологијата 
 

 

2. Vesna Dimovska Significance of 
macular thickness 
in glaucoma 
 

South-East European Journal of 
Ophthalmology,2015; 1(1): 11-16 
On-line 

3. Biljana Ivanovska 
Adjievska, Salih 
Boskurt, Nikola 
Orovcanec, Vesna 
Dimovska 
Jordanova 

The outcome of low 
frequency 
intravitreal 
bevacizumab 
therapy for macular 
edema in retinal 
vein occlusions 
 

Clinical Ophthalmology 2017 : 11 
1183-1190 
 

4. 
 
 
 
 
5. 
 
 
 
 
 
 
 
 
6. 
 
 
 

Natasha T.Shekerinov, 
Vesna Dimovska 
and Milco Bogoev 
 
 
Vesna Dimovska 
 
 
 
 
 
 
 
 
Barbara Cvenkel, 
Makedonka 
Atanasovska,Vesna 
Dimovska 
 

Anti-VEGF in 
management of 
macular edema in 
retinal disease 
 
Effectiveness of 
intravitreal 
bevacizumab in the 
treatment of 
macular edema 
secondary to retinal 
vein occlusions 
 
 
Self-measurement 
with ICare HOME 
tonometer, patient’s 
feasibility and 
acceptability. 

 
Mac Med Review 2017; 71(!): 15-19 
 
 
 
South-East European Journal of 
Ophthalmology 2019: 5(1): 1-8 
 
 
 
 
 
 
 
European Journal of 
Ophthalmology, Vol.2019 
 
 
 
 
 
 
 

10.2 Учество во научно-истражувачки национални и меѓународни проекти (до пет) 
Ред.бр Автори Наслов Издавач/година 
1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. 

 Весна  Димовска 
Клиничка студија 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Весна Димовска 
Јорданова 

Ефикасност и 
безбедност на 
лираглутид во 
комбинација со 
метформин 
наспрема 
метформинска 
монотерапија на 
гликемична 
контрола кај деца 
и адолсценти со 
тип 2 дијабетес 

Евалуација на 
ефектите на 
методата ласер 
трабекулопластика 
како почетна 

Ново Нордиск Фарма ДООЕЛ 
експорт-импорт Скопје, 2013 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Проект офталмологија, УКИМ, 
Медицински факултет, 2015 



терапија кај 
пациентите со 
примарен глауком 
со отворен агол 

 
10.3 Печатени книги во последните пет години (до пет) 

Ред.бр Автори Наслов Издавач/година 
1 Група автори од 

катедрата по 
офталмологија 

Практикум по 
офталмологија 
за студенти по 
медицина и 
стоматологија 

 Скопје, 2011 
 

    

10.4 Печатени стручни трудови во последните пет години (до пет) 
Ред.бр Автори Наслов Издавач/година 
1. V. Dimovska 

 
Relevance of central 
corneal thickness in 
glaucoma 

 

Bulgarian Forum Glaucoma, Vol.5 
(4): 148-152,2015 
 

2. V. Dimovska 
  

. Intravitreal 
Avastin in the 
treatment of central 
serous 
chorioretinopathy 

 

Acta ophthalmologica 2015; 41(1): 
5-13 

 
  

3. Vesna Dimovska The role and 
significance of laser 
trabeculoplasty in 
the treatment of 
open angle 
glaucoma 

 

 
Oftalmoloska revija, 5 (7) : 24-30, 
April 2015 
 

4. 
 
 
 
 
 
 
 
5.  
 
 
 
 
 
6. 
 
 
 

Vesna Dimovska  
 
 
 
 
 
 
 
Весна Димовска 
 Јорданова 
 
 
 
Isjanovski I, 
Sazdovska S, 
Jordanova-
Dimovska V. 

Structure or 
function in 
glaucoma – which 
one is the first? 
 
 
 
 
Дијабетична 
ретинопатија– 
каде сме денес? 
 
 
Incidence and risk 
factors for 
retinopathy of 
prematurity 
 

2nd Congress of Ophthalmologists of 
Republic of Srpska with 
international participation, Banja 
Luka 1-3.06.2017  
Proceedings Book and Abstracts, 
p.31-37 
 
 
MJO,2018; V0l.5 (2): 51-60 
 
 
 
 
Physioacta, 11(1): 49-55, 2017 
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Име и презиме Каролина Блажевска Бужровска 
Дата на раѓање 30.09.1962 



Степен на образование Високо 
Наслов на научниот степен Доктор на науки 
Каде и кога го завршил образованието 
односно се стекнал со научен степен 

Образование Година        Институциј
а 

Доктор по медицина 1987 УКИМ 
Медицински 
факултет-
Скопје 

Магистер 2001 УКИМ 
Медицински 
факултет-
Скопје 

Доктор на науки 2009 УКИМ 
Медицински 
факултет-
Скопје 

Подрачје, поле и обалст на научниот 
степен магистер 

Поле Подрачје Област 

Медицински науки и 
здравство 

Клинички 
медицински 
науки  

Офталмологи
ја 

Подрачје, поле и обалст на научниот 
степен доктор 

Поле Подрачје Област 
Медицински науки и 
здравство 

Клинички 
медицински 
науки 

Офталмологи
ја 

Доколку е во работен однос да се 
наведе институцијата каде работи и 
звањето во кое е избран и во која 
област 

Институција Звање во кое е 
избран и област 

Универзитетска клиника за очни 
болести, УКИМ Медицински 
факултет 
 

Насловен  
вонреден  
професор 
Офталмологија 
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Список на предмети кои наставникот ги води на првиот циклус студии 
Ред.
бр 

Наслов на предметот Студиска 
програма/институција 

1 Офталмологија Општа медицина, УКИМ 
Медицински факултет-Скопје 

2 Офталмологија  Дентална медицина, УКИМ 
Стоматолошки факултет-Скопје 

    
Список на предмети кои наставникот ги води одделно за првиот, вториот и третиот циклус на 
студии 
9.
2 

Список на предмети кои наставникот ги води на вториот циклус студии 
Ред.
бр 

Наслов на предметот Студиска 
програма/институција 

1 -  
2 -  

Список на предмети кои наставникот ги води одделно за првиот, вториот и третиот циклус на 
студии 
9.
3 

Список на предмети кои наставникот ги води на третиот циклус студии 
Ред.
бр 

Наслов на предметот Студиска 
програма/институција 

1. 

- 
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.1 

Релевантни печатени научни трудови (до пет) 
Ред.б
р 

Автори Наслов Издавач/година 

1. К.Блажевска Бужаровска 
 

Cataract surgeru and 
macular degeneration 
results and expextations 

Book of Abstracts,XIIth  
Congress of South East 
European Society of 
Ophthalmology,Crna 



Gora ,2015,p.134 
2. К.Блажевска Бужаровска 

 
ОЦТ после 
трабекулектомије 
(двогодишна студија) 

Knjiga sazetaka, 
3.Kongres 
глаукоматолога 
Srbije,2017,p.46 

3. К.Блажевска Бужаровска 
 

Phakoemulsification after 
trabeculectomy for 
begginers 

Book of Abstracts 
Congress of the 
European Society of 
Ophthalmology 
Austria,2015,p.122 

4. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

К.Блажевска Бужаровска 
 

ОЦТ кај новооткриени 
пациенти 

Книга на 
абстракти,IV-ти 
Конгрес на 
офталмолозите на 
Македонија со 
меѓународно 
учество,2017,стр.80 
 

5. К.Блажевска Бужаровска 
 

Dealing with cataract in 
glaucoma patients 

Book of Abstracts 
Congress of the 
European Society of 
Ophthalmology 
Spain,2017,p.354 

10
.2 

Учество во научно-истражувачки национални и меѓународни проекти (до пет) 
Ред.б
р 

Автори Наслов Издавач/година 

1.    
10
.3 

Печатени книги во последните пет години (до пет) 
Ред.б
р 

Автори Наслов Издавач/година 

1 К.Блажевска Бужаровска Практикум по 
оптометрија 

 Штип УГД 2016,  
 

 К.Блажевска Бужаровска Скрипта  по 
оптометрија 

Штип УГД 2016,  
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.4 

Печатени стручни трудови во последните пет години (до пет) 
Ред.б
р 

Автори Наслов Издавач/година 

1. К.Блажевска Бужаровска 
 

Visual field defect and 
RNFL 
thicknessdeterminate by 
Oct in glaucoma 
patients 

Bulgarian forum 
Glaucoma 2015, vol5 
No 2:  52_56 

2. М.Голубовик.Б.Тетеши.И.Ис
јановскиК.Блажевска 
Бужаровска. 
 

Макуларна 
ретиношиза и 
нејзината семиотска 
важност 

Мак Мед Преглед 
2015 69(1):40/44 

3. К.Блажевска Бужаровска 
 

Pachtmetry and visual 
field in the diagnosis and 
prognosis of glaucoma  

Bulgarian forum 
Glaucoma 2015, vol5 
No 2: 48_51 
 

4. М.Голубовик.Б.Тетеши.К.Бл
ажевска Бужаровска. 
 

Kornealen melting po 
operacija na katarakta 

 
Medicus 2015, Vol. 
20(3) :412_415 

5. И.Богданова.Н.Пановски.В.
ЈордановДимовска.К.Блаже

Oct in patients  with 
myopia, with and without 

Acta morphol.2016  Vol 
(2):53_55 



вска Бужаровска. 
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11.1 Дипломски работи / 
11.2 Магистерски работи / 
11.3 Докторски дисертации - 
 
 

1. Име и презиме Димче Зафиров 
2. Дата на раѓање 25-12-1965 
3. Степен на образование Високо 
4. Наслов на научниот степен Доктор на науки 
5. Каде и кога го завршил 

образованието односно се 
стекнал со научен степен 

Образование Година Институција 

Доктор по медицина 1992 УКИМ Медицински 
факултет-Скопје 

Магистер 2002 УКИМ Медицински 
факултет-Скопје 

Доктор на науки 2009 УКИМ Медицински 
факултет-Скопје 

6. Подрачје, поле и област на 
научниот степен магистер 

Подрачје Поле Област 

   

7. Подрачје, поле и област на 
научниот степен доктор 

Подрачје Поле Област 

   

8. Доколку е во работен однос 
да се наведе институцијата 
каде работи и звањето во кое 
е избран и во која област 

Институција Звање во кое е избран и 
област 

Институт за претклиничка и клиничка 
фармакологија со токсикологија, УКИМ 
Медицински факултет 

Вонреден професор по  
фармакологија со 
токсикологија 

9. Список на предмети кои наставникот ги води одделно за првиот, вториот  и третиот циклус на 
студии 
9.1. Список на предмети кои наставникот ги води на првиот циклус на студии 

Ред.  
број 

Наслов на предметот Студиска програма / институција 

1. Фармакологија  Општа медицина, УКИМ Медицински 
факултет-Скопје 

2. Клиничка фармакологија Општа медицина УКИМ Медицински 
факултет-Скопје 

3. Рационално препишување на 
медикаменти и природни начини на 
лекување 

Општа медицина УКИМ Медицински 
факултет-Скопје 

4. Фармакологија Дентална медицина, УКИМ 
Стоматолошки факултет 

5. Фармакологија Магистер по фармација, УКИМ 
Фармацевтски факултет-Скопје 

6. Фармакологија Тригодишни стручни студии за 
медицински сестри/техничари, УКИМ 
Медицински факултет-Скопје 

7. Фармакологија и контрастни средства Тригодишни стручни студии за 
радиолошки технолози, УКИМ 
Медицински факултет-Скопје 

9.2.  Список на предмети кои наставникот ги води на вториот циклус на студии 
Ред. 
број 

Наслов на предметот Студиска програма / институција 

1. Клиничка фармакологија Специјалистички студии по клиничка 
фармакологија, УКИМ Медицински 
факултет-Скопје 

2. Претклинички и клинички 
истражувања и документација 

Специјалистички студии по фармацевтска 
регулатива, УКИМ Фармацевтски 
факултет-Скопје 

3. Додатоци во исхрана Специјалистички студии по фармацевтска 
регулатива, УКИМ Фармацевтски 
факултет-Скопје 



4. Хербални и традиционални хербални 
лекови 

Специјалистички студии по фармацевтска 
регулатива, УКИМ Фармацевтски 
факултет-Скопје 

5. Ефикасност и безбедност на хербални 
лекови 

Магистерски студии по фитотерапија, 
УКИМ Фармацевтски факултет-Скопје 

9.3. Список на предмети кои наставникот ги води на третиот циклус на студии 
Ред. 
број 

Наслов на предметот Студиска програма / институција 

1. Карактеристики на испитувањата на 
биоеквивалентност 

Клиничка медицина, УКИМ Медицински 
факултет-Скопје 

2. Претклинички и клинички 
испитувања на лекови 

Докторски студии, УКИМ Фармацевтски 
факултет-Скопје 

3.   
10. Селектирани резултати во последните три години 

10.1. Релевантни печатени научни трудови (до пет) 
Ред. 
број 

Автори Наслов Издавач /  година 

1. Zafirov D, Trojacanec J, 
Zendelovska D, 
Kolovcevski N, Labacevski 
B. 

Comparative single-dose 
bioavailability study of two 10 mg 
zolpidem tablet formulations in 
healthy volunteers. 

Maced Pharm bull 2019; 65 
(1).  

2. Dragica Zendelovska, 
Emilija Atanasovska, 
Kalina Gjorgjievska, 
Kristina Pavlovska, Krume 
Jakjovski, Dimce 
Zafirov, Jasmina 
Trojacanec. 

A New Solid-Phase Extraction 
Method for Determination of 
Pantoprazole in Human Plasma 
Using High-Performance Liquid 
Chromatography.  

Open Access Macedonian 
Journal of Medical 
Sciences (OAMJMS), 2019  
Vol 9. 

3. Atanasovska E, Pavlovska 
K, Gjorgjievska K, 
Zendelovska D, 
Petrusevska M, Ahmeti I, 
Zafirov D, Labacevski N. 

Differential effects of peroxisome 
proliferator-activator receptor 
(ppar) alpha and gamma agonists 
on body weight and adipose 
depots in fructose fed wistar rats 

Journal of Morphological 
Sciences, [S.l.], v. 1, n. 1, 
p. 62-72, apr. 2018. ISSN 
2545-4706.  

4. Gjorgjievska K, 
Petrusevska G, Zafirov 
D, Petrusevska M, Pavlova 
Jurhar M. 

Structural changes in brain blood 
vessels in salt loaded 
spontaneously hypertensive rats.  

Physioacta, 2015, Vol.9-
No.1:33-40 

5. Zendelovska D, Simeska S, 
Kikerkov I, Gjorgjievska K, 
Jakjovski K, Zafirov D.  

HPLC Method for quantitative 
determination of zolpidem in 
human plasma samples and its 
application for bioequivalence 
studies. 

Physioacta, 2015, Vol.9-
No.1:1-10 

10.2. Учество во научно-истражувачки национални и меѓународни проекти (до пет) 
Ред. 
број 

Автори Наслов Издавач / година 

1. Zafirov D, Trojachanec J, 
Balkanov T, Labacevski N, 
Kolovchevski N. 

Randomized, single dose, 2-way 
crossover bioequivalence study of 
ibuprofen 200 mg/ 5 ml 
suspension in healthy volunteers 
under fasting conditions (CRO 
study code UBI-218-18) 

 
 
2019 

2. Zafirov D., Trojachanec J, 
Balkanov T, Labacevski N, 
Kolovchevski N. 

Comparative, randomised, 
single-dose, two cohort, 
crossover bioavailability study of 
perindopril erbumine 4 mg / 
indapamide 1.25 mg formulations 
in healthy adult volunteers under 
fasting and fed conditions (CRO 
Study code: RNI-350-18)  

 
2019 

3. Zafirov D, Trojachanec J, 
Balkanov T, Labacevski N, 
Kolovchevski N,  

Single dose, comparative 
bioavailability study of four 
formulations of ranolazine 750 
mg prolonged-release tablets 
under fasting and fed conditions 
(CRO study code NARF-296-18) 

 
 
2019 



 
4 Trojachanec J., Zafirov D,  

Balkanov T, Labacevski N, 
Kolovchevski N.   

Comparative, single-dose, 2-way 
cross-over bioavailability study of 
candesartan / amlodipine 16 mg 
/ 10 mg tablets as fixed dose 
combination formulation versus 
coadministration of candesartan 
16 mg and amlodipine 10 mg as 
separate tablets in healthy male 
volunteers under fasting 
conditions (CRO study code 
NMA-110-18) 

 
 
2018 

5. Zafirov D, Trojachanec J, 
Balkanov T., Labacevski N, 
Kolovchevski N. 

Comparative, randomised, 
single-dose, crossover 
bioavailability study of apixaban  
5 mg formulations in healthy 
volunteers under fasting 
conditions (CRO study code IPA-
181-18) 

 
 
2018 

10.3. Печатени книги во последните пет години (до пет) 
Ред. 
број 

Автори Наслов Издавач / година 

    
10.4. Печатени стручни трудови во последните пет години (до пет) 

Ред. 
број 

Автори Наслов Издавач / година 

1. Petrovski O, Spirovska T, 
Stojanoski Z, Zendelovska 
D, Zdravkovska M, 
Slaninka-Miceska M, 
Zafirov D, Gjosevska 
Dastevska E, Atanasovska 
E, Gjorgjievska K, 
Labachevski N.  

Clearance of vancomicin 
calculated according to different 
formulas and their influence 
against different 
pharmacokinetic parameters.  

Physioacta, 2015, Vol.9-
No.1:23-32 

2. Gjorgjievska K, Zafirov 
D, Jurhar-Pavlova M, 
Cekovska S, Atanasovska 
E, Pavlovska K, 
Zendelovska D.  

Protective effects of AT1-receptor 
blocker and CA antagonist 
combination on renal function in 
salt loaded spontaneously 
hypertensive rats.  

Prilozi 2015; 35 (1): 85-
92. 

3. Gjorgjievska K, Zafirov 
D, Jurhar-Pavlova M, 
Cekovska S.  

Effects of Valsartan vs Amlodipin 
on renal function in salt loaded 
spontaneously hypertensive rats.  

Maced Pharm Bull 2014, 
60 (1): 53-59. 

4. Emilija Atanasovska, 
Velibor Tasic, Maja 
Slaninka – Miceska, Sonja 
Alabakovska, Dimce 
Zafirov, Elena Kostova, 
Kristina Pavlovska, Venko 
Filipce, Nikola Labacevski.  

Six week follow-up of metabolic 
effects induced by a high-fat diet 
and streptozotocin in a rodent 
model of type 2 diabetes mellitus. 

Contributions. Sec.Med. 
Sci., XXXV 1, 2014 

5. Gjorgjievska K, Zafirov 
D, Jurhar M, Cekovska S, 
Petrusevska M, 
Atanasovska E, Pavlovska  
K, Zendelovska D, 
Trojacanec J.  

Effects of salt loading on blood 
pressure and specific target 
organs in spontaneously 
hypertensive rats. 

Physioacta, 2014, Vol.8-
No.2:55-62 

11.  Менторства на додипломски, магистерски и докторски студии   
11.1. Дипломски работи 15 
11.2. Магистерски работи / 
11.3. Докторски дисертации 1 

 
1. Име и презиме Игор Кикерков 
2. Дата на раѓање 13-05-1971 
3. Степен на образование Високо 
4. Наслов на научниот степен Доктор на науки 
5. Каде и кога го завршил Образование Година Институција 



образованието односно се 
стекнал со научен степен 

Доктор по медицина 1996 УКИМ Медицински 
факултет-Скопје 

Магистер 2007 УКИМ Економски 
факултет-Скопје 

Доктор на науки 2013 УКИМ Економски 
факултет-Скопје 

6. Подрачје, поле и област на 
научниот степен магистер 

Подрачје Поле Област 

Економски науки  Здравствен 
менаџмент 

Менаџмент 

7. Подрачје, поле и област на 
научниот степен доктор 

Подрачје Поле Област 

Економски науки Оутсорсинг на 
проекти во 
фармацијата 

Менаџмент 

8. Доколку е во работен однос 
да се наведе институцијата 
каде работи и звањето во кое 
е избран и во која област 

Институција Звање во кое е избран 
и област 

Институт за претклиничка и клиничка 
фармакологија со токсикологија, УКИМ 
Медицински факултет 

Научен соработник 
Фармакологија со 
токсикологија 

9. Список на предмети кои наставникот ги води одделно за првиот, вториот  и третиот циклус на 
студии 
9.1. Список на предмети кои наставникот ги води на првиот циклус на студии 

Ред.  
број 

Наслов на предметот Студиска програма / институција 

1. Фармакологија Тригодишни стручни студии за 
медицински сестри/техничари, УКИМ 
Медицински факултет-Скопје 

2. Фармакологија и контрастни средства Тригодишни стручни студии за 
радиолошки технолози, УКИМ 
Медицински факултет-Скопје 

9.2.  Список на предмети кои наставникот ги води на вториот циклус на студии 
Ред. 
број 

Наслов на предметот Студиска програма / институција 

1. / / 
2. / / 

9.3. Список на предмети кои наставникот ги води на третиот циклус на студии 
Ред. 
број 

Наслов на предметот Студиска програма / институција 

1.   
2.   

10. Селектирани резултати во последните tri години 
10.1. Релевантни печатени научни трудови (до пет) 

Ред. 
број 

Автори Наслов Издавач /  година 

1. Biljana Shirgoska, Jane 
Netkovski, Igor 
Kikerkov 

Failed Airway in Upper Airway 
Trauma Patients  

Acta Medica Croatica, 
72 (2018) (Suppl.1) 25-
29 
 

2. Atanas Sivevski, Emilija 
Ivanov, Dafina Kardjova, 
Maja Slaninka-Miceska, 
Igor Kikerkov 

Spinal-Induced Hypotension In 
Preeclamptic and Healthy 
Parturients Undergoing Cesarean 
Section  

Open Access Maced J 
Med Sci. 2019 Mar 30, 
7(6): 996-1000 

3. Biljana Shirgoska, Jane 
Netkovski, Igor 
Kikerkov 

Foreign Body in The airway The Fourth Belgrade 
Anaesthesia Forum, 
Belgrade, April 2019, 
119-122 

4. / / / 
5. / / / 

10.2. Учество во научно-истражувачки национални и меѓународни проекти (до пет) 
Ред. 
број 

Автори Наслов Издавач / година 

1. Kikerkov I  
Slaninka-Miceska M, 
Pavlovska K, 

Evaluation of The Bioequivalence 
of  Two Oral Preparations 
Containing 80 mg Oxycodone 

2019 



Unevska E, 
Kolovchevski N 
 

(Oxycodone 80 mg Prolonged-
Release Tablets (TEST) VS. 
OXYGESIC® 80 MG Rettard 
tabletten (REFERENCE)). A 
Monocentric, Open, Randomized, 
Single Dose, Two-Period, 
Crossover Trial In Healthy Male 
Volunteers Under Fasting 
Conditions 

2. Kikerkov I  
Slaninka-Miceska M, 
Pavlovska K, 
Unevska E, 
Kolovchevski N 
 

Comparative randomised, single-
dose, crossover bioavailability 
study Lenalidomide 25 mg 
formulations in healthy male 
volunteers under fasting conditions  
(CRO Study Code: NEL-148-18) 
 

2018 

3. Kikerkov I  
Slaninka-Miceska M, 
Pavlovska K, 
Unevska E, 
Kolovchevski N 
 

Comparative randomised, single-
dose, crossover bioavailability 
study Tapentadol 50 mg prolonged 
release formulations in healthy 
volunteers under fasting 
conditions” (CRO Study Code: 
PAT-354-18) 

2018 

4. Kikerkov I  
Slaninka-Miceska M, 
Pavlovska K, 
Kolovchevski N,  
Krume Jakjovski,  
Emilija Atanasovska, 
Bojan Labachevski 
 

Comparative randomised, single-
dose, 4-way crossover 
bioavailability study of four 
Tapentadol 150 mg formulations 
in healthy volunteers under fed 
and fasting conditions (CRO 
STUDY CODE: PAT-7-18) 
 

2018 

5. Kikerkov I  
Slaninka-Miceska M, 
Pavlovska K, 
Kolovchevski N,  
Bojan Labachevski 
 

Comparative randomised, single-
dose, 2-way crossover 
bioavailability study of 
Candesartan/Amlodipine 16 mg/ 
10 mg tablets as fixed dose 
combination formulation versus 
coadministration of candesartan 16 
mg and Amlodipine 10 mg as 
separate tablets in healthy male 
volunteers under fasting conditions 
(CRO study code: NMA-12-18) 

2018 

10.3. Печатени книги во последните пет години (до пет) 
Ред. 
број 

Автори Наслов Издавач / година 

 / / / 
10.4. Печатени стручни трудови во последните пет години (до пет) 

Ред. 
број 

Автори Наслов Издавач / година 

1. Kristina Pavlovska, Maja 
Slaninka Miceska, Igor 
Kikerkov, Dragana 
Mladenovska, Bojana 
Danilova, Marija Glavas- 
Dodov, Suzana Trajkovic-
Jolevska, Jasmina Tonic 
Ribarska, Ljudmila 
Efremovska 

Optimization of LC Method For 
Simultaneous Determination of 
Azathiopirine Metabolites in Red 
Blood Cells  

21st International 
Symposium on Separation 
Sciences, July 2015, 
Ljubljana, Slovenia 

2. Kristina Pavlovska, Maja 
Slaninka Miceska, Emilija 

Assessment of 6-thioguanine 
nucleotide metabolite level in 

Journal of Crohn`s and 
Colitis, Volume 10, 



Atanasovska, Marija 
Petrushevska, Igor 
Kikerkov, Jasmina Tonic 
Ribarska, Petranka 
Mishevska, Ljudmila 
Efremovska 

inflammatory bowel disease 
patients treated with azathiopirine  

Issue 11 371 (2016). 

3. Biljana Shirgoska, Jane 
Netkovski, Igor 
Kikerkov 

Failed Airway in Upper Airway 
Trauma Patients  

Acta Medica Croatica, 
72 (2018) (Suppl.1) 25-
29 
 

4. Atanas Sivevski, Emilija 
Ivanov, Dafina Kardjova, 
Maja Slaninka-Miceska, 
Igor Kikerkov 

Spinal-Induced Hypotension In 
Preeclamptic and Healthy 
Parturients Undergoing Cesarean 
Section  

Open Access Maced J 
Med Sci. 2019 Mar 30, 
7(6): 996-1000 

5. Biljana Shirgoska, Jane 
Netkovski, Igor 
Kikerkov 

Foreign Body in The airway The Fourth Belgrade 
Anaesthesia Forum, 
Belgrade, April 201, 
119-122 

11.  Менторства на додипломски, магистерски и докторски студии   
11.1. Дипломски работи / 
11.2. Магистерски работи / 
11.3. Докторски дисертации / 

 
 
 

1.  Име и презиме  Емилија Атанасовска    

2.  Дата на раѓање  06-04-1977    

3.  Степен на образование  Високо    

4.  Наслов на научниот степен  Доктор на науки    

5.  Каде и кога го завршил 
образованието односно се 
стекнал со научен степен  

Образование  Година  Институција  

Доктор по медицина  2001  УКИМ  
Медицински 
факултет-Скопје  

 

  Магистер  2008  УКИМ  
Медицински 
факултет-Скопје  

Доктор на науки  2014  УКИМ  
Медицински 
факултет-Скопје  

6.  Подрачје, поле и област на 
научниот степен магистер  

Подрачје  Поле  Област  

Медицински  науки  и 
здравство  

Фундаментални 
медицински науки   

Фармакологија  

7.  Подрачје, поле и област на 
научниот степен доктор  

Подрачје  Поле  Област  

Медицински  науки  и 
здравство  

Фундаментални 
медицински  науки 
Клинички медицински 
науки  

Фармакологија  

8.  Доколку е во работен однос 
да се наведе институцијата 

Институција  Звање во кое е 
избран и област  



каде работи и звањето во кое 
е избран и во која област  

Институт за претклиничка и клиничка 
фармакологија со токсикологија, УКИМ  
Медицински факултет  

Научен 
соработник по  
фармакологија  
со токсикологија  
  

9.  Список на предмети кои наставникот ги води одделно за првиот, вториот  и третиот циклус на 
студии  
  

9.1.  Список на предмети кои наставникот ги води на првиот циклус на студии  
  

Ред.  
број  

Наслов на предметот  Студиска програма / институција  

1.  Фармакологија   Општа медицина, УКИМ Медицински 
факултет-Скопје  

2.  Клиничка фармакологија  Општа медицина УКИМ Медицински 
факултет-Скопје  

3.  Рационално препишување на 
медикаменти и природни начини на 
лекување  

Општа медицина УКИМ Медицински 
факултет-Скопје  

4.  Фармакологија  Дентална медицина, УКИМ Стоматолошки 
факултет  

5.  Фармакологија  Магистер по фармација, УКИМ 
Фармацевтски факултет-Скопје  

6.  Фармакологија  Тригодишни стручни студии за 
медицински сестри/техничари, УКИМ 
Медицински факултет-Скопје  

7.  Фармакологија и контрастни средства  Тригодишни стручни студии за радиолошки 
технолози, УКИМ Медицински 
факултетСкопје  

9.2.   Список на предмети кои наставникот ги води на вториот циклус на студии  
  

 

  Ред. 
број  

Наслов на предметот  Студиска програма / институција  

1.  /    

9.3.  Список на предмети кои наставникот ги води на третиот циклус на студии  
  

Ред. 
број  

Наслов на предметот  Студиска програма / институција  

1.  /  
  

  

10.  Селектирани резултати во последните три години  
  

10.1.  Релевантни печатени научни трудови (до пет)  

Ред. 
број  

Автори  Наслов  Издавач /  
година  



1.  Dragica Zendelovska,  
Emilija Atanasovska,  
Kalina Gjorgjievska,  
Kristina Pavlovska,  
Krume Jakjovski, Dimce 
Zafirov, Jasmina 
Trojacanec.  

A New Solid-Phase Extraction Method for  
Determination of Pantoprazole in Human 
Plasma Using High-Performance Liquid 
Chromatography.   

Open Access  
Macedonian  
Journal of  
Medical Sciences 
(OAMJMS), 2019   
Vol 9.  

2.  Atanasovska E,  
Pavlovska K, Jakjovski K,  
Gjorgjievska K,  
Zendelovska  
D, Petrushevska M,  
Ahmeti I, Zafirov D,  
Labachevski N  

Differential Effects Of Peroxisome  
Proliferator Activator  
Receptor (PPAR) Alpha And Gamma  
Agonists On  
Body Weight And Adipose Depots In 
Fructose Fed Wistar Rats.  

JMS  
2018:1(1):62-72  

3.  Zendelovska D, Pavlovska  
K, Atanasovska E,  
Gjorgjievska K, 
Petrusevska M  

High Performance Liquid  
Chromatographic Method  
For Direct Determination Of Diazepam In  
Whole Blood  
And Serum – Optimization Of Solid-Phase  
Extraction Method.  

Contributions 
2017; 38 (3): 
8996.  

4.  Pavlovska K, Slaninka  
Miceska M, Atanasovska  
E, Petrushevska M,  
Gjorgjievska K,  
Zendelovska D, Kikerkov  
I, Tonic Ribarska J, 
Mishevska P, Efremovska  
Lj.  

Monitoring of azathioprine active 
metabolite concentration in patients with 
inflammatory bowel disease in 
R.Macedonia.   

Macedonian 
pharmaceutical 
bulletin, 
62(suppl) 547- 
548 (2016)  

5.  /  /  /  

10.2.  Учество во научно-истражувачки национални и меѓународни проекти (до пет)  
  

Ред. 
број  

Автори  Наслов  Издавач / година  

 

  1.  Jakjovski K,  
Atanasovska E, 
Gjorgievska K,  
Labachevski B.  

Comparative, Randomised, Single-Dose,  
4-way Crossover Bioavailability Study Of  
Four Erlotinib 150 Mg Tablet  
Formulations In Healthy Adult Volunteers  
Under Fasting Conditions  

2017  

2.  Gjorgievska K,  
Jakjovski K,  Atanasovska 
E, Labachevski B.  

Comparative, Randomised, Single-Dose, 
3-Way Crossover Bioavailability Study Of 
Naproxen/Esomeprazole 500/20 Mg  
 Formulations  In  Healthy  Adult  
Volunteers Under Fed Conditions  

2018  

3.  Jakjovski K,   
Gjorgievska K,  
Atanasovska E, 
Labachevski B.  

Comparative, Randomised, Single-Dose, 
4-Way Crossover Bioavailability Study Of 
Naproxen/Esomeprazole 500/20 Mg 
Formulations In Healthy Adult  
Volunteers Under Fasting Conditions  

2018  



4.  Gjorgievska K,  
Jakjovski K,  Atanasovska 
E, Labachevski B.  

Comparative, Randomised, Single-Dose, 
Crossover Bioavailability Study Of 
Mesalazine 1000 Mg Formulations In  
Healthy Volunteers Under Fed Conditions  

2019  

5.  Jakjovski K,   
Gjorgievska K,  
Atanasovska E, 
Labachevski B.  

Comparative, Randomised, Single-Dose, 
Crossover Bioavailability Study Of 
Mesalazine 1000 Mg Formulations In 
Healthy Volunteers Under Fasting 
Conditions  

2019  

10.3.  Печатени книги во последните пет години (до пет)  

Ред. 
број  

Автори  Наслов  Издавач / година  

1.  /      

10.4.  Печатени стручни трудови во последните пет години (до пет)  
  

Ред. 
број  

Автори  Наслов  Издавач / година  

1.  Petrovski O, Spirovska T,  
Stojanoski Z, Zendelovska  
D, Zdravkovska M,  
Slaninka-Miceska M,  
Zafirov D, Gjosevska  
Dastevska E,  
Atanasovska E,  
Gjorgjievska K,  
Labachevski N.   

Clearance of vancomicin calculated 
according to different formulas and their 
influence against different 
pharmacokinetic parameters.   

Physioacta, 2015, 
Vol.9-No.1:23-32  

2.  Pavlovska K,  
Atanasovska E,  
Gjorgjievska K,  
Efremovska Lj, Velikj  
Stefanovska V, Slaninka  
Miceska M, Mishevska P  

Extraintestinal manifestations in 
inflammatory bowel disease patients  

Physioacta 2015; 
9(3): 69-76.  

  

  3.  Gjorgjievska K, Zafirov D,  
Jurhar-Pavlova M,  
Cekovska S, Atanasovska  
E, Pavlovska K,  
Zendelovska D.   

Protective effects of AT1-receptor blocker 
and CA antagonist combination on renal 
function in salt loaded spontaneously 
hypertensive rats.   

Contributions 
2015; 35 (1): 
8592.  

4.  Zendelovska D, Simeska  
S, Atanasovska E,  
Georgievska K, Kikerkov I, 
Labachevski N, Jakjovski 
K, Balkanov T.  

Determination of Acyclovir in human 
plasma samples by HPLC method with UV 
detection: Application to single-dose 
pharmacokinetic study.   

Maced. J. Med.  
Sci, 1-5 (2015).  

5.  Atanasovska E, Tasic V,  
Slaninka-Miceska M,  
Alabakovska S, Zafirov D, 
Kostova E, Pavlovska K, 
Filipce V, Labacevski N.  

Six week follow-up of metabolic effects 
induced by a high-fat diet and 
streptozotocin in a rodent model of type 2 
diabetes mellitus.  

Contributions 
2014;35(1):16979. 
  

11.   Менторства на додипломски, магистерски и докторски студии     



11.1.  Дипломски работи  /   

11.2.  Магистерски работи  /   

11.3.  Докторски дисертации  /   

 
 
 
 

1.  Име и презиме  Кристина Павловска  

2.  Дата на раѓање  10-10-1981  
 

3.  Степен на образование  Високо  

4.  Наслов на научниот степен  Доктор на науки  

5.  Каде и кога го завршил 
образованието односно се 
стекнал со научен степен  

Образование  Година  Институција  

Доктор по медицина  2006  УКИМ  
Медицински 
факултетСкопје  

Магистер  2011  УКИМ  
Медицински 
факултетСкопје  

Доктор на науки  2015  УКИМ  
Медицински 
факултетСкопје  

6.  Подрачје, поле и област на 
научниот степен магистер  

Подрачје  Поле  Област  

Медицински науки и 
здравство  

Kлинички 
медицински науки   

Интерна 
медицина  

7.  Подрачје, поле и област на 
научниот степен доктор  

Подрачје  Поле  Област  

Медицински науки и 
здравство  

Фундаментални 
медицински науки 
Клинички 
медицински науки  

Фармакологија  

8.  Доколку е во работен 
однос да се наведе 
институцијата каде работи 
и звањето во кое е избран 
и во која област  

Институција  Звање во кое е 
избран и 
област  

Институт за претклиничка и клиничка 
фармакологија со токсикологија, УКИМ  
Медицински факултет  

Насловен 
доцент по  
фармакологија 
со  
токсикологија  
  

9.  Список на предмети кои наставникот ги води одделно за првиот, вториот  и третиот циклус 
на студии  
  

9.1.  Список на предмети кои наставникот ги води на првиот циклус на студии  
  



Ред.  
број  

Наслов на предметот  Студиска програма / институција  

1.  Фармакологија   Општа медицина, УКИМ Медицински 
факултет-Скопје  

2.  Клиничка фармакологија  Општа медицина УКИМ Медицински 
факултет-Скопје  

3.  Рационално препишување на 
медикаменти и природни начини 
на лекување  

Општа медицина УКИМ Медицински 
факултет-Скопје  

 

  4.  Фармакологија  Дентална медицина, УКИМ 
Стоматолошки факултет  

5.  Фармакологија  Магистер по фармација, УКИМ 
Фармацевтски факултет-Скопје  

6.  Фармакологија  Тригодишни стручни студии за 
медицински сестри/техничари, УКИМ 
Медицински факултет-Скопје  

7.  Фармакологија  и 
 контрастни средства  

Тригодишни стручни студии за 
радиолошки технолози, УКИМ 
Медицински факултет-Скопје  

9.2.   Список на предмети кои наставникот ги води на вториот циклус на студии  
  

Ред. 
број  

Наслов на предметот  Студиска програма / институција  

1.  /    

9.3.  Список на предмети кои наставникот ги води на третиот циклус на студии  
  

Ред. 
број  

Наслов на предметот  Студиска програма / институција  

1.  /  
  

  
  
  

10.  Селектирани резултати во последните три години  
  

10.1.  Релевантни печатени научни трудови (до пет)  

Ред. 
број  

Автори  Наслов  Издавач /  
година  

1.  Kristina Pavlovska,  
Maja Slaninka Miceska,  
Emilija Atanasovska,  
Marija Petrushevska,  
Kalina Gjorgjievska,  
Dragica Zendelovska,  
Igor Kikerkov, Jasmina  
Tonic Ribarska, 
Petranka Mishevska,  
Ljudmila Efremovska.  

Monitoring of azathioprine active 
metabolite concentration in patients 
with inflammatory bowel disease in  
R.Macedonia  

Macedonian 
pharmaceutical 
bulletin, 
62(suppl) 
547548 (2016).  

  



2.  Emilija Atanasovska,  
Kristina  
Pavlovska,Krume  
Jakjovski, Kalina  
Gjorgjievska,Dragica  
Zenvelovska,Marija  
Petrushevska,Irfan  
Ahmeti, Dimce Zafirov,  
Nikola Labachevski  

 DIFFERENTIAL  EFFECTS  OF  
 PEROXISOME  PROLIFERATOR- 
ACTIVATOR RECEPTOR (PPAR) 
ALPHA AND GAMMA AGONISTS ON 
BODY WEIGHT AND ADIPOSE 
DEPOTS IN  
FRUCTOSE FED WISTAR RATS  

 Journal  of  
Morphological 
Sciences, [S.l.], 
v. 1, n. 1, p. 
6272, apr. 
2018.  
ISSN 2545-4706  

 

  3.  Zendelovska  
D, Pavlovska  
K, Atanasovska  
E1, Gjorgjievska  
K, Petrusevska M.  

 High  Performance  Liquid 
Chromatographic Method for 
Direct Determination of Diazepam 
in Whole Blood and Serum - 
Optimization of Solid-Phase 
Extraction Method.  

Pril (Makedon  
Akad Nauk  
Umet Odd Med  
Nauki). 2017 Dec 
1;38(3):8996. doi:  
10.2478/prilozi2018-
0009.  

4.        

5.        

10.2.  Учество во научно-истражувачки национални и меѓународни проекти (до пет)  
  

Ред. 
број  

Автори  Наслов  Издавач / година  

1.  Kristina Pavlovska  
Maja Slaninka 
Miceska  
Igor Kikerkov  

COMPARATIVE, RANDOMISED, 
SINGLE-DOSE, 4-WAY CROSSOVER 
BIOAVAILABILITY STUDY OF FOUR  
TAPENTADOL  150MG  
FORMULATIONS IN HEALTHY 
VOLUNTEERS UNDER FASTING AND  
FED CONDITIONS  

2017  

2.  Kristina Pavlovska  
Maja Slaninka 
Miceska  
Igor Kikerkov  

COMPARATIVE, RANDOMISED, 
SINGLE-DOSE, 2-WAY 
CROSSOVER BIOAVAILABILITY 
STUDY OF TWO PRASUGREL 10 
MG FILM-COATED TABLET 
FORMULATIONS WHEN  
COMEDICATED  WITH  
LANSOPRAZOLE IN HEALTHY ADULT 
VOLUNTEERS UNDER FASTING  
CONDITIONS  

2017  

3.  Kristina Pavlovska  
Maja Slaninka 
Miceska  
Igor Kikerkov  

COMPARATIVE, RANDOMISED, 
SINGLE-DOSE, CROSSOVER 
BIOAVAILABILITY STUDY OF 
TAPENTADOL 50 mg PROLONGED 
RELEASE FORMULATIONS IN 
HEALTHY VOLUNTEERS UNDER  
FASTING CONDITIONS  

2018  



4.  Kristina Pavlovska  
Maja Slaninka 
Miceska  
Igor Kikerkov  

COMPARATIVE, RANDOMISED, 
SINGLE-DOSE, 4-WAY CROSSOVER 
BIOAVAILABILITY STUDY OF FOUR  
TAPENTADOL  150MG  
FORMULATIONS IN HEALTHY 
VOLUNTEERS UNDER FASTING AND  
FED CONDITIONS  

2018  

5.  Kristina Pavlovska  
Maja Slaninka 
Miceska Igor Kikerkov  

PHARMACOKINETIC INTERACTION 
STUDY BETWEEN ROSUVASTATIN 
20 mg FILM-COATED TABLET AND  

2018  

 

    PERINDOPRIL ARGININE 10 mg 
FILMCOATED TABLET IN HEALTHY 
VOLUNTEERS UNDER FASTING  
CONDITIONS  

 

10.3.  Печатени книги во последните пет години (до пет)  

Ред. 
број  

Автори  Наслов  Издавач / година 

1.  /      

10.4.  Печатени стручни трудови во последните пет години (до пет)  
  

Ред. 
број  

Автори  Наслов  Издавач / година 

1.  Gjorgjievska K, Zafirov  
D, Jurhar M, Cekovska  
S, Petrusevska M,  
Atanasovska E,  
Pavlovska  K,  
Zendelovska D, 
Trojacanec J.  

Effects of salt loading on blood 
pressure and specific target organs 
in spontaneously hypertensive rats.   

Effects of salt 
loading on blood 
pressure and 
specific target 
organs in 
spontaneously 
hypertensive rats. 
Physioacta,  
2014, Vol.8- 
No.2:55-62  

2.  Pavlovska K,  
Petrushevska M,  
Kikerkov I, Efremovska  
Lj, Avramovski V, Velikj  
Stefanovska V, Slaninka  
Miceska M, Mishevska  
P.  

The value of measuring thiopurine 
methyltransferase enzyme activity in 
patients with inflammatory bowel 
disease in Repubic of Macedonia 
under azathioprine therapy..  

Physioacta 2015; 
9(2): 95108.  

3.  Pavlovska K,  
Atanasovska E,  
Gjorgjievska K,  
Efremovska Lj, Velikj  
Stefanovska V, Slaninka  
Miceska M, Mishevska  
P  

Extraintestinal manifestations in 
inflammatory bowel disease patients  

Physioacta  
2015; 9(3): 69- 
76  

  



4.  Gjorgjievska K, Zafirov  
D, Jurhar Pavlova M,  
Cekovska S,  
Atanasovska E, 
Pavlovska K,  
Zendelovska D.  

Protective effects of AT1-receptor 
blocker and CA antagonist  
combination on renal function in salt  
loaded spontaneously hypertensive 
rats  

Pril.  
2015;36(1):8591.  

  

5.  Atanasovska E, V Tasic,  
M Slaninka-Miceska, S  
Alabakovska, D Zafirov,  

Six week follow-up of metabolic 
effects induced by a high-fat diet and 
streptozotocin in a rodent model of 
type 2 diabetes mellitus  

Prilozi.  
2014;35(1):16979. 
  

   E Kostova, K Pavlovska, 
V Filipce, N Labacevski.  

  

11.  Менторства на додипломски, магистерски и докторски студии    

11.1.  Дипломски работи  /  

11.2.  Магистерски работи  /  

11.3.  Докторски дисертации  /  
 
 
 
 

1.  Име и презиме  Круме Јаќовски   

2.  Дата на раѓање  19.11.1966  
  

 

3.  Степен на 
образование  

Високо   

4.  Наслов на научниот 
степен  

Доктор на науки   

5.  Каде и кога го 
завршил 
образованието 
односно се стекнал 
со научен степен  

Образование  Година  Институција  

Доктор по 
медицина  

1995  УКИМ  
Медицински 
факултет-Скопје  

Магистер  2006  УКИМ  
Медицински 
факултет-Скопје  

Доктор на 
науки  

2014  УКИМ  
Медицински 
факултет-Скопје  

6.  Подрачје, поле и 
област на научниот 
степен магистер  

Подрачје  Поле  Област  

Медицински 
науки и 
здравство  

Фундаментални медицински 
науки   

Фармакологија   

7.  Подрачје, поле и 
област на научниот 
степен доктор  

Подрачје  Поле  Област  

Медицински 
науки и 
здравство  

Клинички медицински науки  Фармакологија  

 

8.  Доколку е во 
работен однос да се 

Институција  Звање во кое е 
избран и област  



наведе 
институцијата каде 
работи и звањето 
во кое е избран и во 
која област  

Институт за претклиничка и клиничка 
фармакологија со токсикологија, УКИМ  
Медицински факултет  

Доцент  
Фармакологија со 
токсикологија  

9.  Список на предмети кои наставникот ги води одделно за првиот, вториот  и третиот циклус 
на студии  

9.1.  Список на предмети кои наставникот ги води на првиот циклус на студии  

Р 
е 
д 
.   
б 
р 
о 
ј  

Наслов на предметот  Студиска програма / институција  

1 
.  

Фармакологија   Општа медицина, УКИМ Медицински 
факултетСкопје  

2 
.  

Клиничка фармакологија  Општа медицина УКИМ Медицински 
факултетСкопје  

3 
.  

Фармакологија  Дентална медицина, УКИМ Стоматолошки 
факултет  

4 
.  

Фармакологија  Тригодишни стручни студии за медицински 
сестри/техничари, УКИМ Медицински 
факултетСкопје  

5 
.  

Фармакологија и 
контрастни средства  

Тригодишни стручни студии за радиолошки 
технолози, УКИМ Медицински факултет-Скопје  

9.2.   Список на предмети кои наставникот ги води на вториот циклус на студии  

Р 
е 
д 
. 
б 
р 
о 
ј  

Наслов на предметот  Студиска програма / институција  

1 
.  

Клиничка фармакологија  Специјалистички студии по клиничка 
фармакологија, УКИМ Медицински 
факултетСкопје  

9.3.  Список на предмети кои наставникот ги води на третиот циклус на студии  

Р 
е 
д 
. 
б 

Наслов на предметот  Студиска програма / институција  

 

  р 
о 
ј  

  



1 
.  

Значење на 
фармакогенетското 
типизирање  

Клиничка медицина, УКИМ Медицински факултет-
Скопје  

10.  Селектирани резултати во последните три години  

10.1.  Релевантни печатени научни трудови (до пет)  

Ред. 
број  

Автори  Наслов  Издавач /  година  

1.  Kapedanovska  
Nestorovska A.,  
Jakjovski K., Naumovska  
Z., Sterjev Z., Matevska  
Geskovska N.,  
Mladenovska K., 
Suturkova Lj., Dimovski 
A.  

AKR1D1*36 C>T (rs1872930)  
allelic variant is associated with 
variability of the CYP2C9 
genotype predicted 
pharmacokinetics of ibuprofen 
enantiomers – a pilot study in 
healthy volunteers  

Acta Pharm. 69  
(2019)  
https://doi.org/1 
0.2478/acph2019-
0032  

2.  Emilija Atanasovska,   
Pavlovska  K, Jakjovski  
K, Gjorgievska K,  
Zendelovska D, Zafirov  
D, Labachevski N  

Differential effects of 
peroxisome proliferatoractivator 
receptor (PPAR) alpha and 
gamma agonist on body weight 
and adipose depots in fructose 
fed wistar rats  

JMS 2018:1 
(1)6272  

3.  Dragica Zendelovska,  
Emilija Atanasovska,  
Kalina Gjorgjievska,  
Kristina Pavlovska,  
Krume Jakjovski, Dimce 
Zafirov, Jasmina 
Trojacanec.  

A New Solid-Phase Extraction  
Method for Determination of  
Pantoprazole in Human Plasma 
Using High-Performance Liquid 
Chromatography.   

Open Access  
Macedonian  
Journal of  
Medical Sciences 
(OAMJMS), 2019   
Vol 9.  

4.  A. Daka, A. Dimovski, A. 
Kapedanovska, M.  
Vavlukis, A. Eftimov, N.  
Labachevski, K.  
Jakjovski, N. Matevska 
Geshkovska, D. Nebija,  
K. Mladenovska  

Effects of single nucleotide 
polymorphisms and haplotypes 
of the SLCO1B1 gene on the 
pharmacokinetic profile of 
atorvastatin in healthy 
Macedonian volunteers  

Pharmazie, 2015; 
70: 480–488  

5.  Kapedanovska  
Nestorovska A, Jakovski  
K, Naumovska Z,  
Hiljadnikova Bajro M,  
Sterjev Z, Eftimov A,  
Matevska Geskovska N,  
Suturkova L, Dimitrovski 
K,  

Distribution of the most  
Common Genetic Variants  
Associated with a Variable Drug 
Response in the Population of 
the Republic of Macedonia.  

Balkan J Med  
Genet. 2015 Apr 
10;17 (2):5-14.  

 

   Labacevski N, Dimovski AJ.    

10.2.  Учество во научно-истражувачки национални и меѓународни проекти (до пет)  

Ред. 
број  

Автори  Наслов  Издавач / година  



1.  Jakjovski K.,  
Atanasovska E., Gjorgjievska 
K., Labachevski B.  

Comparative, randomised, 
single-dose, crossover 
bioavailability study of 
mesalazine 1000 mg 
formulations in healthy 
volunteers under fasting 
conditions (CRO Study code: 
SEM-235-18)   

2019  

2.  Gjorgjievska K.,  
Jakjovski K., Atanasovska E.,  
Labachevski B.  

Comparative, randomised, 
single-dose, crossover 
bioavailability study of 
mesalazine 1000 mg 
formulations in healthy 
volunteers under fed 
conditions (CRO Study code: 
SEM-236-18)   

2019  

3.  Jakjovski K.,  
Atanasovska E., Gjorgjievska 
K., Labachevski B.  

Pharmacokinetic interaction 
study between rosuvastatin 20 
mg film-coated tablet and 
amlodipine 10 mg tablet in 
healthy volunteers under 
fasting conditions (CRO Study 
code: SMA-348-18)  

2019  

4.  Jakjovski K.,  
Atanasovska E., Gjorgjievska 
K., Labachevski B.  

Pharmacokinetic interaction 
study between amlodipine 10 
mg tablet and rosuvastatin 20 
mg film-coated tablet in 
healthy volunteers under 
fasting conditions (CRO Study 
code: LOR-349-18)  

2019  

5.  Jakjovski K, Gjorgievska K, 
Atanasovska E, Labachevski 
B.  

Comparative, Randomised,  
Single-Dose, 4-Way Crossover  
Bioavailability Study Of  
Naproxen/Esomeprazole  
500/20 Mg Formulations In  
Healthy Adult Volunteers  
Under Fasting Conditions  

2018  

10.3.  Печатени книги во последните пет години (до пет)  

Ред. 
број  

Автори  Наслов  Издавач / година  

1.  /      

10.4.  Печатени стручни трудови во последните пет години (до пет)  

  Ред. 
број  

Автори  Наслов  Издавач / година  



1.  A. Daka, A. Dimovski, A. 
Kapedanovska, M.  
Vavlukis, A. Eftimov, N.  
Labachevski, K.  
Jakjovski, N. Matevska 
Geshkovska, D. Nebija,  
K. Mladenovska  

Pharmacokinetic profile of  
atorvastatin in relation to  
SLCO1B1 C.521T>C and 
C.388A> variants in healthy 
volunteers.   

Croatian  
Pharmaceutical  
Society, 2015  

2.  Zendelovska D, Simeska  
S, Kikerkov I,  
Gjorgjievska K, Jakjovski K, 
Zafirov D.   

HPLC Method for quantitative 
determination of zolpidem in 
human plasma samples and its 
application for bioequivalence 
studies.  

Physioacta, 2015, 
Vol.9-No.1:1-10  

3.  Круме Јаќовски,  
Александра  
КапедановскаНесторовска, 
Јасмина  
Тројачанец, Емилија  
Атанасовска, Елена  
Костова и Никола  
Лабачевски   

CYP2D6 Genotype and Plasma  
Concentrations of Olanzapine 
– Importance for Safety in 
Bioequivalence Studies.  

Мак.мед.прегле 
д 2013; 67 (2):  
74-80.  

4.  K. Jakovski, A.  
Kapedanovska  
Nestorovska,N.  
Labacevski, A. J. Dimovski   

Characterization of the most 
common CYP2C9 and CYP2C19  
allelic variants in the 
population from the Republic 
of Macedonia  

Pharmazie,2013; 
68:1-6  

5.  Krume Jakjovski, Nikola  
Labachevski, Aleksandar  
Petlichkovski,  
Aleksandar Senev,  
Jasmina Trojachanec,  
Emilija Atanasovska, Elena 
Kostova, Mirko Spiroski.   

Distribution of CYP2C9 and  
VKORC1 Gene Polymorphisms 
in  
Healthy Macedonian Male 
Population. Macedonian 
Journal of Medical Sciences.  

http://dx.doi.org/ 
10.3889/MJMS.1 
857-5773.2013.  
0319.  

11.   Менторства на додипломски, магистерски и докторски студии     

11.1.  Дипломски работи  /   

11.2.  Магистерски 
работи  

/   

11.3.  Докторски 
дисертации  

/   

  
  

 
 

Име и презиме  Маја Сланинка - Мицеска  

Дата на раѓање  04-05-1963  

Степен на образование  Високо  

Наслов на научниот степен  Доктор на науки  

Каде и кога го завршил Образование  Година         Институција  



образованието односно се 
стекнал со научен степен  

Доктор по медицина  1988  УКИМ  
Медицински 
факултет-Скопје  

Магистер  1999  УКИМ  
Медицински 
факултет-Скопје  

Доктор на науки  2004  УКИМ  
Медицински 
факултет-Скопје  

Подрачје, поле и област на 
научниот степен магистер  

Поле  Подрачје  Област  

Медицински науки  и 
здравство  

Фундаментални 
медицински науки  

Фармакологија   

Подрачје, поле и област на 
научниот степен доктор  

Поле  Подрачје  Област  

Медицински науки  и 
здравство  

Фундаментални 
медицински науки 
Клинички 
медицински науки  

Фармакологија  

Доколку е во работен однос 
да се наведе институцијата 
каде работи и звањето во 
кое е избран и во која 
област  

Институција  Звање во кое е избран 
и област  

Институт за претклиничка и клиничка 
фармакологија со токсикологија, УКИМ 
Медицински факултет  

Редовен професор  
Фармакологија со 
токсикологија  

Список на предмети кои наставникот ги води одделно за првиот, вториот и третиот циклус на 
студии  

9.1  Список на предмети кои наставникот ги води на првиот циклус студии  

Ре 
д.б 
р  

Наслов на предметот  Студиска програма/институција  

 

 1  Фармакологија   Општа медицина, УКИМ Медицински факултет-
Скопје  

2  Клиничка фармакологија  Општа медицина УКИМ Медицински 
факултетСкопје  

  3  Рационално препишување на 
медикаменти и природни начини 
на лекување  

Општа медицина УКИМ Медицински 
факултетСкопје  

  4  Фармакологија  Дентална медицина, УКИМ Стоматолошки 
факултет  

  5  Фармакологија  Магистер по фармација, УКИМ Фармацевтски 
факултет-Скопје  

  6  Фармакологија  Тригодишни стручни студии за медицински 
сестри/техничари, УКИМ Медицински 
факултет-Скопје  

  7  Фармакологија  и  контрастни  
средства  

Тригодишни стручни студии за радиолошки 
технолози, УКИМ Медицински факултетСкопје  

Список на предмети кои наставникот ги води одделно за првиот, вториот и третиот циклус на 
студии  



9.2  Список на предмети кои наставникот ги води на вториот циклус студии  

Ре 
д.б 
р  

Наслов на предметот  Студиска програма/институција  

1  Клиничка фармакологија  Специјалистички студии по клиничка 
фармакологија, УКИМ Медицински 
факултетСкопје  

2  /    

Список на предмети кои наставникот ги води одделно за првиот, вториот и третиот циклус на 
студии  

9.3  Список на предмети кои наставникот ги води на третиот циклус студии  

Ре 
д.б 
р  

Наслов на предметот  Студиска програма/институција  

1.  In vitro и in vivo методи на 
истражување  

Базична медицина, УКИМ Медицински 
факултет-Скопје  

2.  /  /  

Селектирани резултати во последните три години  

10.1  Релевантни печатени научни трудови (до пет)  

Ред.б 
р  

Автори  Наслов  Издавач/годи 
на  

1.  Kristina Pavlovska, Maja  
Slaninka Miceska, Emilija  
Atanasovska, Marija  
Petrushevska, Kalna  
Gjorgjievska, Dragica  
Zendelovska, Igor Kikerkov,  
Jasmina Tonic Ribarska,  

Monitoring of azathioprine active 
metabolite concentration in 
patients with inflammatory bowel 
disease in R.Macedonia.   

Macedonian 
pharmaceutica 
l bulletin, 
62(suppl) 
547548 (2016).  

 

  Petranka Mishevska, Ljudmila 
Efremovska  

  

2.  Petrovski O, Spirovska T,  
Stojanoski Z, Zendelovska D,  
Zdravkovska M, Slaninka- 
Miceska M, Zafirov D,  
Gjosevska Dastevska E, 
Atanasovska E, Gjorgjievska K, 
Labachevski N.   

Clearance of vancomicin calculated 
according to different formulas and 
their influence against different 
pharmacokinetic parameters.   

Physioacta,  
2015, Vol.9- 
No.1:23-32  

 

10.2  Учество во научно-истражувачки национални и меѓународни проекти (до пет)  

Ре 
д.б 
р  

Автори  Наслов  Издавач/годи 
на  



1.  Slaninka-Miceska M,  
Kikerkov I,  
Pavlovska K  

Randomized, open-label, 2-way 
crossover bioequivalence study of 
Alprazolam 1 mg tablet and Xanax  
(reference) following a 1 mg dose 
administration in healthy subjects 
under fasting conditions (CRO study 
code: PLA-1050-16)  

2016  

  2.  Slaninka-Miceska M,  
Kikerkov I,  
Pavlovska K  

Comparative, randomized, single – 
dose, three efavirenz / emtricitabine / 
tenofovir 600mg / 200 mg/ 245 mg 
formulations in healthy adult 
volunteers under fasting conditions  
(CRO study code: AMT-790-16)  

2016  

  3.  Slaninka-Miceska M,  
Kikerkov I,  
Pavlovska K  

Comparative, randomized, single – 
dose, 2 – way crossover bioavailability 
study of 20 mg / 10 mg oxycodone / 
naloxone formulations in healthy male 
volunteers under fasting conditions  
(CRO study code: YAN-1859-15)  

2015  

  4.  Slaninka-Miceska M,  
Kikerkov I,  
Pavlovska K  

Comparative, single - dose, 4-way 
cross=over bioavailability study of 
cadesartan from candesartan cilexetil 
/ amlodipine 8mg / 5 mg tablets as 
fixed dose combination formulations 
versus coadministration of 
candesartan cilexetil 8 mg and 
amlodipine 5 mg as separate tablets in 
healthy male volunteers under fasting 
conditions  
(CRO study code: NMA-256-15)  

2015  

  5.  Kikerkov I, Slaninka-Miceska M, 
Pavlovska K  

Randomized, open-label, 2-way 
crossover bioequivalence study of 
moxifloxacin 400 mg film – coated  
tablet and Avalox  (reference)  

2015  

 

   following a 400 mg dose 
administration in healthy subjects 
under fasting conditions (CRO study 
code: XOM-3340-15)  

 

10.3  Печатени книги во последните пет години (до пет)  

Ре 
д.б 
р  

Автори/Стручна редакција  Наслов  Издавач/годи 
на  

1  Лабачевски Н.,  
 Сланинка-Мицеска М.,  
Зафиров Д.,  Младеноска 
К.,   
Славеска-Раички Р.   

Базични принципи на 
фармакологијата  
Патофизиолошки основи на 
терапијата со лекови  

АРС ЛАМИНА, 
2013  

        

10.4  Печатени стручни трудови во последните пет години (до пет)  



Ре 
д.б 
р  

Автори  Наслов  Издавач/годи 
на  

1.  Trojacanec J, Zafirov D,   

Jakjovski K,  

Костова Е,  

Slaninka-Miceska M,  

Hadzi-Petrusev N, Labacevski 
N.  

Effects of Candesartan on Functional  
Renal Tests in Streptozotocin Induced  
Diabetic Nephropathy  

Physioacta  
2013; 7 (1): 
113  

2.  Trojacanec J, Zafirov D,   

Jakjovski K,  

Костова Е,  

Slaninka-Miceska M,  

Hadzi-Petrusev N, Labacevski 
N.  

Effects of Candesartan on Functional  
Renal Tests in Streptozotocin Induced  
Diabetic Nephropathy  

Physioacta  
2013; 7 (1): 
113  

  3.  Dejan Spasovski, Arif Latifi, 
Nada Marina, Jordan Calovski 
Irena Kafedziska,Gjorgi 
Božinovski,  Snežana  

Percinkova,  Maja 
 SlaninkaMicevska, 
 Trajan  Balkanov,  

Beti  Dejanov,Sonja  
Alabakovska, Svetlana 
Krstevska-Balkanov, Goce  
Spasovski , Dejan Spasovski  

Symmetric dimethyl arginine and 
Nacetyl-β-D-glucosaminidase  
lysozimuria of proximal renal tubules 
as a target for nephrotoxicity in 
patients with rheumatoid arthritis 
treated with disease modifying 
antirheumatic drugs   

 Journal  of  
Nephropathol 
ogy  
2013;2(1):36- 
52  

  4.  Dejan Spasovski,  Arif Latifi, 
Bashkim Osmani, Svetlana  

Determination of the Diagnostic Values 
of Asymmetric Dimethylarginine as an  

Arthritis  
Volume 2013  

  Krstevska-Balkanov, Irena 
Kafedizska, Maja 
SlaninkaMicevska, Beti 
Dejanova,Sonja Alabakovska 

and Trajan  
Balkanov  

Indicator for Evaluation of the 
Endothelial Dysfunction in Patients 
with Rheumatoid Arthritis  

(2013), Article 
ID 818037, 10 
pages   

Менторства на додипломски, магистерски и докторски студии   

11.1  Дипломски работи  30   

11.2  Магистерски работи  1   

11.3  Докторски дисертации  2   

  
  
  

1.  Име и презиме  Никола Лабачевски  

2.  Дата на раѓање  20-07-1959  



3.  Степен на образование  Високо  

4.  Наслов на научниот степен  Доктор на науки  

5.  
  

Каде и кога го завршил  
образованието односно се 
стекнал со научен степен  

 Образование  Година         Институција  

Доктор по 
медицина  

1984  УКИМ  
Медицински 
факултетСкопје  

Магистер  1999  УКИМ  
Медицински 
факултетСкопје  

Доктор на науки  2004  УКИМ  
Медицински 
факултетСкопје  

6.  Подрачје,  поле  и 
 обалст научниот степен 
магистер  

на  Поле  Подрачје  Област  

Медицински 
науки и здравство  

Фундаментални 
медицински 
науки  

Фармакологија   

7.  Подрачје,  поле  и 
 обалст научниот степен 
доктор  

на  Поле  Подрачје  Област  

Медицински 
науки и здравство  

Фундаментални 
медицински 
науки Клинички 
медицински 
науки  

Фармакологија  

8.  Доколку е во работен однос да се 
наведе институцијата каде работи и  

Институција  Звање  во  кое  е 
избран и област  

 

 звањето во кое е избран и во која 
област  

Институт за претклиничка и 
клиничка фармакологија со 
токсикологија, УКИМ 
Медицински факултет  

Редовен професор  
Фармакологија со 
токсикологија  

9.  Список на предмети кои наставникот ги води одделно за првиот, вториот и третиот циклус на 
студии  

9.1  Список на предмети кои наставникот ги води на првиот циклус студии  

Ред.бр  Наслов на предметот  Студиска програма/институција  

1  Фармакологија   Општа медицина, УКИМ Медицински 
факултет-Скопје  

2  Клиничка фармакологија  Општа медицина УКИМ Медицински 
факултет-Скопје  

3  Рационално препишување на 
медикаменти и природни начини на 
лекување  

Општа медицина УКИМ Медицински 
факултет-Скопје  

4  Фармакологија  Дентална медицина, УКИМ 
Стоматолошки факултет  

5  Фармакологија  Магистер по фармација, УКИМ 
Фармацевтски факултет-Скопје  



6  Фармакологија  Тригодишни стручни студии за 
медицински сестри/техничари, УКИМ 
Медицински факултет-Скопје  

7  Фармакологија и контрастни 
средства  

Тригодишни стручни студии за 
радиолошки технолози, УКИМ 
Медицински факултет-Скопје  

  Список на предмети кои наставникот ги води одделно за првиот, вториот и третиот циклус на 
студии  

9.2  Список на предмети кои наставникот ги води на вториот циклус студии  

Ред.бр  Наслов на предметот  Студиска програма/институција  

1  Клиничка фармакологија  Специјалистички студии по клиничка 
фармакологија, УКИМ Медицински 
факултет-Скопје  

2  Претклинички и клинички 
истражувања и документација  

Специјалистички студии по 
фармацевтска регулатива, УКИМ 
Фармацевтски факултет-Скопје  

3  Хербални и традиционални хербални 
лекови  

Специјалистички студии по 
фармацевтска регулатива, УКИМ 
Фармацевтски факултет-Скопје  

4  Ефикасност  и  безбедност  на  
хербални лекови  

Магистерски студии по фитотерапија, 
УКИМ Фармацевтски факултет-Скопје  

Список на предмети кои наставникот ги води одделно за првиот, вториот и третиот циклус на 
студии  

9.3  Список на предмети кои наставникот ги води на третиот циклус студии  

Ред.бр  Наслов на предметот  Студиска програма/институција  

1.  Карактеристики на испитувањата на 
биоеквивалентност  

Клиничка медицина, УКИМ 
Медицински факултет-Скопје  

2.  Фармакогенетско типизирање  Базична медицина  
 

  2.  Претклинички и клинички 
испитувања на лекови  

Докторски студии, УКИМ  
Фармацевтски факултет-Скопје  

      

10.  Селектирани резултати во последните три години  

10.1  Релевантни печатени научни трудови (до пет)  

Ред.бр  Автори  Наслов  Издавач/година  

1.  Damjanovska G, Labacevski N.   Generic drugs - effective 
and safe substitution.  

Physioacta. 2018; 
12(2):1-11  

2.  Damjanovska G, Labacevski  
N.    
  

Generic drugs - effective 
and safe substitution.  

Medicus 2018,  
Vol.23 (1): 75-82  
  

3.  Bosilkovski M, Zezoski M, 
Siskova D, Miskova S,  
Kotevska V, Labacevski N.  

Clinical characteristics of 
human brucellosis in 
patients with various 
monoarticular 
involvements.  

Clin Rheumatol. 
2016  
Oct;35(10):257984  

10.2  Учество во научно-истражувачки национални и меѓународни проекти (до пет)  

Ред.бр  Автори  Наслов  Издавач/година  



1.  Zafirov D, Trojachanec J, 
Balkanov T, Labacevski N, 
Kolovchevski N.  

Randomized, single dose,  
2-way crossover 
bioequivalence study of 
ibuprofen 200 mg/ 5 ml 
suspension in healthy 
volunteers under fasting 
conditions (CRO study code  
UBI-218-18)  

  
  
2019  

2.  Zafirov D., Trojachanec J, 
Balkanov T, Labacevski N, 
Kolovchevski N.  

Comparative, randomised, 
single-dose, two cohort, 
crossover bioavailability 
study of perindopril 
erbumine 4 mg / 
indapamide 1.25 mg 
formulations in healthy 
adult volunteers under 
fasting and fed conditions 
(CRO Study code: RNI-
35018)   

  
2019  

3.  Zafirov D, Trojachanec J,  
Balkanov T, Labacevski  
NKolovchevski N,   

Single dose, comparative 
bioavailability study of four 
formulations of ranolazine 
750 mg prolonged-release 
tablets under fasting and 
fed conditions (CRO study 
code NARF-296-18)  
  

  
  
2019  

 

    4.  Trojachanec J., Zafirov D,  
Balkanov T, Labacevski N, 
Kolovchevski N.    

Comparative, single-dose,  
2-way cross-over 
bioavailability study of 
candesartan / amlodipine 
16 mg / 10 mg tablets as 
fixed dose combination 
formulation versus 
coadministration of 
candesartan 16 mg and 
amlodipine 10 mg as 
separate tablets in healthy 
male volunteers under 
fasting conditions (CRO 
study code NMA-110-18)  

  
  
2018  

  5.  Zafirov D, Trojachanec J, 
Balkanov T., Labacevski N, 
Kolovchevski N.  

Comparative, randomised, 
single-dose, crossover 
bioavailability study of 
apixaban   
5 mg formulations in 
healthy volunteers under 
fasting conditions (CRO 
study code IPA-181-18)  

  
  
2018  

10.3  Печатени книги во последните пет години (до пет)  

Ред.бр  Автори/Стручна редакција  Наслов  Издавач/година  



        

10.4  Печатени стручни трудови во последните пет години (до пет)  

Ред.бр  Автори  Наслов  Издавач/година  

1.  Zendelovska D, Simeska S,  
Atanasovska E, Georgievska 
K, Kikerkov I, Labachevski N, 
Jakjovski K, Balkanov T.  

Determination of Acyclovir 
in human plasma samples 
by HPLC method with UV 
detection: Application to 
single-dose 
pharmacokinetic study.   

OA Maced. J. Med. 
Sci, 1-5 (2015).  

2.  Petrovski O, Spirovska T,  
Stojanoski Z, Zendelovska D,  
Zdravkovska M, Slaninka- 
Miceska M, Zafirov D,  
Gjosevska Dastevska E, 
Atanasovska E, Gjorgjievska 
K, Labachevski N.  

Clearance of vancomicin 
calculated according to 
different formulas and their 
influence against different 
pharmacokinetic 
parameters.   

Physioacta, 
 2015, 
Vol.9-No.1:23-32  

3.  Atanasovska E, Labachevski N, 
Jakjovski K, Kostova E, 
Gjorgjievska K.  

Correlations between GLP1 
levels and markers of 
glucose metabolism after 
sitagliptin treatment in 
diabetic rats.   

Acta morfologica 
2013, Vol 10 (2):  
65-70.  

  4.  Jasmina Trojacanec, Dimce  
Zafirov Krume Jakjovski, Kalina 
Gjorgjievska, Plamen  
Trojacanec, Nikola Labacevski.  

Effects of dual RAAS 
blockade with Candesartan 
and Perindopril on 
functional renal tests in 
streptozocin induced 
diabetic nephrophaty.   

Maced J Med Sci, 
2013 15; 
6(3):219226.  

11.  Менторства на додипломски, магистерски и докторски студии   

11.1  Дипломски работи  63  
  

 

11.2  Магистерски работи  1   

11.3  Докторски дисертации  6   

  
  

1.  Име и презиме  Калина Ѓорѓиевска  
 

2.  Дата на раѓање  22-03-1978  

3.  Степен на образование  Високо  

4.  Наслов на научниот степен  Доктор на науки  

5.  Каде и кога го завршил 
образованието односно се 
стекнал со научен степен  

Образование  Година  Институција  

Доктор по медицина  2001  УКИМ Медицински 
факултет-Скопје  

Магистер  2011  УКИМ Медицински 
факултет-Скопје  

Доктор на науки  2015  УКИМ Медицински 
факултет-Скопје  



6.  Подрачје, поле и област на 
научниот степен магистер  

Подрачје  Поле  Област  

Медицински  науки  и 
здравство  

Фундаментални 
медицински науки  

Фармакологија  

7.  Подрачје, поле и област на 
научниот степен доктор  

Подрачје  Поле  Област  

Медицински  науки  и 
здравство  

Фундаментални 
медицински науки 
 Клинички 
медицински науки  

Фармакологија  

8.  Доколку е во работен однос 
да се наведе институцијата 
каде работи и звањето во 
кое е избран и во која 
област  

Институција  Звање во кое е 
избран и област  

Институт за претклиничка и клиничка 
фармакологија со токсикологија, УКИМ  
Медицински факултет  

Научен соработник 
по   
фармакологија со  
токсикологија  
  

9.  Список на предмети кои наставникот ги води одделно за првиот, вториот  и третиот циклус на 
студии  
  

9.1.  Список на предмети кои наставникот ги води на првиот циклус на студии  
  

Ред.  
број  

Наслов на предметот  Студиска програма / институција  

1.  Фармакологија   Општа медицина, УКИМ Медицински 
факултет-Скопје  

2.  Клиничка фармакологија  Општа медицина УКИМ Медицински 
факултет-Скопје  

3.  Рационално препишување на 
медикаменти и природни начини на 
лекување  

Општа медицина УКИМ Медицински 
факултет-Скопје  

4.  Фармакологија  Дентална медицина, УКИМ Стоматолошки 
факултет  

5.  Фармакологија  Магистер по фармација, УКИМ 
Фармацевтски факултет-Скопје  

 

  6.  Фармакологија  Тригодишни стручни студии за 
медицински сестри/техничари, УКИМ 
Медицински факултет-Скопје  

7.  Фармакологија  и 
 контрастни средства  

Тригодишни стручни студии за 
радиолошки технолози, УКИМ 
Медицински факултет-Скопје  

9.2.   Список на предмети кои наставникот ги води на вториот циклус на студии  
  

Ред. 
број  

Наслов на предметот  Студиска програма / институција  

1.  /    

9.3.  Список на предмети кои наставникот ги води на третиот циклус на студии  
  



Ред. 
број  

Наслов на предметот  Студиска програма / институција  

1.  /  
  

  

10.  Селектирани резултати во последните три години  
  

10.1.  Релевантни печатени научни трудови (до пет)  

Ред. 
број  

Автори  Наслов  Издавач /  година  

1.  Dragica Zendelovska,  
Emilija Atanasovska,  
Kalina Gjorgjievska,  
Kristina Pavlovska,  
Krume Jakjovski, Dimce 
Zafirov, Jasmina 
Trojacanec.  

A New Solid-Phase Extraction  
Method for Determination of  
Pantoprazole in Human Plasma Using 
High-Performance Liquid 
Chromatography.   

Open Access 
Macedonian Journal 
of Medical Sciences 
(OAMJMS), 2019   
Vol 9.  

2.  Emilija Atanasovska,   
Pavlovska  K, Jakjovski K,  
Gjorgievska K,  
Zendelovska D, Zafirov  
D, Labachevski N  

Differential effects of peroxisome 
proliferator-activator receptor 
(PPAR) alpha and gamma agonist on 
body weight and adipose depots in 
fructose fed wistar rats  

JMS 2018:1 (1)62-72  

3.  Dragica Zendelovska  
Kristina Pavlovska,  
Emilija Atanasovska,  
Kalina Gjorgjievska,  
Marija Petrushevska  

High Performance Liquid  
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втор и трет циклус на студии и за ментори на докторски трудови 

 

1. Име и презиме Јованка Караџинска-Бислимовска 
2. Дата на раѓање 29.05.1955 
3. Степен на образование Високо 
4. Наслов на научниот степен Доктор на науки 
5. Каде и кога го завршил 

образованието односно се 
стекнал со научен степен 

Образование Година Институција 
Доктор по 
медицина 

1979 УКИМ Медицински 
факултет-Скопје 

Магистер на науки 1986 УКИМ Медицински 
факултет-Скопје 

Доктор на науки 1990 УКИМ Медицински 
факултет-Скопје 

6. Подрачје, поле и област на 
научниот степен магистер 

Подрачје Поле Област 
Медицински науки 
и здравство 

Клинички 
медицински 
науки 

Пулмологија и алергологија 

7. Подрачје, поле и област на 
научниот степен доктор 

Подрачје Поле Област 
Медицински науки 
и здравство 

Клинички 
медицински 
науки 

Медицина на труд 

8. Доколку е во работен однос да 
се наведе институцијата каде 
работи и звањето во кое е 
избран и во која област 

Институција Звање во кое е избран и област 

Институт за медицина на 
трудот на Р. С. Македонија, 
Скопје 
Медицински факултет, 
УКИМ,Скопје 

Редовен професор, 
Медицина на труд 

9. Список на предмети кои наставникот ги води одделно за првиот, вториот  и третиот циклус на 
студии 
9.1. Список на предмети кои наставникот ги води на првиот циклус на студии 

Ред. 
број 

Наслов на предметот Студиска програма / институција 

1. Медицина на трудот Општа медицина, УКИМ Медицински 
факултет-Скопје 

2. Медицина на трудот и ергономија Тригодишни стручни студии за 
физиотерапевти, УКИМ Медицински факултет-
Скопје 

 3. Медицина на трудот Тригодишни стручни студии за логопеди, 
УКИМ Медицински факултет-Скопје 



 4. Јавно здравство со 
епидемиологија и статистика 

Тригодишни стручни студии за медицински 
сестри, УКИМ Медицински факултет -Скопје 

9.2.  Список на предмети кои наставникот ги води на вториот циклус на студии 
Ред. 
број 

Наслов на предметот Студиска програма / институција 

1. Медицина на трудот Последипломски студии по јавно здравство, 
УКИМ Медицински факултет-Скопје 

2. Медицина на трудот и 
здравствени работници 

Последипломски студии по јавно здравство, 
УКИМ Медицински факултет-Скопје 

 3. Ергономија и работното место Последипломски студии по јавно здравство, 
УКИМ Медицински факултет-Скопје 

9.3. Список на предмети кои наставникот ги води на третиот циклус на студии 
Ред. 
број 

Наслов на предметот Студиска програма / институција 

1. Принципи на добра пракса во 
јавното здравство 

Докторски студии по јавно здравство 

2. Јавно здравствени интервенции 
кај вулнерабилнуи групи 
работници 

Докторски студии по јавно здравство 

  3. Глобализација и ефектите врз 
здравјето на работниците 

Докторски студии по јавно здравство 

  4. Научен пристап во 
менаџирањето на 
професионалните 
имуноалергиски болести 

Докторски студии по медицински науки-
клиничка медицина 

  5. Професионална експозиција и 
детерминанти на здравје 

Докторски студии по медицински науки-
клиничка медицина 

10. Селектирани резултати во последните пет години 
10.1. Релевантни печатени научни трудови (до пет) 

Ред. 
број 

Автори Наслов Издавач / година 

1. Mijakoski D, Karadzinska-
Bislimovska J, Basarovska V, 
Montgomery A, Panagopoulou 
E, Stoleski S, Minov J. 

Burnout, Engagement, 
and Organizational 
Culture: Differences 
between Physicians 
and Nurses. 

Open Access Maced J Med 
Sci. 2015 Sep 15;3(3):506-13. 

2. Stoleski S, Minov 
J, Karadzinska-Bislimovska 
J, Mijakoski D. 

Chronic obstructive 
pulmonary disease in 
never-smoking dairy 
farmers. 

Open Respir Med J. 2015 Mar 
31;9:59-66. 

3. Agai-Demjaha T, Bislimovska 
J, Mijakoski D. 

Level of Work Related 
Stress among Teachers 
in Elementary Schools. 

Open Access Maced J Med 
Sci. 2015 Sep 15;3(3):484-8. 

4. Minov J, Stoleski S, Petrova T, 
Vasilevska K, Mijakoski 
D, Bislimovska-
Karadzhinska J. 
 

Moxifloxacin in the 
Outpatient Treatment of 
Moderate 
Exacerbations of 
Chronic Obstructive 
Pulmonary Disease. 
 

Open Access Maced J Med 
Sci. 2018 Nov 7;6(11):2017-
202 
 

5. Stoleski S, Minov 
J, Karadzinska-Bislimovska 
J, Mijakoski D Atanasovska А. 
 

Eosinophil Cationic 
Protein Concentrations 
among Crop and Dairy 
Farmers with Asthma. 
 

Open Access Maced J Med 
Sci. 2018 Feb 21;6(3):456-
462 
 

10.2. Учество во научно-истражувачки национални и меѓународни проекти (до пет) 



Ред. 
број 

Автори Наслов Издавач / година 

1. J.KaradzinskaBislimovska-
LEAR-
националенкоординатор 

 

 
ORCAB-The link 
between organizational 
culture, burnout in 
healthcare workers, 
and quality of care, 

 
FP7 – European Commission, 
2009-2014. Health, 
Cordis,242084 

2. J.KaradzinskaBislimovska-
PI, 
 Principal investigator Minov J, 
Stoleski S. 

HZC113782: A Clinical 
Outcomes Study to 
compare the effect of 
Fluticasone 
Furoate/Vilanterol 
Inhalation Powder 
100/25mcg with 
placebo on Survival in 
Subjects with Moderate 
Chronic Obstructive 
Pulmonary Disease 
(COPD) and a history 
of or at increased risk 
for cardiovascular 
disease  

 

HZC113782 (2012 – 2015) 

 

3. Ј. Минов,  
Ј. Караџинска-Бислимовска,  
Е. Стикова,  
С. Столески,  
Д. Мијакоски,  
А. Атанасовска 

Хронична опструктивна 
белодробна болест и 
специфична 
професионална 
експозиција 

УКИМ Медицинска факултет-
Скопје 
(2019 – продолжува) 

10.3. Печатени книги во последните пет години (до пет) 
Ред. 
број 

Автори Наслов Издавач / година 

1. Караџинска-Бислимовска 
Ј,(ур.) 
Минов Ј, Ристеска-Куч С, 
Мијакоски Д, Столески С. 
 

Медицина на трудот 
Универзитетски 
учебник 

Универзитет “Св. Кирил и 
Методиј”, Медицински 
факултет, Скопје, 2011 

2. Докиќ Д ( ур.)група автори 
 
 

Алергологија 
Универзитетски 
учебник 

Матица македонска, Скопје, 
2017 

3.    
10.4. Печатени стручни трудови во последните пет години (до пет) 

Ред. 
број 

Автори Наслов Издавач / година 

1. Mijakoski D, Karadzinska-
Bislimovska J, Basarovska V, 
Stoleski S, Minov J. 

Burnout and Work 
Demands Predict 
Reduced Job 
Satisfaction in Health 
Professionals Working 
In a Surgery Clinic. 

Open Access Maced J Med 
Sci. 2015 Mar 15;3(1):166-73 

2. Stoleski S, Minov J, Mijakoski 
D, Karadzinska-Bislimovska 
J. 

Chronic Respiratory 
Symptoms and Lung 
Function in Agricultural 
Workers - Influence of 
Exposure Duration and 
Smoking. 

Open Access Maced J Med 
Sci. 2015 Mar 15;3(1):158-
65.  



3. Minov J, Karadzinska-
Bislimovska J, Vasilevska K, 
Stoleski S, Mijakoski D. 

Course of COPD 
Assessment Test (CAT) 
Scores During Bacterial 
Exacerbations of 
Chronic Obstructive 
Pulmonary Disease 
Treated in Outpatient 
Setting. 

Open Respir Med J. 2015 Mar 
31;9:39-45. 

4. Minov J, Bislimovska-
Karadzhinska J, Petrova T, 
Vasilevska K, Stoleski S, 
Mijakoski D. 
 

Effects of Pleuran (Β-
Glucan from Pleurotus 
Ostreatus) 
Supplementation on 
Incidence and Duration 
of COPD Exacerbations 

Open Access Maced J Med 
Sci. 2017 Nov 16;5(7):893-
898 
 

5. Minov J, Karadzinska-
Bislimovska J, Vasilevska K, 
Stoleski S, Mijakoski D, 
Atanasovska A 

Asthma-COPD Overlap 
Syndrome developed in 
herbal tea processor with 
senzitizer-induced asthma 

Glob J Allergy 2017; 3 (1): 001-
003. 
 

11.  Менторства на додипломски, магистерски и докторски студии   
11.1. Дипломски работи    /  
11.2. Магистерски работи           8  

11.3. Докторски дисертации        3  

12.  За ментори на докторски трудови селектирани резултати во последните четири/ пет години 
12.1. Доказ за печатени научноистражувачки трудови во меѓународни научни списанија или 

меѓународни научни публикации во даденото поле (до шест) во последните пет години 
Ред.  
број 

Автори Наслов Издавач /година 

1. Mijakoski D, Karadzinska-
Bislimovska J, Basarovska 
V, Minov J, Stoleski S, 
Angeleska N, Atanasovska A. 

Work Demands-
Burnout and Job 
Engagement-Job 
Satisfaction 
Relationships: 
Teamwork as a 
Mediator and 
Moderator. 

 

Open Access Maced J Med 
Sci. 2015 Mar 15;3(1):176-83. 

2. Minov J, Karadzinska-
Bislimovska J, Vasilevska K, 
Stoleski S, Mijakoski D. 

Assessment of the 
Non-Cystic Fibrosis 
Bronchiectasis 
Severity: The FACED 
Score vs the 
Bronchiectasis 
Severity Index. 

Open Respir Med J. 2015 Mar 
31;9:46-51 

3. Mijakoski D, Karadzhinska-
Bislimovska J, Stoleski 
S, Minov J,Atanasovska A, 
Bihorac E. 
 

Job Demands, 
Burnout, and 
Teamwork in 
Healthcare 
Professionals Working 
in a General Hospital 
that Was Analysed At 
Two Points in Time. 
 

Open Access Maced J Med 
Sci. 2018 Apr 14;6(4):723-
729. 

4. Stoleski S, Minov J, 
Karadzinska-Bislimovska J, 
Mijakoski D, Atanasovska A, 

Asthma and Chronic 
Obstructive Pulmonary 
Disease Associated 

Open Access Maced J Med 
Sci. 2019 Jul 28;7(14):2350-
235 



Bislimovska D. 
 

With Occupational 
Exposure in Dairy 
Farmers - Importance 
of Job Exposure 
Matrices. 
 

 

5.    

6.    
12.2. Доказ за најмалку два печатени научноистражувачки трудови во меѓународни научни 

списанија со импакт фактор во даденото поле во последните пет години 
Ред.  
број 

Автори Наслов Издавач /година 

 1. Newson RB, van Ree R, 
Forsberg B, Janson C, Lötvall 
J, Dahlén SE, Toskala EM, 
Baelum J, Brożek GM, Kasper 
L, Kowalski ML, Howarth PH, 
Fokkens WJ, Bachert C, Keil 
T, Krämer U, Bislimovska J, 
Gjomarkaj M, Loureiro C, 
Burney PG, Jarvis D. 

Geographical variation 
in the prevalence of 
sensitization to 
common 
aeroallergens in 
adults: the GA(2) 
LENsurvey. 

 

Allergy.2014; 
69(5):643-51.  
Impactfactor.  
6.028 

 2. Makowska JS, Burney P, 
JarvisD, Keil T, Tomassen P, 
BislimovskaJ,Brozek G, 
Bachert C, Baelum J, 
Bindslev-Jensen C, Bousquet 
J, Bousquet PJ, Kai-Håkon C, 
Dahlen SE, Dahlen B, 
Fokkens WJ, Forsberg B, 
Gjomarkaj M, 

Respiratory 
Hypersensitivity 
Reactions to NSAIDs 
in Europe: The Global 
Allergy and Asthma 
Network (GA2LEN) 
Survey 

Allergy.2016; 
doi: 10.1111/all.12941. 
Impactfactor 6.335 
 

 

  
3. 

- Wilke A, Bollmann U, 
Cazzaniga S, Hübner A, John 
SM, Karadzinska-
Bislimovska J, Mijakoski D, 
Šimić D, Simon D, Sonsmann 
F, Stoleski S, Weinert P, 
Wulfhorst B..   

The implementation of 
knowledge 
dissemination in the 
prevention of 
occupational skin 
diseases 

JEur Acad Dermatol 
Venereol. 2018Mar;32(3):449-
458 
Impact Factor 3.528 
 

12.3. Доказ за најмалку три учества на меѓународни собири во последните четири години 
Ред.број Автори Наслов на трудот Меѓународен собир/ 

конференција 
Година 

1. BislimovskaKaradzinska 
J. 

Climate change 
and heat waves as 
an emerging issue in 
occupational health 
-global challenge 
and 
national perspective- 
 

I. International X. 
National OHS 
Congress, Adana, 
Turkey  
 

2019 

2. BislimovskaKaradzinska 
J. 

The SEE Network 
on Workers' Health - 
social capital as a 
key player in 
cooperation with the 
WHO CCs, national 
focal points and 
international experts 
in the 

Satellite meeting to 
the 7th Croatian 
Congress on 
Occupational Health 
“Occupational Health 
after 2020”, Pula, 
Croatia 

2019 



implementation of 
the WHO Policies on 
Workers’ Health in 
the WHO/Europe 
region  

3. Bislimovska J, Nybo L. Climate change – 
thermal threats and 
challenges across 
boarders calls for 
global collaboration 

PPTR 
Conference,Oct.2019, 
Split, Croatia 

2018 

  4. Bislimovska J. Occupational Health 
in R.N. Macedonia- 
The role of the 
National Institute of 
Occupational 
Health, WHO 
Collaborating Center 

Conference"Health 
Prevention-European 
Policies and 
Practices“  Plovdiv, 
Bulgaria 
 

2019 

 
 
 
Име и презиме Јордан Минов 
Дата на раѓање 09.07.1960 
Степен на образование Високо образование 
Наслов на научниот 
степен 

Доктор на науки 

Каде и кога го завршил 
образованието односно 
се стекнал со научен 
степен 

Образование Година        Институција 
Доктор по 
медицина 

1984 УКИМ Медицински 
факултет-Скопје 

Магистер 2001 УКИМ Медицински 
факултет-Скопје 

Доктор на 
науки 

2006 УКИМ Медицински 
факултет-Скопје 

Подрачје, поле и обалст 
на научниот степен 
магистер 

Поле Подрачје Област 

Медицински 
науки и 
здравство 

Клинички 
медицински 
науки 

Нефрологија 

Подрачје, поле и обалст 
на научниот степен 
доктор 

Поле Подрачје Област 
Медицински 
науки и 
здравство 

Клинички 
медицински 
науки 

Професионална 
пулмологија 

Доколку е во работен 
однос да се наведе 
институцијата каде 
работи и звањето во кое е 
избран и во која област 

Институција Звање во кое е избран и област 

Институт за медицина 
на трудот на РС 
Македонија, Скопје; 
Медицински факултет, 
УКИМ, Скопје 
 

Редовен професор 

Список на предмети кои наставникот ги води одделно за првиот, вториот и третиот циклус на 
студии 
9.1 Список на предмети кои наставникот ги води на првиот циклус студии 

Ред.бр Наслов на 
предметот 

Студиска програма/институција 

1 Медицина на трудот Општа медицина, УКИМ Медицински факултет-
Скопје 

2 Медицина на трудот  и 
ергономија 

Тригодишни стручни студии за физиотерапевти, 
УКИМ Медицински факултет-Скопје 

 3 Медицина на трудот Тригодишни стручни студии за логопеди, УКИМ 
Медицински факултет-Скопје 

 4 Јавно здравство со 
епидемиологија и 
статистика 

Тригодишни стручни студии за медицински сестри 
и техничари, УКИМ Медицински факултет -Скопје 



    
    
Список на предмети кои наставникот ги води одделно за првиот, вториот и третиот циклус на 
студии 
9.2 Список на предмети кои наставникот ги води на вториот циклус студии 

Ред.бр Наслов на 
предметот 

Студиска програма/институција 

1. Медицина на трудот Последипломски студии по јавно здравство, УКИМ 
Медицински факултет-Скопје 

Список на предмети кои наставникот ги води одделно за првиот, вториот и третиот циклус на 
студии 
9.3 Список на предмети кои наставникот ги води на третиот циклус студии 

Ред.бр Наслов на 
предметот 

Студиска програма/институција 

1. Изработка и 
презентација на 
научен труд во јавното 
здравство 

Докторски студии од областа на јавното здравство, 
УКИМ Медицински факултет-Скопје 

   
Селектирани резултати во последните три години 

10.1 Релевантни печатени научни трудови (до пет) 
Ред.бр Автори Наслов Издавач/година 
1. Minov J, 

Stoleski S, 
Petrova T, 
Vasolevska K, 
Mijakoski D, 
Karadzinska-
Bislimovska J. 

Moxifloxacin in 
the outpatient 
treatment of 
moderate 
exacerbations of 
chronic 
obstructive 
pulmonary 
disease. 

Open Access Maced J Med Sci 2018; 6 (11): 
2017-2022.          
 

2. Minov J, 
Karadzinska-
Bislimovska J, 
Petrova T, 
Vasilevska K, 
Stoleski S, 
Mijakoski D, 
Atanasovska A. 

Carbocysteine in 
tha Management 
of Stable COPD: 
Are Its 
Antioxidant and 
Anti-
Inflammatory 
Properties 
Clinically 
Relevant? 

SEE J Immunol 2017; 2017: 2011.  
 

3. Mahler V, 
Aalto-Corte K, 
Alfonso J, 
Bakker JG, 
Bauer A, 
Bensefa-Colas 
L, Boman A, 
Bubas M, 
Bulat P. 
Chaloupka J, 
Constandt L, 
Danielsen TE, 
Darlenski R, 
Dugonik A, 
Ettler K, 
Gimenez-
Arnau A, 
Goncalo M, 
Johansen JD, 
John SM, 
Kiec-
Swierczynska 
M, Koch P, 
Kohanka V, 

Occupational 
Skin Diseases: 
actual state 
analysis of patient 
management 
pathways in 28 
European 
countries. 

JEADV 2017; 31 (Suppl. 4): 12-30. 
 
 



Krecisz B, 
Larese Filon f, 
Ljubojevic S, 
Macan J, 
Marinovic B, 
Matura M, 
Mihatsch PW, 
Mijakoski D, 
Minov J, Pace 
J, Pesonen M, 
Ramada 
Rodilla JM, 
Rast H, Reljic 
V, Salavastru 
C, Schuster C, 
Schuttelaar 
ML, Simon D, 
Spiewak R, 
Jurakic Toncic 
R, Urbancek S, 
Valiukeviciene 
S, Weinert P, 
Wilkinson M, 
Uter W.    

4. Minov J, 
Stoleski S, 
Mijakoski D, 
Vasilevska K, 
Atanasovska A. 

Exacerbations in 
COPD patients 
with 
bronchiectasis. 

Med Sci (Basel) 2017; 5, 7; doi: 
3390/medsci/50200007. 
 
 

5.  Minov J, 
Karadzinska-
Bislimovska J, 
Petrov T, 
Vasilevska K, 
Stoleski S, 
Mijakoski D. 

Inert cellulose 
powder in the 
treatment of 
seasonal allergic 
rhinitis. 

J Pulm Respir Med 2017; 7: 1. 
 

10.2 Учество во научно-истражувачки национални и меѓународни проекти (до пет) 
Ред.бр Автори Наслов Издавач/година 
1.  J. Minov, S. 

Stoleski, D. 
Mijakoski   
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crossover bioequivalence study of 
ibuprofen 200 mg/ 5 ml 
suspension in healthy volunteers 
under fasting conditions (CRO 
study code UBI-218-18) 

 
 
2019 

3. Zafirov D., 
Trojachanec J, 
Balkanov T, 
Labacevski N, 
Kolovchevski N. 

Comparative, randomised, 
single-dose, two cohort, 
crossover bioavailability study of 
perindopril erbumine 4 mg / 
indapamide 1.25 mg formulations 
in healthy adult volunteers under 
fasting and fed conditions (CRO 
Study code: RNI-350-18)  

 
2019 

4. Zafirov D, 
Trojachanec J, 
Balkanov T, 
Labacevski N, 
Kolovchevski N,  

Single dose, comparative 
bioavailability study of four 
formulations of ranolazine 750 
mg prolonged-release tablets 
under fasting and fed conditions 
(CRO study code NARF-296-18) 
 

 
 
2019 

5. Trojachanec J, 
Zafirov D,  
Balkanov T, 
Labacevski N, 
Kolovchevski N.   

Comparative, single-dose, 2-way 
cross-over bioavailability study of 
candesartan / amlodipine 16 mg 
/ 10 mg tablets as fixed dose 
combination formulation versus 
coadministration of candesartan 

 
 
2018 



16 mg and amlodipine 10 mg as 
separate tablets in healthy male 
volunteers under fasting 
conditions (CRO study code 
NMA-110-18) 

10.3. Печатени книги во последните пет години (до пет) 
Ред. 
број 

Автори Наслов Издавач / година 

    
    

10.4. Печатени стручни трудови во последните пет години (до пет) 
Ред. 
број 

Автори Наслов Издавач / година 

1. Gjorgjievska K, 
Zafirov D, Jurhar 
M, Cekovska S, 
Petrusevska M, 
Atanasovska E, 
Pavlovska  K, 
Zendelovska D, 
Trojacanec J.  

Effects of salt loading on blood 
pressure and specific target 
organs in spontaneously 
hypertensive rats. 

Physioacta, 2014, Vol.8-No.2:55-62 

2. Elena Kostova, 
Maja Slaninka–
Miceska, Nikola 
Labacevski,Krume 
Jakjovski, 
Jasmina 
Trojacanec, 
Emilija 
Atanasovska,Vlado 
Janevski,Rubens 
Jovanovik, Vesna 
Janevska.  

Expression of matrix 
metalloproteinases 2,7 and 9 in 
patients with colorectal cancer. 

Vojnosanit Pregl 2014; Vol 71 (No.1) :p: 
52-60 

3. Trojacanec J, 
Zafirov D, 
Labacevski N, 
Jakjovski K, et all. 

Perindopril treatment in 
streptozotocin induced diabetic 
nephropaty. 

Contributions, 2013; 34(1):93-108. 

4. Trojacanec J, 
Zafirov D, 
Jakjovski K, 
Gjorgjievska K, 
Trojacanec P, 
Labacevski N 

Effects of Dual RAAS Blockade 
with Candesartan and 
Perindopril on Functional Renal 
Tests in Streptozotocin Induced 
Diabetic Nephropathy 

Maced J Med Sci. 2013 Jun 15; 
6(3):215-333 

5. Trojacanec J, 
Zafirov D,  

Jakjovski K, 

Костова Е, 

Slaninka-Miceska 
M, 

Hadzi-Petrusev N, 

Labacevski N. 

Effects of Candesartan on 
Functional Renal Tests in 
Streptozotocin Induced Diabetic 
Nephropathy 

Physioacta 2013; 7 (1): 1-13 

11.  Менторства на додипломски, магистерски и докторски студии   
11.1. Дипломски работи 2 
11.2. Магистерски работи / 
11.3. Докторски дисертации / 
 
 
 
Име и презиме Мирјана Шошолчева 
Дата на раѓање 22.06.1955 
Степен на образование Високо 
Наслов на научниот степен Доктор на науки 



Каде и кога го завршил 
образованието односно се 
стекнал со научен степен 

Образование Година        Институција 
Доктор по 
медиицна 

1980 УКИМ Медицински 
факултет 

Доктор на науки 1999 УКИМ Медицински 
факултет 

   
Подрачје, поле и облaст на 
научниот степен магистер 

Поле Подрачје Област 

/ / / 
Подрачје, поле и обалст на 
научниот степен доктор 

Поле  Подрачје Област 
Медицински 
науки и 
здравство 

Фундаментални 
медицински 
науки 

Анестезиологија со 
реанимација 

Доколку е во работен однос 
да се наведе институцијата 
каде работи и звањето во 
кое е избран и во која област 

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

Редовен професор 
Анестезиологија со 
реанимација 

   

Список на предмети кои наставникот ги води одделно за првиот, вториот и третиот циклус на 
студии 
9.1 Список на предмети кои наставникот ги води на првиот циклус студии 

Ред.бр Наслов на предметот Студиска програма/институција 
1 Анестезија со 

реанимација 
Општа медицина, УКИМ Медицински факултет 

2 Прва помош Општа медицина, УКИМ Медицински факултет 
 3 Интензивна медицина Општа медицина, УКИМ Медицински факултет 
 4 Здравствена нега Тригодишни стручни студии за медицински 

сестри, УКИМ Медицински факултет-Скопје 
 5 Анестезија со 

реанимација во склоп на 
Ургентна медицина 

Тригодишни стручни студии за медицински 
сестри, УКИМ Медицински факултет-Скопје 

 6 
 

Анестезија со 
реанимација 

Тригодишни стручни студии за рентген 
техничари, УКИМ Медицински факултет-Скопје 

 7 Диететика Тригодишни стручни студии за медицински 
сестри, УКИМ Медицински факултет-Скопје 

 8 Интензивна медицина Тригодишни стручни студии за медицински 
сестри, УКИМ Медицински факултет-Скопје 

Список на предмети кои наставникот ги води одделно за првиот, вториот и третиот циклус на 
студии 
9.2 Список на предмети кои наставникот ги води на вториот циклус студии 

Ред.бр Наслов на предметот Студиска програма/институција 
1 Анестезија, реанимација и 

интензивно лекување 
Постдипломски и специјалистички студии за 
специјализантите по Анестезија со реанимација 
и интензивно лекување 

2 Анестезија, реанимација и 
интензивно лекување 

Специјалистички студии за специјализанти по 
семејна медицина 

 3 Анестезија, реанимација и 
интензивно лекување 

Специјалистички студии зџа специјализанти по 
ургентна медицина 

Список на предмети кои наставникот ги води одделно за првиот, вториот и третиот циклус на 
студии 
9.3 Список на предмети кои наставникот ги води на третиот циклус студии 

Ред.бр Наслов на предметот Студиска програма/институција 
1. Механичка вентилација  Клиничка медицина, УКИМ Медицински 

факултет-Скопје 
2.  Дијагноза на мозочна 

смрт, поддршка на органи 
и менаџмент на органска 

Клиничка медицина, УКИМ Медицински 
факултет-Скопје 
 

 3.  Нутриција во единиците 
за интензивно лекување 

Клиничка медицина, УКИМ Медицински 
факултет-Скопје 

 4 Периоперативен 
менаџмент на пациенти 
за големи хируршки 
интревенции 

Клиничка медицина, УКИМ Медицински 
факултет-Скопје 
 

 5. Етика во научно 
истражувачка работа 

Генерички предмет, УКИМ Медицински 
факултет/Скопје 



Селектирани резултати во последните три години 

10.1 Релевантни печатени научни трудови (до пет) 
Ред.бр Автори Наслов Издавач/година 
1. Shosholcheva 

M, Јankulovski 
N, Kartalov A, 
Kuzmanovska B, 
Miladinova D. 

Synergistic Effect of 
Hyperoxia and 
Biotrauma On 
Ventilator-Induced 
Lung Injury. 

Pril (Makedon Akad Nauk Umet 
Odd Med Nauki). 2017 Mar 
1;38(1):91-96. doi: 10.1515/prilozi-
2017-0012. 

2. Karadjova D, 
Shosholcheva 
M, Ivanov Е, 
Sivevski А, Kjaev 
I, Kartalov A, 
Kuzmanovska B, 
Spasova R, 
Kocovski G, 
Aleksiovska-
Papestiev I 

Side Effects of 
Intravenous Patient-
Controlled Analgesia 
with Remifentanil 
Compared with 
Intermittent Epidural 
Bolus for Labour 
Analgesia - A 
Randomized 
Controlled Trial 

 
Pril (Makedon Akad Nauk Umet 
Odd Med Nauki). 2019 Dec 
1;40(3):99-108. 
doi: 10.2478/prilozi-2020-0009. 

3. Kuzmanovska B, 
Shosholcheva 
M, Kartalov A, 
Jovanovski-
Srceva M, 
Gavrilovska-
Brzanov A. 

Survey of Current 
Difficult Airway 
Management 
Practice 

Open Access Maced J Med Sci. 
2019 Sep 12;7(17):2775-2779. 
doi: 
10.3889/oamjms.2019.673. 
eCollection 2019 Sep 15 

4. Shosholcheva 
M Karadzova D 
Toleska M 
Lleshi A 

 Further look at the 
coagulopathic bleeding 
in trauma      

Book of Proceedings: 2019, 1 st 
Symposium of Anaesthesiologist and 
Reanimatologists in FB&H with 
International Participation, Tuzla, 
Bosnia and Herzegovina 

5. hosholcheva M, 
Kuzmanovska B, 
Kartalov A, 
Ristovski S, Srceva 
M, Karadjova D, 
Tolevska M 

Managing  critical  
ill  child  with  acute  
respiratory  failure 

   Macedonian Journal of 
Anaesthesija, April 2017: 23-32: 
ISSN 2545-4366 

10.2 Учество во научно-истражувачки национални и меѓународни проекти (до пет) 
Ред.бр Автори Наслов Издавач/година 
1. National 

Coordinator: 
Mirjana 
Shosholcheva 
Participants: 
Andrijan Kartalov 
Biljana 
Kuzmanovska 

POPULAR Study: 
ClinicalTrials.gov 
Identifier: 
NCT01865513 

European Society of 
Anaesthesiologists) (2015 - finished) 
 

 2 National 
Coordinator: 
Mirjana 
Shosholcheva 

PROBESE Study 
ClinicalTrials.gov 
Identifier: 
NCT02148692 

European Society of 
Anaesthesiologists) (2016-ongoing 

10.3 Печатени книги во последните пет години (до пет) 
Ред.бр Автори Наслов Издавач/година 

 1 Мирјана 
Шошолчева 

Физика за 
анестезиолози 

Медицински факултет 
Универзитет "Св. Кирил и 
Методиј", Скопје, ISSN 2015  

 2 Мирјана 
Шошолчева и 
сор 

Кардиопулмонална 
ресуститација: 
основно, напреднато 
и продолжено 
одржување во живот 

Медицински факултет 
Универзитет "Св. Кирил и 
Методиј", Скопје, 2020 
ISBN 978-608-4840-38-1 

 3 Мишевска П, и 
коавтори: 
Шошолчева М 

Диететика 
 

Учебник Диететика ISSN 
каталогизација: Медицински 
факултет, Универзитет "Св. Кирил 
и Методиј", 2016 



10.4 Печатени стручни трудови во последните пет години (до пет) 
Ред.бр Автори Наслов Издавач/година 
1. Shosholcheva 

M, Kartalov A, 
Kuzmanovska B, 
Trojic T, 
Petrusheva A, 
Tolevska M 

Dilemmas on 
noninvasive 
ventilation in acute 
respiratory failur 

Physioacta 2015; Vol.9-No3UDC: 
616.2-085.816.2 

2. Shosholcheva 
M, Jankulovski 
N, Kuzmanovska 
B, Kartalov A 

Incidence of 
Anesthetic Awareness 
may be Higher in Low 
Flow Anesthesia  

J Anesth Crit Care Open Access 
2016; 4(4): 00147. DOI: 
10.15406/jaccoa.2016.04.00147 

3. Shosholcheva 
M, Jankulovski 
N, Miladinova D, 
Kuzmanovska B, 
Kartalov A 

Challenges of 
Managing Obstetric 
Emergences in the 
Intensive Care Unit.  

J Anesth Crit Care Open Access 
2016; 5(4): 00192. 
DOI:10.15406/jaccoa.2016.05.00192  

4. Shosholcheva 
M, Jankulovski 
N, Kuzmanovska 
B, Kartalov A 

Incidence of 
Anesthetic Awareness 
may be Higher in Low 
Flow Anesthesia  

J Anesth Crit Care Open Access 
2016; 4(4): 00147. DOI: 
10.15406/jaccoa.2016.04.00147 

 5. Shosholcheva 
M, Ristovski S, 
Trojic T 
 

Is tranexamic acid 
perfect haemostatic 
agent for surgical 
bleeding 

Book of Proceedings. Ortopedic 
anesthesia and intensive care. 
ARUD, Balkan States Anesthesia 
Days III; Skopje, 2016:103-8 

Менторства на додипломски, магистерски и докторски студии 

11.1 Дипломски работи 65 
11.2 Магистерски работи 2 
11.3 Докторски дисертации 5 
 
 
 

1. Име и презиме Атанас Сивевски 
2. Дата на раѓање 18.06.1961 
3. Степен на образование Специјалист анестезиолог  
4. Наслов на научниот степен  Доктор на науки 
5. Каде и кога го завршил 

образованието односно се 
стекнал со научен степен 

Образование Година Институција 
Специјалист 
анестезиолог 

1994 КАРИЛ 

Доктор на науки 2011 Мед.Фак., Скопје 
Доцент 2015 Мед.Фак.,  Скопје 

6. Подрачје, поле и област на 
научниот степен магистер 

Подрачје Поле Област 
Анестезиологија Невроаксијална 

анестезија 
Анестезиологија 

7. Подрачје, поле и област на 
научниот степен доктор 

Подрачје Поле Област 
Анестезиологија Невроаксијална 

анестезија 
Анестезиологија 

8. Доколку е во работен однос 
да се наведе институцијата 
каде работи и звањето во 
кое е избран и во која 
област 

ЈЗУ УКлиника за гинекологија 
и акушерство 

Звање во кое е избран и 
област – професор 

 Анестезиологија- 
акушерска анестезија 

9. Список на предмети кои наставникот ги води одделно за првиот, вториот  и третиот 
циклус на студии 
9.1. Список на предмети кои наставникот ги води на првиот циклус на студии 

Ред.  
број 

Наслов на предметот Студиска програма / институција 

1. Анестезиологија со реанимација Општа медицина, УКИМ Медицински 



Прва помош факултет-Скопје 
2 Здравствена нега Три-годишни стручни студии за 

медицински сестри, УКИМ 
Медицински факултет-Скопје 

3. Анестезиологија со реанимација 
 

Три-годишни стручни студии за 
рендген техничари, УКИМ Медицински 
факултет-Скопје 

4. 
 
 
 
 

Анестезиологија со реанимација 
во склоп на Ургентна медицина 

Три-годишни стручни студии за 
медицински сестри, УКИМ 
Медицински факултет-Скопје 

 5. Супервизија Три-годишни стручни студии за 
дипломирана акушерка 

9.2.  Список на предмети кои наставникот ги води на вториот циклус на студии 
Ред. 
број 

Наслов на предметот Студиска програма / институција 

1.   
2.   

9.3. Список на предмети кои наставникот ги води на третиот циклус на студии 
Ред. 
број 

Наслов на предметот Студиска програма / институција 

1. Невроаксијална анестезија во 
акушерсво 

КАРИЛ Клиничка медицина, УКИМ 
Медицински факултет-Скопје 
 

10. Селектирани резултати во последните пет години 
10.1. Релевантни печатени научни трудови (до пет) 

Ред. 
број 

Автори Наслов Издавач /  година 

1. Sivevski A, Ivanov E, 
Karadjova D, Slanika-
Miceska M, Kikerkov 

Spinal-induced 
hypotension in 
preeclamptic and healthy 
parturients undergoing 
cesarean section. 

Open Access Maced J 
Med Sci 
(OAMJMS)/2019 
 

2. Karadjova D, Shosholceva 
M, Ivanov E, Sivevski A, 
Kjaev I, 

Intravenous remifentanil 
for labor analgesia – a 
review. 

Physioacta/2016  

3. Sivevski A, Karadzova D, 
Ivanov E. 

Obstetric anesthesia: 
present aspects. 

Macedonian Journal 
of Anesthesia (MJA) 
/2019 

4. N.Davceva, A.Sivevski, 
N.Basheska 

Traumatic axinal injury, a 
clinical-pathological 
correlation. 

Journal of Forensic 
and Legal 
Medicine/ 2017 

5. Sivevski A, Karadjova D, 
Ivanov E, Kartalov A 

Neuroaxial anesthesia in 
geriatric patient 
 

Frontiers in 
Medicine- Intensive 
Care medicine and 
Anesthesiology/2018 
 

10.2. Учество во научно-истражувачки национални и меѓународни проекти (до пет) 
Ред. 
број 

Автори Наслов Издавач / година 

1. Национален координатор European Practices in the 
Management of 

European Society of 
Anaesthesiology 



Accidental Dural Puncture 
in Obsterics. EPiMAP 
Obsterics. A European 
prospective multicentre 
observational study. 
ClinicalTrials.gov 
identifier: 
NCT 023362828 

ESA 
 (dated 01 October 
2015) 
 

 2.  POSE (Peri-interventional 
Outcome Study in 
Elderly)  ESA Research 
Group Trials, study chief 
investigator Prof Mark 
Coburn 

 

10.3. Печатени книги во последните пет години (до пет) 
Ред. 
број 

Автори Наслов Издавач / година 

1. Сивевски A. Мајка и дете: 
Пред-еклампсија, 
HELLP синдром и 
анестезија 

Мед. фак.,Скопје, 
CEEA/ 2015 

2. Editor: Leon V. Berhard 
Co-autor: Atanas Sivevski 

Evaluation of Low Dosage 
Spinal Anesthesia in 
Pregnant and Non-
Pregnant Patients 

ISBN: 978-1-53610-
669-5. Nova Science 
Publishers/2017. 
 

  Сивевски А, Караџова Д. 
 

Венски 
тромбоемболизам во 
бременост.  

 ISBN 978-608-4840-
31-2/2019 
 

  Сивевски А, Караџова Д. 
 

Акутен белодробен едем 
во бременост. 
 

ISBN 978-608-4840-
31-2/2019 
 

10.4. Печатени стручни трудови во последните пет години (до пет) 
Ред. 
број 

Автори Наслов Издавач / година 

1.    

2.    

3.    
4.    
5.    

11.  Менторства на додипломски, магистерски и докторски студии   
11.1. Дипломски работи 8 
11.2. Магистерски работи  

11.3. Докторски дисертации  
 
 
 
Име и презиме Билјана Кузмановска 
Дата на раѓање 03.05.1972 
Степен на образование Високо 
Наслов на научниот степен Доктор на науки 
Каде и кога го завршил 
образованието односно се 
стекнал со научен степен 

Образование Година        Институција 
Доктор на 
медицина 

1996 УКИМ 

Магистер на 
медицина 

2007 УКИМ 



Доктор на 
медицински 
науки 

2012 УКИМ 

Подрачје, поле и облaст на 
научниот степен магистер 

Поле Подрачје Област 

Медицински 
науки и 
здравство 

Клинички 
медицински 
науки 

Анестезиологија 

Подрачје, поле и обалст на 
научниот степен доктор 

Поле  Подрачје Област 
Медицински 
науки и 
здравство 

Клинички 
медицински 
науки 
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recruitment maneuvers 
vs low PEEP on 
postoperative 
pulmonary 
complications in obese 
patients: a randomised 
clinical trial 

JAMA  2018 Jun 18;321 (23) : 
2292- 2305 

 4    
10.3 Печатени книги во последните пет години (до пет) 

Ред.бр Автори Наслов Издавач/година 
1 Shosholcheva M, 

Kartalov A, 
Kuzmanovska B, 
Petrusheva A, 
Karadzova D, 
Andonovska A 

Кардиопулмонална 
ресусцитација 
Основно, напреднато 
и продолжено 
одржување во живот 

Медицински факултет Скопје, 
2020 Април 

 
 

2    

10.4 Печатени стручни трудови во последните пет години (до пет) 
Ред.бр Автори Наслов Издавач/година 
1.     
2.    



3.    
4.    

Менторства на додипломски, магистерски и докторски студии 

11.1 Дипломски работи  
11.2 Магистерски работи  
11.3 Докторски дисертации  
 
 
 
Име и презиме Aндријан Карталов 
Дата на раѓање 21.101968 
Степен на образование Високо 
Наслов на научниот степен Доктор на науки 
Каде и кога го завршил 
образованието односно се 
стекнал со научен степен 

Образование Година        Институција 
Доктор на 
медицина 

1994 УКИМ 

Магистер на 
медицина 

2007 УКИМ 

Доктор на 
медицински 
науки 

2012 УКИМ 

Подрачје, поле и облaст на 
научниот степен магистер 

Поле Подрачје Област 

Медицински 
науки и 
здравство 

Клинички 
медицински 
науки 

Анестезиологија 

Подрачје, поле и обалст на 
научниот степен доктор 

Поле  Подрачје Област 
Медицински 
науки и 
здравство 

Клинички 
медицински 
науки 

Анестезиологија 

Доколку е во работен однос да 
се наведе институцијата каде 
работи и звањето во кое е 
избран и во која област 

Институција Звање во кое е избран и 
област 

ЈЗУ ТОАРИЛУЦ  Вонреден професор, 
Анестезиологија и 
реанимација 
 

Список на предмети кои наставникот ги води одделно за првиот, вториот и третиот циклус на 
студии 
9.1 Список на предмети кои наставникот ги води на првиот циклус студии 

Ред.бр Наслов на предметот Студиска програма/институција 
1 Анестезиологија и 

реанимација 
Општа медицина, УКИМ, Медицински 
факултет 

2 Здравствена нега Тригодишни стручни студии, медицински 
сестри, УКИМ, Медицински факултет 

 3 Ургентна медицина Тригодишни стручни студии, медицински 
сестри, УКИМ, Медицински факултет 

 4 Ургентна медицина Тригодишни стручни студии, Медицински 
факултет, УКИМ 

 5 Прва помош Општа медицина, УКИМ, Медицински 
факултет 

 6 Медицина во услови на 
катастрофи (изборен) 

Општа медицина, УКИМ, Медицински 
факултет 

 7   
Список на предмети кои наставникот ги води одделно за првиот, вториот и третиот циклус на 
студии 
9.2 Список на предмети кои наставникот ги води на вториот циклус студии 

Ред.бр Наслов на предметот Студиска програма/институција 
1 Анестезија, реанимација и 

интензивно лекување 
Постдипломски и специјалистички студии 
за специјализантите по Анестезија со 
реанимација и интензивно лекување 

2 Анестезија, реанимација и 
интензивно лекување 

Специјалистички студии за специјализанти 
по семејна медицина 

 3 Анестезија, реанимација и 
интензивно лекување 

Специјалистички студии зџа 
специјализанти по ургентна медицина 



Список на предмети кои наставникот ги води одделно за првиот, вториот и третиот циклус на 
студии 
9.3 Список на предмети кои наставникот ги води на третиот циклус студии 

Ред.бр Наслов на предметот Студиска програма/институција 
1.   
   

Селектирани резултати во последните три години 

10.1 Релевантни печатени научни трудови (до пет) 
Ред.бр Автори Наслов Издавач/година 
1. Kuzmanovska B, 

Kartalov A, 
Kuzmanovski I, 
Shosholcheva M, 
Jankulovski N, 
Gavrilovska Brzanov 
A, Dimitrovski A, 
Cvetkovska E 

Hypernatremia 
induced neurologic 
complications after 
hepatic hydatid cyst 
surgery : pretreat to 
prevent 

Med Arch.2019 Oct; 73 (5): 
356-358 

2. Kuzmanovska B, 
Shosholcheva M, 
Kartalov A, 
Jovanovski Srceva 
M, Gavrilovska 
Brzanov A 

Survey of current 
difficult airway 
management 
practice  

Open Access Maced J Med Sci 
2019 Sep 12; 7 (17) : 2775 - 2779 

3. Kuzmanovska B, 
Kartalov A, 
Shoshocheva M, 
Sholjakova M, 
Tolevska M, 
Jovanovski Srceva 
M, Gavrilovska 
Brzanov A 

The effects of two 
thermal insulation 
methods on the 
postoperative 
lactate levels, 
shivering and 
patients thermal 
comfort  

MJA 2019 May No 6 : 30- 
35 

4. Dimitrovski A, 
Tolevska M, 
Shosholcheva M, 
Kartalov A, 
Stefanovski D, 
Kuzmanovska B 

  Erector spinae plane 
block as add on 
anesthetic technique 
to general anesthesia 
for cholecystectomy 

MJA 2020 Jun Vol 4 N0 2 62-
65 

5. Kartalov A, 
Jankulovski N, 
Kuzmanovska B, 
Zdravkovska M, 
Shosholcheva M, 
Tolevska M, 
Naumovski F, 
Srceva M, 
Petrusheva AP, 
Selmani R, Sivevski 
A 

The Effect of Rectus 
Sheath Block as a 
Supplement of 
General Anesthesia 
on Postoperative 
Analgesia in Adult 
Patient Undergoing 
Umbilical Hernia 
Repair.  

Pril (Makedon Akad Nauk 
Umet Odd Med Nauki). 2017 
Dec 1;38(3):135-142. doi: 
10.2478/prilozi-2018-0014. 

10.2 Учество во научно-истражувачки национални и меѓународни проекти (до пет) 
Ред.бр Автори Наслов Издавач/година 
1. Eva Kirmeier et al. Post anesthesia 

pulmonary 
complications after use 
of muscle relaxants 
(POPULAR): a 
multicenter, 
prospective 
observational study 

Lancet Respir Med. 2019 Feb ; 7 
(2): 129 - 140 

 2 Thomas Bluth et al. Effect of intra operative 
hight positive end 
expiratory pressure 

JAMA  2018 Jun 18;321 (23) : 
2292- 2305 



(PEEP) with 
recruitment maneuvers 
vs low PEEP on 
postoperative 
pulmonary 
complications in obese 
patients: a randomised 
clinical trial 

10.3 Печатени книги во последните пет години (до пет) 
Ред.бр Автори Наслов Издавач/година 
1 Shosholcheva M, 

Kartalov A, 
Kuzmanovska B, 
Petrusheva A, 
Karadzova D, 
Andonovska A 

Кардиопулмонална 
ресусцитација 
Основно, напреднато 
и продолжено 
одржување во живот 

Медицински факултет Скопје, 
2020 Април 

 
 

2    

10.4 Печатени стручни трудови во последните пет години (до пет) 
Ред.бр Автори Наслов Издавач/година 
1. Tolevska M, 

Kuzmanovska B, 
Kartalov A, 
Shosholcheva M, 
Nanceva J, 
Dimitrovski A, 
Tolevska N 

Opioid free anesthesia 
for laparotomic 
hemicolectomy; a case 
report 

Prilozi (Contributions) MANU 
2018 Dec 1;39 ( 2-3); 121 -126 

2. Kartalov A, 
Jankulovski N, 
Kuzmanovska B, 
Zdravkovska M, 
Shosholcheva M, 
Spirovska T, 
Petrusheva AP, 
Tolevska M, Srceva 
M, Durnev V, Jota 
G, Selmani R, 
Sivevski A. 

Effect of Adding 
Dexamethasone as a 
Ropivacaine Adjuvant 
in Ultrasound-Guided 
Transversus Abdominis 
Plane Block for 
Inguinal Hernia 
Repair. 

Pril (Makedon Akad Nauk 
Umet Odd Med Nauki). 
2015;36(3):35-41. doi: 
10.1515/prilozi-2015-0076 

3. Gavrilovska-
Brzanov A, 
Kuzmanovska B, 
Kartalov A, Donev 
L, Lleshi A, 
Jovanovski-Srceva 
M, Spirovska T, 
Brzanov N, 
Simeonov R. 

Evaluation of 
Anesthesia Profile in 
Pediatric Patients 
after Inguinal Hernia 
Repair with Caudal 
Block or Local 
Wound Infiltration 

Open Access Maced J Med 
Sci. 2016 Mar 15;4(1):89-93. 
doi: 
10.3889/oamjms.2016.023. 
Epub 2016 Feb 3 

4. Sivevski AG, 
Karadjova D, Ivanov 
E, Kartalov A 

Neuraxial Anesthesia in 
the Geriatric Patient 

Front Med (Lausanne). 2018 
Sep 24;5:254. doi: 
10.3389/fmed.2018.00254. 
eCollection 2018. 

Менторства на додипломски, магистерски и докторски студии 

11.1 Дипломски работи 24 
11.2 Магистерски работи 2 
11.3 Докторски дисертации 3 
 
 
 

Прилог 
бр.4 
 

Податоци за наставниците кои изведуваат настава на студиската програма 
од прв, втор и трет циклус на студии и за ментори на докторски трудови 

Име и презиме Јане Нетковски 
Дата на раѓање 25-01-1968 



Степен на 
образование 

Високо 

Наслов на научниот 
степен 

Доктор на науки 

Каде и кога го 
завршил 
образованието 
односно се стекнал 
со научен степен 

Образование Година        Институција 
Доктор по медицина 1995 УКИМ Медицински 

факултет-Скопје 
Специјалист 
оториноларинголог 

2000 УКИМ Медицински 
факултет-Скопје 

Магистер 2000 УКИМ Медицински 
факултет-Скопје 

Доктор на науки 2008 УКИМ Медицински 
факултет-Скопје 

Подрачје, поле и 
област на научниот 
степен магистер 

Поле Подрачје Област 

Медицински науки и 
здравство 

Клиничка 
медицина 

Оториноларингологија 

Подрачје, поле и 
обалст на научниот 
степен доктор 

Поле Подрачје Област 
Медицински науки и 
здравство 

Клиничка 
медицина 

Оториноларингологија 

Доколку е во работен 
однос да се наведе 
институцијата каде 
работи и звањето во 
кое е избран и во која 
област 

Институција Звање во кое е избран и 
област 

Универзитетска Клиника по 
оториноларингологија 

Вонреден професор 

Список на предмети кои наставникот ги води одделно за првиот, вториот и третиот циклус на 
студии 
9.1 Список на предмети кои наставникот ги води на првиот циклус студии 

Ред.бр Наслов на предметот Студиска програма/институција 
1 Оториноларингологија Општа медицина, УКИМ Медицински 

факултет-Скопје 
2 Оториноларингологија Дентална медицина, УКИМ Стоматолошки 

факултет-Скопје 

 3 Здравствена нега Тригодишни стручни студии за 
медицински сестри и техничари,УКИМ 
Медицински факултет-Скопје 

 4 Оториноларингологија Тригодишни стручни студии за 
медицински сестри и техничари,УКИМ 
Медицински факултет-Скопје 

 5 Семејна медицина Специјализација по семејна медицина, 
УКИМ Медицински факултет-Скопје 

 6 Клиничко испитување во 
оториноларингологија 

Општа медицина, УКИМ Медицински 
факултет-Скопје 

 7 Патологија на говор 
 
 

Тригодишни стручни студии за 
медицински сестри и техничари,УКИМ 
Медицински факултет-Скопје 

 8 Рехабилитација на јазик, слух и 
говор  

Тригодишни стручни студии за 
медицински сестри и техничари,УКИМ 
Медицински факултет-Скопје 

    
 
 



Список на предмети кои наставникот ги води одделно за првиот, вториот и третиот циклус на 
студии 
9.2 Список на предмети кои наставникот ги води на вториот циклус студии 

Ред.бр Наслов на предметот Студиска програма/институција 
1 /  
2 /  

Список на предмети кои наставникот ги води одделно за првиот, вториот и третиот циклус на 
студии 
9.3 Список на предмети кои наставникот ги води на третиот циклус студии 

Ред.бр Наслов на предметот Студиска програма/институција 
   

 
Селектирани резултати во последните три години 

10.1 Релевантни печатени научни трудови (до пет) 
Ред.бр Автори Наслов Издавач/година 
1. Shirgoska B., 

Netkovski J. 
Predicting difficult airway in 
apparently normal adult and 
pediatric patients 

MASA. Contributions. 

Sec.Med.Sci., XXXIV 1, p 

155-159 (2013) 
2. Shirgoska B., 

Netkovski J., 
Zafirova-
Ivanovska B. 

The influence of remifentanil 
and remifentanil plus 
sevoflurane controlled 
hypotension on mean arterial 
pressure and heart rate in 
children 

MASA. Contributions. 

Sec.Med.Sci., XXXIII 1, p 

171-185 (2012) 

3. Netkovski J., 
Shirgoska B. 

Fungal rhinosinusitis MASA. Contributions. 
Sec.Med.Sci., XXXIII 1, p 187-
197 (2012) 
 

4. Biljana 
Shirgoska 
and Jane 
Netkovski 

New techniques and devices 
for difficult airway 
management 

Acta Clin Croat 2012; 51: 457-
461 

5. Biljana 
[irgoska, 
Jane 
Netkovski, 
Anica 
Aleksovska 

Adrenalen burn out 
sindrom i op{ta 
anestezija 

MMP 2/13, 61-65 

10.2 Учество во научно-истражувачки национални и меѓународни проекти (до пет) 
    
    

10.3 Печатени книги во последните пет години (до пет) 
Ред.бр Автори Наслов Издавач/година 
1. Јане 

Нетковски 
Основни принципи на 
ендоскопската хирургија на 
параназалните синуси 

Медицински факултет Скопје, 
2012 

 2. Јане 
Нетковски 

Клиничка анатомија на 
органот за слух и рамнотежа 

Медицински факултет Скопје, 
2013 

 3. Јане 
Нетковски 

Клиничка анатомија на нос Медицински факултет Скопје, 
2015 



     
     
10.4 Печатени стручни трудови во последните пет години (до пет) 

Ред.бр Автори Наслов Издавач/година 
1. Biljana 

Shirgoska, 
Jane 
Netkovski 

The validity of the percentage 
of glottis opening score and 
Cormach-Lehane scale in 
direct and indirect 
laryngoscopy 

 

Asian academic research journal 
of multidisciplinary, Vol 3, Issue 
1, January 2016, 216-223. ISSN 
2319-2801  

2. Biljana 
Shirgoska, 
Jane 
Netkovski 

Pharmacological choices to 
support intubation and 
extubation 

Asian Journal of Biochemical 
and Pharmaceutical Research 
Issue 3 (Vol. 5) 2015 ISSN: 
2231-2560, 1-5. 

3. Shirgoska 

B, 

Netkovski J 

Endotracheal intubation in 
morbid obese patients with 
obstructive sleep apnea 

Macedonian Journal of 
Anesthesia, 2017 ISSN 2545-
4366, 39-44. 

4.    
Менторства на додипломски, магистерски и докторски студии 

11.1 Дипломски работи 6 
11.2 Магистерски работи / 
11.3 Докторски дисертации 3 во изработка 

12. За ментори на докторски трудови селектирани резултати во последните четири/ пет 
години 
12.1. Доказ за печатени научноистражувачки трудови во меѓународни научни 

списанија или меѓународни научни публикации во даденото поле (до шест) во 
последните пет години 

Ред.  
број 

Автори Наслов Издавач / година 

1. J.Netkovski, 
B.Shirgoska 

Reduction Rhinoplasty.Book 
of Proceedings 2nd Croatian 
Rhinologic Congress. 

Medicinski fakultet, Zagreb, 2012 

2. B.Shirgoska, 
J.Netkovski, 
A.Aleksovska. 

Hypotensive anesthesia. The 
first Macedonian Conference 
on Transfusion alternatives in 
critically ill patients. 

MSA, Skopje. 2012. 

3. Biljana Shirgoska, 
Jane Netkovski 

The cross point of two 
algorithms in the emergency 
pediatric airway situation 

SJAIT Volume: 36 VII-IX 2014. 
Issue: 3-4, 297-305. 

 4. Biljana Shirgoska, 
Jane Netkovski 

Conscious sedation for 
audiometry in pediatric 
patients 

Asian Journal of Biochemical and 
Pharmaceutical Research Issue 1 
(Vol. 5) 2015 ISSN: 2231-2560, 1-
12. 

5. Gabriela 
Kopacheva-
Barsova, Nikola 
Nikolovski, Jane 
Netkovski, Biljana 
Shirgoska, 
Aleksandar 
Avramovski 

Risks and Complications in 
Aesthetic and Functional 
Septorhinoplasty 

Macedonian Journal of Medical 
Sciences. 2013 Sep 15; 6(3):238-
243. 

12.2. Доказ за најмалку два печатени научноистражувачки трудови во меѓународни 



научни списанија со импакт фактор во даденото поле во последните пет години 
Ред.  
број 

Автори Наслов Издавач / година 

1. Biljana Shirgoska, 
Jane Netkovski 

Pharmacological 
choices to support 
intubation and 
extubation 

Asian Journal of Biochemical 
and Pharmaceutical Research 
Issue 3 (Vol. 5) 2015 ISSN: 
2231-2560, 1-5. 

2. Biljana Shirgoska and 
Jane Netkovski 

New techniques and 
devices for difficult 
airway management 

Acta Clin Croat 2012; 51: 457-
461 

12.3. Доказ за најмалку три учества на меѓународни собири во последните четири 
години 
Ред. 
број 

Автори Наслов на трудот Меѓународен собир/ 
конференција 

 
1. 
 
 
2. 

  
Jane Netkovski 
 
 
Jane Netkovski 

  
Reduction rhinoplasty 
 
Challenges in treatment 
of orl infections with 
oral cephalosporins 

2nd  Croation rhinologic 
congress, 2012, Zagreb  
Current issues of 
otorhinolaryngology, Yerevan, 
Armenia, 2017 

3. Jane Netkovski Rhinoplasty – elegant 
mission to beauty 

4th Croation rhinologic 
congress, 2016, Zagreb 

4.  Jane Netkovski Aesthetic surgery of 
the nose 

22nd Takim Profesional 
Mjekesor, 2017 

 
 
 

Име и презиме  Златко Јаќовски  

Дата на раѓање  28.08.1972  

Степен на образование  Високо  

Наслов на научниот степен  Доктор на науки  

Каде и кога го завршил  
образованието односно се стекнал 
со научен степен  

Образование  Година         Институција  

Доктор по 
медицина  

1997  УКИМ, Медицински 
факултет-Скопје  

Магистер  2004  УКИМ, Медицински 
факултет-Скопје  

Доктор на науки  2011  УКИМ, Медицински 
факултет-Скопје  

Подрачје, поле и обалст на научниот 
степен магистер  

Поле  Подрачје  Област  

Медицински 
науки и здравство  

Базична/клиничка 
медицина  

Судска медицина  

Подрачје, поле и обалст на научниот 
степен доктор  

Поле  Подрачје  Област  

Медицински 
науки и здравство  

Базична/клиничка 
медицина  

Судска медицина  

Доколку е во работен однос да се Институција  Звање во кое е избран и област  



наведе институцијата каде работи и 
звањето во кое е избран и во која 
област  

Медицински факултет Скопје, 
Институт за судска медицина, 
криминалистика и медицинска  
деонтологија  

Вонреден професор Судска 
медицина  

Список на предмети кои наставникот ги води одделно за првиот, вториот и третиот циклус на студии  

9.1  Список на предмети кои наставникот ги води на првиот циклус студии  

Ред.бр  Наслов на предметот  Студиска програма/институција  

1.  Судска медицина  Општа медицина, УКИМ Медицински факултет - 
Скопје  

2.  Медицинска етика  Општа медицина, УКИМ Медицински факултет – 
Скопје  

3.  Судска медицина и форензична 
стоматологија  

Општа медицина, УКИМ Стоматолошки факултет – 
Скопје  

4.  Медицинска етика  Тригодишни стручни студии за логопеди, 
медицински техничари, радиолошки технолози и 
физиотерапевти, УКИМ Медицински факултет - 
Скопје  

  

9.2  Список на предмети кои наставникот ги води на вториот циклус на студии  

  Наслов на предметот  Студиска програма/институција  

      

  

9.3  Список на предмети кои наставникот ги води на третиот циклус студии  

Ред.бр  Наслов на предметот  Студиска програма/институција  

1.  1. Форензична ДНК технологија  Базична медицина, УКИМ Медицински факултет  

2.      

Селектирани резултати во последните три години  

10.1  Релевантни печатени научни трудови (до пет)  

Ред.бр  Автори  Наслов  Издавач/година  

1.        

2.  Marija Bujaroska, Natasa  
Bitoljanu, Ljupco Cakar, Renata  
Jankova – Ajanovska, Zlatko  
Jakjovski, Verica Poposka,  
Aleksej Duma  

Challenges in 
interpretation of forensic 
toxicological findings for 
opiates: case report and a 
literature review.  

Makedonski Farmacevtski 
bilten volumen 62  
2016.  

  

3.  Zlatko Jakovski,   
Renata Jankova Ajanovska,   
Aleksandar Stankov,   
Verica Poposka,   
Natasa Bitoljanu,   
Viktorija Belakaposka  
  

The power of forensic DNA 
data bases in solving crime 
cases  

  

Forensic Science  
International: Genetics  
Supplement Series, 2017  



4.    Renata Jankova Ajanovska,   
Zlatko Jakovski,   
Saso Risteski,   
Hilda Jovanovic,   
Goran Pavlovski,   
Aleksandar Stankov,   
Verica Poposka,   
Aleksej Duma  
  

African L0a mtDNA 
haplogroup in Republic of 
Macedonia  

  

Forensic Science  
International: Genetics  
Supplement Series, 2017  

10.2  Учество во научно-истражувачки национални и меѓународни проекти (до пет)  

Ред.бр  Автори  Наслов  Издавач/година  

1.  МАНУ и Психијатрискиот 
институт, Универзитет  
Колумбија, Институт за судска 
медицина  

Создавање на 
истражувачки 
капацитети за 
шизофренијата  

2012=2017  

  2.  Универз.Колумбија, Њујорк, 
МАНУ и Психијатрискиот  
институт, Институт за судска 
медицина  

Македонски центар за 
ултрастурктурни студии 
кај шизофренијата  

2010  

  3.  Катедра за судска медицина- 
Медицински фак.Скопје, 
Институт за применета 
биохемија-Фармацевтски 
фак.Скопје, Катедра за 
интерна мед.Клиника за 
токсикологија,Скопје  

Развој на нова 
аналитичка метода за 
определување на 
опијати со примена на 
ултра брза LC-MS-MS 
техника и нејзина 
примена во одредување 
на потеклото на 
опијатите во биолошки 
материјал  

2018-2021  

  4.  Институт за судска 
медицинаМедицински 
факултет Скопје  

Применливоста на 
очната водичка како  

2018-2021  

   биолошки материјал во 
форензич.токсикол.  

 

  5.  Меѓународен проект со 
Република Словенија  

Анализа на единечни 
нуклеотидни 
полиморфизми (СНПс) на 
S хромозомот 
информативни за 
потеклото и форензички 
анализи  

2017-2018  

          

10.3  
  
  
  
  

Печатени книги во последните пет години (до пет)   

Ред.бр  Автори  Наслов  Издавач/година  

1  Група автори од Институт за 
судска медицина  

Практикум Судска 
медицина  

2019  

  

  



10.4  Печатени стручни трудови во последните пет години (до пет)   

Ред.бр  Автори  Наслов  Издавач/година  

1  Zlatko Jakovski, Renata Jankova 
Ajanovska, Aleksandar Stankov,  
Goran  Pavlovski,  Verica  
Poposka, Damir Marjanovic  

Comparative study of two 
dna extraction methods in 
different tissues and 
conditions of degradation  

Forensic Science 
international: Genetics  
Suplement series, 2015  
Impact factor 4,604  
  

2  Tatjana Petrushevska, Zlatko 
Jakovski, Verica Poposka,Vesna 
Velik Stefanovska.  

Drug related deaths 
between 2002 and 2013 
with accent to methadone 
and benzodiazepines  

Journal of Forensic and  
Legal Medicine, vol 31 
(2015) 12-18. Impact factor  
0,760  

Менторства на додипломски, магистерски и докторски студии   

11.1  Дипломски работи  /   

11.2  Магистерски работи  /   

11.3  Докторски дисертации  3   

 
 
 
 

Име и презиме  Верица Попоска  

Дата на раѓање  05-12-1957  

Степен на образование  Високо  

Наслов на научниот степен  Доктор на науки  

Каде и кога го завршил  
образованието односно се стекнал со 
научен степен  

Образование  Година         Институција  

Доктор  по  
медицина  

1987  УКИМ  Медицински  
факултет  

Магистер      

Доктор на науки  2009  УКИМ  Медицински  
факултет  

Подрачје, поле и област на научниот 
степен магистер  

Поле  Подрачје  Област  

       

Подрачје, поле и област на научниот 
степен доктор  

Поле  Подрачје  Област  

Медицински науки 
и здравство  

Фундаментални/ 
клинички 
медицински науки  

Судска медицина  

Доколку е во работен однос да се 
наведе институцијата каде работи и 
звањето во кое е избран и во која 
област  

Институција  Звање во кое е избран и 
област  

Институт за судска медицина, 
криминалистика и медицинска  
деонтологија, УКИМ, 
Медицински факултет  
  

Вонреден професор Судска 
медицина  

9. Список на предмети кои наставникот ги води одделно за првиот, вториот и третиот циклус на студии  

9.1  Список на предмети кои наставникот ги води на првиот циклус студии  



Ред.бр  Наслов на предметот  Студиска програма/институција  

1.  Судска медицина  Општа медицина, УКИМ Медицински факултет  

2.  Медицинска етика  Општа медицина УКИМ Медицински факултет  

3.  Судска медицина и форензична 
стоматологија  

Дентална медицина, УКИМ Стоматолошки 
факултет   

4.  Медицинска етика  Тригодишни стручни студии за стручни 
медицински сестри, УКИМ Медицински факултет  

 5.  Медицинска етика  Тригодишни стручни студии за стручни логопеди, 
УКИМ Медицински факултет  

6.  Медицинска етика  Тригодишни стручни студии за стручни 
радиолошки технолози, УКИМ Медицински 
факултет  

7.  Медицинска етика  Тригодишни стручни студии за стручни 
физиотерапевти, УКИМ Медицински факултет  

8.  Одредување на време на 
настапување на смртта – 
изборен предмет  

Општа медицина, УКИМ Медицински факултет – 
Скопје  

      

      

        

Список на предмети кои наставникот ги води одделно за првиот, вториот и третиот циклус на студии  

9.2  Список на предмети кои наставникот ги води на вториот циклус студии  

Ред.бр  Наслов на предметот  Студиска програма/институција  

1  Судска медицина, изборен 
предмет  

Постдипломски студии, УКИМ, Правен факултет 
Јустинијан 1  

Список на предмети кои наставникот ги води одделно за првиот, вториот и третиот циклус на студии  

9.3  Список на предмети кои наставникот ги води на третиот циклус студии  

Ред.бр  Наслов на предметот  Студиска програма/институција  

1.  Клиничка судска медицина  Базична/клиничка медицина, УКИМ Медицински 
факултет  

.      

Селектирани резултати во последните три години  

10.1  Релевантни печатени научни трудови (до пет)  

Ред.бр  Автори  Наслов  Издавач/година  

1.  Zlatko Jakovski,   
Renata Jankova Ajanovska,   
Aleksandar Stankov,   
Verica Poposka,   
Natasa Bitoljanu,   
Viktorija Belakaposka  

The power of forensic DNA 
data bases in solving crime 
cases  
  

Forensic Science 
International:  
Genetics  
Supplement Series, 
2017  



2.   Renata Jankova Ajanovska,   
Zlatko Jakovski,   
Saso Risteski,   
Hilda Jovanovic,   
Goran Pavlovski,   
Aleksandar Stankov,   
Verica Poposka,   
Aleksej Duma  

African L0a mtDNA 
haplogroup in Republic of 
Macedonia  

  

Forensic Science 
International: 
Genetics  
Supplement Series, 
2017  

3.  Poposka V, Bitoljanu N, Pavlovski G, 
Belakaposka V, Ivcheva A, Chakar Z, 
Janeska B.  

Age identification in 
children and joungsters.  

Folia Socientatis 
Medicinae Legalis 
Slovacae. Volume  
7. May 2017  

 4.  Maura Boldrini, Camile A. Fumore,  
Alexandria N. Tartt, Laika R. Simeon,  
Ina Pavlova, Verica Poposka, Gorazd  
B. Rosoklija, Aleksandar Stankov, 
Victoria Arango, Andrw J. Dwork, 
Rene Hen and John Mann.  

Human Hippocampal 
Neurogenesis Persists 
throughout Aging.  

Cell Stem Cell 22, 
1-11, April 
5,2018.  

  

5.   Ivcheva A., Stankov A., Belakaposka  
SV., Poposka V., Ramadani A., 
Ivanoska VS., Veljanovska F, Chakar  
Z.  

Trepanation case found on 
bone metarial exhumed 
from cave “Skull”  

Folia Socientatis  
Medicinae Legalis  
Slovacae. Volume  
7. May 2017  

 

10.2  Учество во научно-истражувачки национални и меѓународни проекти (до пет)  

Ред.бр  Автори  Наслов  Издавач/година  

1.  Универз.Колумбија, Њујорк,  
МАНУ, Институт за суд. медицина  

Создавање на  
истражувачки капацитети 
за шизофренија  

2012 - 2017  

2.  Универз.Колумбија, Психијатриски 
институт во Њујорк, Институт за 
суд. медицина  

Колекција на ткиво за 
невропатолошки студии 
на психијатриски болести  

2006 – во тек  

3.  Катедра за судска 
медицинаМедицински фак.Скопје, 
Институт за применета биохемија- 
Фармацевтски фак.Скопје, Катедра 
за интерна мед.Клиника за 
токсикологија,Скопје  

Развој на нова аналитичка 
метода за определување 
на опијати со примена на 
ултра брза LC-MS-MS 
техника и нејзина 
примена во одредување 
на потеклото на опијатите 
во биолошки материјал  

2018-2021  

4.  Институт за судска 
медицинаМедицински факултет 
Скопје  

Применливоста на очната 
водичка како биолошки 
материјал во 
форензич.токсикол.  

2018-2021  

5.  Институт за судска медицина, одд.  
За судска медицина во Битола и 
Тетово  

Одредување на време на 
смрт во раниот 
постмортален период  

Министерство на 
наука на РМ,  
2001-2004  

10.3  Печатени книги во последните пет години (до пет)  

Ред.бр  Автори  Наслов  Издавач/година  



1.  Група автори од Институт за судска 
медицина  

Практикум Судска 
медицина  

2019  

        

        

10.4  Печатени стручни трудови во последните пет години (до пет)  

Ред.бр  Автори  Наслов  Издавач/година  

1.  Natasa Bitoljanu, Verica Poposka,  
Elena Trajcova Kovacovska,  
Aleksandar Stankov, Iskra  
Trencevska Ivanovska, Zdravko Ckar.  

Unusual case od suicide 
whit pentobaribatal  

Makedonski 
Farmacevtski bilten 
volumen 62 2016.  

 2.  Oklevski S., Janeska B., Poposka V  Morpho genesis and 
structure of the friction 
ridge skin on the six lunar 
months old fetus  

Journal of  
Macedonian  
Association of  
Physiologist and  
Anthropologist,  
Physioacta, Vol. 9  
No. 2, p.p 79-86,  
2015  
  

3.  Zlatko Jakovski, Renata Jankova  
Ajanovska, Aleksandar Stankov,  
Goran Pavlovski, Verica Poposka,  
Damir Marjanovic  

Comparative study of two 
dna extraction methods in 
different tissues and 
conditions of degradation  

Forensic Science 
international:  
Genetics  
Suplement series,  
2015  
Impact factor  
4,604  
  

4.  Tatjana Petrushevska, Zlatko  
Jakovski, Verica Poposka,Vesna Velik  
Stefanovska  

Drug related deaths 
between 2002 and 2013 
with accent to methadone 
and benzodiazepines   

Journal of Forensic 
and Legal 
Medicine, vol 31 
(2015) 12-18. 
Impact factor  
0,760  

5.   Niki Matveeva, Marija Papazova,  
Julija Zhivadinovik, biljana Zafirova,  
Ace Dodevski, Verica Poposka  

Morphologic  
characteristics of sacra 
associated with assimilation 
of the last lumbar vertebra  

Folia morphologica  
09/2015; Doi. 
105603/FM.a,201 
5.0081 Impact  
factor 0,34  
  

Менторства на додипломски, магистерски и докторски студии   

11.1  Дипломски работи  /   

11.2  Магистерски работи  /   

11.3  Докторски дисертации  3   

 
 
 

Име и презиме  Рената Јанкова   



Дата на раѓање  03.10.1972  

Степен на образование  Високо  

Наслов на научниот степен  Доктор на науки  

Каде и кога го завршил 
образованието односно се 
стекнал со научен степен  

Образование  Година         Институција  

Доктор по 
медицина  

1997  УКИМ, Медицински 
факултет-Скопје  

Магистер  2003  МАНУ,Скопје  

Доктор на науки  2015  УКИМ, Медицински 
факултет-Скопје  

Подрачје, поле и обалст на 
научниот степен магистер  

Поле  Подрачје  Област  

Медицина   Молекуларна 
медицина  

Генетика  

Подрачје, поле и обалст на 
научниот степен доктор  

Поле  Подрачје  Област  

Базична/клиничка 
медицина  

Судска медицина  Форензичка генетика  

Доколку е во работен однос да 
се наведе институцијата каде 
работи и звањето во кое е 
избран и во која област  

Институција  Звање во кое е избран и 
област  

Медицински факултет Скопје, 
Институт за судска медицина, 
криминалистика и медицинска  
деонтологија  

Доцент на Катедрата по 
Судска медицина  

Список на предмети кои наставникот ги води одделно за првиот, вториот и третиот циклус на 
студии  

9.1  Список на предмети кои наставникот ги води на првиот циклус студии  

Ред.бр  Наслов на предметот  Студиска програма/институција  

1.  Судска медицина  Општа медицина, УКИМ Медицински факултет - 
Скопје  

 2.  Медицинска етика  Општа медицина, УКИМ Медицински факултет – 
Скопје  

3.  Судска медицина и 
форензична стоматологија  

Општа медицина, УКИМ Стоматолошки факултет – 
Скопје  

4.  Медицинска етика  Тригодишни стручни студии за логопеди, 
медицински техничари, радиолошки технолози и 
физиотерапевти, УКИМ Медицински факултет - 
Скопје  

  

9.2  Список на предмети кои наставникот ги води на вториот циклус на студии  

  Наслов на предметот  Студиска програма/институција  

      

  

9.3  Список на предмети кои наставникот ги води на третиот циклус студии  

Ред.бр  Наслов на предметот  Студиска програма/институција  

1.  1. Форензична ДНК 
технологија  

Базична медицина, УКИМ Медицински факултет  

2.      



Селектирани резултати во последните три години  

10.1  Релевантни печатени научни трудови (до пет)  

Ред.бр  Автори  Наслов  Издавач/година  

1.  Zlatko Jakovski,   
Renata Jankova  
Ajanovska,   
Aleksandar Stankov,   
Verica Poposka,   
Natasa Bitoljanu,   
Viktorija Belakaposka  

The power of forensic DNA data 
bases in solving crime cases  

  

Forensic Science 
International:  
Genetics Supplement  
Series, 2017  

2.    Renata Jankova  
Ajanovska,   
Zlatko Jakovski,   
Saso Risteski,   
Hilda Jovanovic,   
Goran Pavlovski,   
Aleksandar Stankov,   
Verica Poposka,   
Aleksej Duma  

African L0a mtDNA haplogroup 
in Republic of Macedonia  

  

Forensic Science 
International:  
Genetics Supplement  
Series, 2017  
Impact factor 4,604  
  

10.2  Учество во научно-истражувачки национални и меѓународни проекти (до пет)  

Ред.бр  Автори  Наслов  Издавач/година  

1.  МАНУ и  
Психијатрискиот 
институт, Универзитет 
Колумбија, Институт за 
судска медицина  

Создавање на истражувачки 
капацитети за шизофренијата  

2012-2017  

  2.  Универз.Колумбија,  
Њујорк, МАНУ и 
Психијатрискиот 
институт, Институт за 
судска медицина  

Македонски центар за 
ултрастурктурни студии кај 
шизофренијата  

2010  

  3.  TAIEX JHA 48384, 
Институт за судска 
медицина  

Мултидржавна работилница за 
акредитација на форензични 
ДНК лаборатории  

2012  

  4.  Меѓународен проект со 
Република Словенија  

Анализа на единечни 
нуклеотидни полиморфизми 
(СНПс) на Y хромозомот 
информативни за потеклото и 
форензички анализи  

2017-2018  

10.3  
  
  
  
  

Печатени книги во последните пет години (до пет)   

Ред.бр  Автори  Наслов  Издавач/година  

1  Група автори од 
Институт за судска 
медицина  

Практикум Судска медицина  2010  

Печатени стручни трудови во последните пет години (до пет)   

Ред.бр  Автори  Наслов  Издавач/година  



1  Jankova-Ajanovska R, 
Zimmermann B, Huber G,  
Röck  AW,  Bodner  M,  
Jakovski Z, Janeska B,  
Duma A, Parson W  

Mitochondrial DNA control 
region analysis of three ethnic 
groups in the Republic of  
Macedonia  

Forensic Sci Int Genet.  
2014 Nov;13:1-2.  
  

Менторства на додипломски, магистерски и докторски студии   

11.1  Дипломски работи  /   

11.2  Магистерски работи  /   

11.3  Докторски дисертации  /   

 
 
 

Име и презиме  Александар Станков   

Дата на раѓање  01.09.1972   

Степен на образование  Високо   

Наслов на научниот степен  Доктор на науки   

Каде и кога го завршил  
образованието односно се стекнал со 
научен степен  

Образование  Година         Институција  

Доктор  по  
медицина  

1998  УКИМ  Медицински  
факултет  

Магистер  2008  УКИМ  Медицински  
факултет  

Доктор на науки  2015  УКИМ  Медицински  
факултет  

Подрачје, поле и област на научниот 
степен магистер  

Поле  Подрачје  Област  

Медицински науки 
и здравство  

 Фундаментални/ 
клинички 
медицински науки  

Судска медицина  

Подрачје, поле и област на научниот 
степен доктор  

Поле  Подрачје  Област  

Медицински науки 
и здравство  

Фундаментални/ 
клинички 
медицински науки  

Судска медицина  

Доколку е во работен однос да се 
наведе институцијата каде работи и 
звањето во кое е избран и во која 
област  

Институција  Звање во кое е избран и 
област  

Институт за судска медицина, 
криминалистика и медицинска  
деонтологија, УКИМ, Медицински 
факултет  
  

Доцент  
Судска медицина  

9. Список на предмети кои наставникот ги води одделно за првиот, вториот и третиот циклус на студии  

9.1  Список на предмети кои наставникот ги води на првиот циклус студии  

Ред.бр  Наслов на предметот  Студиска програма/институција  

1.  Судска медицина  Општа медицина, УКИМ Медицински факултет  

2.  Медицинска етика  Општа медицина УКИМ Медицински факултет  



3.  Судска медицина и форензична 
стоматологија  

Дентална медицина, УКИМ Стоматолошки 
факултет   

4.  Медицинска етика  Тригодишни стручни студии за стручни 
медицински сестри, УКИМ Медицински факултет  

5.  Медицинска етика  Тригодишни стручни студии за стручни логопеди, 
УКИМ Медицински факултет  

6.  Медицинска етика  Тригодишни стручни студии за стручни 
радиолошки технолози, УКИМ Медицински 
факултет  

7.  Медицинска етика  Тригодишни стручни студии за стручни 
физиотерапевти, УКИМ Медицински факултет  

Список на предмети кои наставникот ги води одделно за првиот, вториот и третиот циклус на студии  

9.2  Список на предмети кои наставникот ги води на вториот циклус студии  

Ред.бр  Наслов на предметот  Студиска програма/институција  

1  /  /  

Список на предмети кои наставникот ги води одделно за првиот, вториот и третиот циклус на студии  

9.3  Список на предмети кои наставникот ги води на третиот циклус студии  

Ред.бр  Наслов на предметот  Студиска програма/институција  

1.  /  /  

.      

Селектирани резултати во последните три години  

10.1  Релевантни печатени научни трудови (до пет)  

Ред.бр  Автори  Наслов  Издавач/година  

 1.  Ivcheva A., Stankov A.,  
Belakaposka SV., Poposka V., 
Ramadani A., Ivanoska VS., 
Veljanovska F, Chakar Z.  

Trepanation case found on 
bone metarial exhumed 
from cave “Skull”  

Folia Socientatis Medicinae 
Legalis Slovacae. Volume 7. 
May 2017  

2.  Zlatko Jakovski,   
Renata Jankova Ajanovska,   
Aleksandar Stankov,   
Verica Poposka,   
Natasa Bitoljanu,   
Viktorija Belakaposka  

The power of forensic DNA 
data bases in solving crime 
cases  
  

Forensic Science  
International: Genetics  
Supplement Series, 2017  

3.   Renata Jankova Ajanovska,   
Zlatko Jakovski,   
Saso Risteski,   
Hilda Jovanovic,   
Goran Pavlovski,   
Aleksandar Stankov,   
Verica Poposka,   
Aleksej Duma  

African L0a mtDNA 
haplogroup in Republic of 
Macedonia  

  

Forensic Science  
International: Genetics  
Supplement Series, 2017  



4.  Maura Boldrini, Camile A.  
Fumore, Alexandria N. Tartt, 
Laika R. Simeon, Ina Pavlova, 
Verica Poposka, Gorazd B. 
Rosoklija, Aleksandar  
Stankov, Victoria Arango, 
Andrw J. Dwork, Rene Hen 
and John Mann.  

Human Hippocampal 
Neurogenesis Persists 
throughout Aging.  

Cell Stem Cell 22, 1-11, 
April 5,2018.  

  

5.   Jankova R., Chakar Lj.,  
Ivcheva A., Risteski S.,  
Jankovik H., Veljanovski Z,  
Kotevski Z., Poposka V., 
Chakar Z., Janeska B., 
Stankov A.  

Antropology study 
complemented with DNA 
analysis of decomposed 
body remains – case report.  

Folia Societatis Medicinae 
Legalis Slovacae. Volume 9 
Nr.1 May 2019.  

 

10.2  Учество во научно-истражувачки национални и меѓународни проекти (до пет)  

Ред.бр  Автори  Наслов  Издавач/година  

1.  Универз.Колумбија, 
Њујорк, МАНУ, Институт за 
суд. медицина  

Создавање на  
истражувачки капацитети 
за шизофренија  

2012 - 2017  

2.  Универз.Колумбија, 
Психијатриски институт 
во Њујорк, Институт за 
суд.  
медицина  

Колекција на ткиво за 
невропатолошки студии 
на психијатриски болести  

2006 – во тек  

 3.  Катедра за судска 
медицина-Медицински 
фак.Скопје, Институт за 
применета 
биохемијаФармацевтски 
фак.Скопје, Катедра за 
интерна мед.Клиника за 
токсикологија,Скопје  

Развој на нова аналитичка 
метода за определување 
на опијати со примена на 
ултра брза LC-MS-MS 
техника и нејзина 
примена во одредување 
на потеклото на опијатите 
во биолошки материјал  

2018-2021  

4.   Институт за судска 
медицина-Медицински 
факултет Скопје  

Применливоста на очната 
водичка како биолошки 
материјал во 
форензич.токсикол.  

2018-2021  

        

10.3  Печатени книги во последните пет години (до пет)   

Ред.бр  Автори  Наслов  Издавач/година  

1  Група автори од Институт за 
судска медицина  

Практикум Судска 
медицина  

2019  

10.4  Печатени стручни трудови во последните пет години (до пет)   

Ред.бр  Автори  Наслов  Издавач/година  



1.  Aleksandar Stankov,  
Viktorija Belakaposka  
Srpanova, Natasa Bitoljanu, 
Ljupco Cakar, Zdravko Cakar, 
Gorazd Rosoklija.  

Visualisation of microglia 
with the use of 
immunohistochemical 
double staining method for 
cd-68 and iba1 of cerebral 
tissue samples in cases of 
brain contusions.  

Contributions, Sec. Med. 
Sci., XXXVI 2, 2015  

2.  Zlatko Jakovski, Renata  
Jankova Ajanovska,  
Aleksandar Stankov, Goran  
Pavlovski, Verica Poposka,  
Damir Marjanovic  

Comparative study of two 
dna extraction methods in 
different tissues and 
conditions of degradation  

Forensic Science 
international: Genetics 
Suplement series, 2015  
  

3.  Aleksandar Stankov, Natasa 
Bitoljanu, Viktorija 
Belakaposka Srpanova,  
Ljupco Cakar, Zdravko Cakar.   

Morphology of microglia in 
cerebral contusions  

Acta morphol.2015; 
Vol.12(1): 36  

4.  Natasa  Bitoljanu,  Verica  
Poposka, Elena Trajcova 
Kovacovska, Aleksandar 
Stankov, Iskra Trencevska 
Ivanovska, Zdravko Ckar.  

Unusual case od suicide 
whit pentobaribatal  

Makedonski Farmacevtski 
bilten volumen 62 2016.  

        

Менторства на додипломски, магистерски и докторски студии   

11.1  Дипломски работи  /   

11.2  Магистерски работи  /   

11.3  Докторски дисертации  /   

 
 
 

Име и презиме  Биљана Јанеска    

Дата на раѓање  12.10.1955    

Степен на образование  Високо    

Наслов на научниот степен  Доктор на науки    

Каде и кога го завршил  
образованието односно се стекнал со 
научен степен  

Образование  Година         Институција  

Доктор  по  
медицина  

1981  УКИМ  Медицински  
факултет  

 Магистер  1985  УКИМ  Медицински  
факултет  

Доктор на науки  1998  УКИМ  Медицински  
факултет  

Подрачје, поле и област на научниот Поле  Подрачје  Област  



степен магистер  Медицински науки  Фундаментални/ 
клинички 
медицински науки   

Судска медицина  

Подрачје, поле и област на научниот 
степен доктор  

Поле  Подрачје  Област  

Медицински науки 
и здравство  

Фундаментални/ 
клинички 
медицински науки  

Судска медицина  

Доколку е во работен однос да се 
наведе институцијата каде работи и 
звањето во кое е избран и во која 
област  

Институција  Звање во кое е избран и 
област  

Институт за судска медицина, 
криминалистика и медицинска  
деонтологија, УКИМ, 
Медицински факултет  
  

Редовен професор Судска 
медицина  

9. Список на предмети кои наставникот ги води одделно за првиот, вториот и третиот циклус на студии  

9.1  Список на предмети кои наставникот ги води на првиот циклус студии  

Ред.бр  Наслов на предметот  Студиска програма/институција  

1.  Судска медицина  Општа медицина, УКИМ Медицински факултет  

2.  Медицинска етика  Општа медицина УКИМ Медицински факултет  

3.  Судска медицина и форензична 
стоматологија  

Дентална медицина, УКИМ Стоматолошки 
факултет   

4.  Медицинска етика  Тригодишни стручни студии за стручни 
медицински сестри, УКИМ Медицински факултет  

5.  Медицинска етика  Тригодишни стручни студии за стручни логопеди, 
УКИМ Медицински факултет  

6.  Медицинска етика  Тригодишни стручни студии за стручни 
радиолошки технолози, УКИМ Медицински 
факултет  

7.  Медицинска етика  Тригодишни стручни студии за стручни 
физиотерапевти, УКИМ Медицински факултет  

8..  Клинишка судска медицина, 
изборен предмет  

Општа медицина, УКИМ Медицински факултет  

Список на предмети кои наставникот ги води одделно за првиот, вториот и третиот циклус на студии  

9.2  Список на предмети кои наставникот ги води на вториот циклус студии  

Ред.бр  Наслов на предметот  Студиска програма/институција  

1  Судска медицина, изборен 
предмет  

Постдипломски студии, УКИМ, Правен факултет 
Јустинијан 1  

  2.  Судска медицина  Форензични науки  
ПМФ УКИМ  

Список на предмети кои наставникот ги води одделно за првиот, вториот и третиот циклус на студии  

9.3  Список на предмети кои наставникот ги води на третиот циклус студии  

Ред.бр  Наслов на предметот  Студиска програма/институција  

1.  Лекарска пракса и кривична 
одговорност  

Базична/клиничка медицина, УКИМ Медицински 
факултет  

.      

Селектирани резултати во последните три години  



10.1  Релевантни печатени научни трудови (до пет)  

Ред.бр  Автори  Наслов  Издавач/година  

1.  Poposka V, Bitoljanu N, 
Pavlovski G, Belakaposka V,  
Ivcheva A, Chakar Z, Janeska B.  

Age identification in children and 
joungsters  

Folia Socientatis  
Medicinae Legalis  
Slovacae. Volume  
7. May 2017  

2.  Marija Bujaroska, Nadica  
Sibinovska, Klementina  
Trajkovska, Verica Poposka,  
Goran Pavlovski, Viktorija 
Belokaposka Srpanova, Biljana 
Janeska.  

Drug – related deaths linked witj 
concomitant use of methadone 
and benzodiazepines in the period 
between 2011 and 2015 in tha 
Republic od Macedonia  

Makedonski 
Farmacevtski 
bilten volumen 62  
2016  

3.  Jankova R., Chakar Lj., Ivcheva  
A., Risteski S., Jankovik H.,  
Veljanovski Z, Kotevski Z.,  
Poposka V., Chakar Z., Janeska  
B., Stankov A  

Antropology study complemented 
with DNA analysis of decomposed 
body remains – case report.  

Folia Societatis 
Medicinae Legalis 
Slovacae. Volume  
9 Nr.1 May 2019  

4.  Dafina Klekovska, Valentina  
Slavevska-Stamenković, Stoe  
Smiljkov,  
Jelena Hinić, Katerina Rebok and 
Biljana Janeska  

Forensic use of Chrysomya 
albiceps (Wiedemann,  
1819): the first cases indicating 
postmortem  
interval for human corpses in  
republic of Macedonia  

Journal  of  
Entomology and 
Zoology Studies  
2017; 5(2): 
320323  
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1.  Универз.Колумбија, Њујорк, 
МАНУ, Институт за суд.  
медицина  

Создавање на истражувачки 
капацитети за шизофренија  

2012 - 2017  

2.  Универз.Колумбија, 
Психијатриски институт 
во Њујорк, Институт за 
суд.  
медицина  

Колекција на ткиво за 
невропатолошки студии на 
психијатриски болести  

2006 – во тек  

  Катедра за судска медицина- 
Медицински фак.Скопје, 
Институт за применета 
биохемија-Фармацевтски 
фак.Скопје, Катедра за  

Развој на нова аналитичка 
метода за определување на 
опијати со примена на ултра 
брза LC-MS-MS техника и 
нејзина примена во одредување 
на потеклото на  

2018-2021  

  интерна мед.Клиника за 
токсикологија,Скопје  

опијатите во биолошки 
материјал  

 

  Институт за судска 
медицинаМедицински 
факултет Скопје  

Применливоста на очната 
водичка како биолошки 
материјал во 
форензич.токсикол.  

2018-2021  
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albiceps: the first cases indicating 
postmortem interval for human 
corpses in Republic of Macedonia  

Journal of  
Entomology and  
Zoology. 2017  

2.  Oklevski S., Janeska B., Poposka 
V  

Morpho genesis and structure of 
the friction ridge skin on the six 
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Association of  
Physiologist and  
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Physioacta, Vol. 9  
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1984 УКИМ Медицински факултет- 
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Магистер 1999 УКИМ Медицински факултет- 
Скопје 

Доктор на науки 2006 УКИМ Медицински факултет- 
Скопје 

Подрачје, поле и обалст на 
научниот степен магистер 

Поле Подрачје Област 

Медицински 
науки и 
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Клинички 
медицински 
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Инфектологија 

Подрачје, поле и обалст на 
научниот степен доктор 

Поле Подрачје Област 
Медицински 
науки и 
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Клинички 
медицински 
науки 

Инфектологија 



Доколку е во работен однос да 
се наведе институцијата каде 
работи и звањето во кое е 
избран и во која област 

Институција Звање во кое е избран и област 

Универзитетска клиника за 
инфективни болести и 
фебрилни состојби, УКИМ 
Медицински факултет  

Редовен професор 
Инфектологија 
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2. Инфектологија Дентална медицина, УКИМ Стоматолошки факултет  
3. Инфектологија Тригодишни стручни студии за медицински сестри и 

техничари, УКИМ Медицински факултет-Скопје 
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The influence of 
illness duration before 
diagnosis on clinical 
characteristics and 
outcome in human 
brucellosis. 

Trop Doct. 2019 May 
6:49475519846422. doi: 
10.1177/00494755198464
22. [ 

2. Bosilkovski M, Dimzova M, 
Stevanović M, Cvetkovska VS, 
Duganovska MV.  

Fever of unknown 
origin-diagnostic 
methods in a European 
developing country. 

Vojnosanit Pregl 2016; 73: 
553-8. 

3. Bosilkovski M, Kirova-
Urosevic V, Cekovska Z, 
Labacevski N, Cvetanovska M, 
Rangelov G, Cana F, Bogoeva-
Tasevska S. 

Testicular infection in 
brucellosis: Report of 34 
cases. 

J MicrobiolImmunol Infect. 
2016: S1684-
1182(16)30004-4. doi: 
10.1016/j.jmii.2016.02.004.  

4. Bosilkovski M, Zezoski M, 
Siskova D, Miskova S, 
Kotevska V, Labacevski N. 

Clinical characteristics 
of human brucellosis in 
patients with various 
monoarticular 
involvements. 

Clin Rheumatol. 
2016;35:2579-84. doi: 
10.1007/s10067-016-3207-z.  
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Blood transcriptional 
biomarker profiles for 
category B pathogens 

Benaroya research institute 
Seattle 

 2. С Стојковска, З Миленковиќ, 
И Кондова, М Босилковски, 
К Гроздановски 

Ротавирусни ентерити Катедра по инфектологија, 
медицински Факултет, 
2019/2020 

10.3 Печатени книги во последните пет години (до пет) 
Ред.бр Автори Наслов Издавач/година 
1 Bosilkovski M.  

 
Microbiology, 
epidemiologyandpathog
enesisofBrucella. 

UpToDate, Wolters Kluver, 
2017. 



2. Bosilkovski M.  
 

Clinical manifestations, 
diagnosis, and treatment 
of brucellosis. 

UpToDate, Wolters Kluver, 
2017. 
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Cvetkova M, Poposki K, 
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The changing pattern 
of fever of unknown 
origin in Republic of 
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Rom J Intern Med. 2019 
Mar 11. pii: /j/rjim.ahead-
of-print/rjim-2019-
0007/rjim-2019-0007.xml. 
doi: 10.2478/rjim-2019-
0007. [Epub ahead of 
print] 
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1. Име и презиме Гроздановски Крсто 
2. Дата на раѓање 09-07-1968 
3. Степен на образование Високо 
4. Наслов на научниот 

степен 
Доктор на науки 

5. Каде и кога го завршил 
образованието односно 
се стекнал со научен 
степен 

Образование Година Институција 
Доктор по 
медицина 

1996 УКИМ Медицински 
факултет-Скопје 

Магистер 2005 УКИМ Медицински 
факултет-Скопје 

Доктор на науки 2013 УКИМ Медицински 
факултет-Скопје 

6. Подрачје, поле и област 
на научниот степен 
магистер 

Подрачје Поле Област 
Медицински 
науки и здравство 

Клинички 
медицински 
науки 

Инфектологија 

7. Подрачје, поле и област 
на научниот степен 
доктор 

Подрачје Поле Област 
Медицински 
науки и здравство 

Клинички 
медицински 
науки 

Инфектологија 
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однос да се наведе 
институцијата каде 
работи и звањето во кое е 
избран и во која област 

Институција Звање во кое е избран и област 

Клиника за инфективни 
болести и фебрилни 
состојби, УКИМ 
Медицински факултет 

Вонреден професор 
Инфектологија 
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1. Инфектологија Општа медицина, УКИМ Медицински 
факултет-Скопје 

   
2. Инфектологија Дентална медицина, УКИМ Стоматолошки 



факултет  
3. Инфектологија Тригодишни стручни студии за медицински 

сестри и техничари, УКИМ Медицински 
факултет-Скопје 
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Ред. 
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1. Grozdanovski K, 
Milenkovikj Z, Demiri I, 
Spasovska K, Cvetanovska 
M, Saveski V, 
Grozdanovska B. 

Epidemiology of 
Community-Acquired 
Sepsis in Adult Patients: A 
Six Year Observational 
Study. 

Pril (Makedon Akad Nauk 
Umet Odd Med Nauki). 2018 
Jul 1;39(1):59-66. doi: 
10.2478/prilozi-2018-0024. 

2.    
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Ред. 
број 

Автори Наслов Издавач / година 

1. С Стојковска, З 
Миленковиќ, И Кондова, 
М Босилковски, К 
Гроздановски 

Ротавирусни ентерити Катедра по инфектологија, 
медицински Факултет, 
2019/2020 

2.    
3.    
4.    
5.    

10.3. Печатени книги во последните пет години (до пет) 
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Автори Наслов Издавач / година 

1.    

2.    
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број 
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1. Cvetanovska M, 
Milenkovik Z, 
Grozdanovski K, Kirova 
Uroshevik V, Demiri I, 
Spasovska K,  

Seasonal influenza- 
factors associated with a 
severe clinical form of 
the illness 

 

Mak Med Pregled 

2016; 70(2):68-74. 
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Степен на образование  Високо    

Наслов на научниот степен  Доктор на науки    

Каде и кога го завршил 
образованието односно се 
стекнал со научен степен  

Образование  Година         Институција  

Доктор по медицина  1982  УКИМ Медицински 
факултет-Скопје  

Магистер  1998.  УКИМ Медицински 
факултет-Скопје  

Доктор на науки  2003  УКИМ Медицински 
факултет-Скопје  

 Поле  Подрачје  Област  

Подрачје, поле и обалст на 
научниот степен магистер  

Медицински  науки  и  
здравство  

Клинички 
медицински 
науки  

Инфектологија  

Подрачје, поле и обалст на 
научниот степен доктор  

Поле  Подрачје  Област  

Медицински  науки  и  
здравство  

Клинички 
медицински 
науки  

Инфектологија  

Доколку е во работен однос да 
се наведе институцијата каде 
работи и звањето во кое е 
избран  
и во која област  

Институција  Звање во кое е 
избран и област  

Клиника за инфективни болсти и фебрилни 
состојби, Скопје УКИМ  
Медицински факултет  
  

Редовен  
Професор по  
Инфектологиа  
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1  Инфектологија  Општа медицина, УКИМ Медицински 
факултет-Скопје  

2  Инфектологија  Дентална  медицина,  УКИМ  
Стоматолошки факултет  



  3  Пробиотици и инфективни заболувања  Општа медицина,УКИМ Медицински 
факултет  

  4  Инфектологија  Тригодишни стручни студии за 
медицински сестри и техницари,УКИМ 
Медицинскифакултет Скопје  

  5  Медицинска диететика  Тригодишни стручни студии на 
високата школа за медицински сестр и 
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 Клиничка медицина,УКИМ 
Медицински факултет-Скопје  

      

Селектирани резултати во последните три години  

10. 
1  
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1.  StojkovskaS,Joksimovicb,VidinicI,Trajko 
vska Dokic E  

Evaluation of rotavirus 
acute gastroenteritis 
severity score in 
hospitalized children 
over a ten year period 
in a clinic of infectious 
diseases Skopje  

Contributions,  
Sec.Med.Sci.MASA  
2013 XXXIV 2, p2333  

10. 
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Учество во научно-истражувачки национални и меѓународни проекти (до пет)  
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Автори  Наслов  Издавач/година  



1  Димитриев  Димитар,Ивановски 
Љубомир,Миленковиќ  
Звонко,Груневска Виолета, Кондова 
топузовска Ирена,Стојковска Снежана  

  

Инфективни болести  Универзитет  
Св.Кирил и Методиј 
,  
Медицински 
факултет 
Скопје,2012  

2  Ивановски Љубомир,Миленковиќ 
Звонко,Груневска Виолета, Кондова 
топузовска Ирена, Стојковска  
Снежана,Босилковски Миле  

Практикум по 
инфектологија за 
студењнти по 
стоматологија   

Универзитет "Св. 
Кирил и Методиј", 
Медицински  
факултет, Скопје, 2  

3  Стојковска Снежана  Акутни  инфективни 
проливи  

ОЗ дизајн 2006  
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1.  Стојковска С,Јоксимовиќ Б,Видиниќ  
И,Кондова ТопузовскаИ,Трајковска 
Докиќ Е  

Лабораториски 
карактеристики на 
Ротавирусна инфекција 
ппридружена со 
респираторни 
манифестации  

Physioacta,2011 
Vol.5-2,p39-50  

2.  Видиниќ И,Стојковска С,Трајковска 
ДокиќЕ,ЈоксимовиќБ  

Важноста на 
колоноскопијата во 
дијагностиката на 
пролонгирани 
ентероколити  

Physioacta,2011 Vol  
5-2,p33-38  
   

 3.  Кондова  TопузовскаИ,Петрушевска  
Маринковиќ  
С,КондовГ,СтојковскаС,Алабаковска  
С,АнастасовскаА  
   

Улогата на 
параметрите на 
инфламација во 
дијагнозата и 
обтаботкана 
пациентите со 
пнеумонија стекната во 
заедница  

Physioacta,2011 Vol 
5-2.P51-62  

4.  
  

СтојковскаС  
  

Новини  во  
патогенезата,клиничка 
та презентација и 
превенција на рота 
вирусната инфекција  

Педијатрија,годиш 
на ревија 2012, 
2534  

Менторства на додипломски, магистерски и докторски студии   

11.1  Дипломски работи     

11.2  Магистерски работи  /   

11.3  Докторски дисертации  2   

 
 



 

1.  Име и презиме  Ирена Кондова Топузовска  

2.  Дата на раѓање  19-04-1961  

3.  Степен на образование  Високо  

4.  Наслов на научниот 
степен  

Доктор на науки  

5.  Каде и кога го завршил 
образованието односно 
се стекнал со научен 
степен  

Образование  Година  Институција  

Доктор  по  
медицина  

1984  УКИМ Медицински факултет- 
Скопје  

Магистер  1994  УКИМ Медицински факултет- 
Скопје  

Доктор на науки  2003  УКИМ Медицински факултет- 
Скопје  

6.  Подрачје, поле и област 
на научниот степен 
магистер  

Подрачје  Поле  Област  

Медицински  
науки  и  
здравство  

Клинички 
медицински науки  

Инфектологија  

7.  Подрачје, поле и област 
на научниот степен 
доктор  

Подрачје  Поле  Област  

Медицински  
науки  и  
здравство  

Клинички 
медицински науки  

Инфектологија  

8.  Доколку е во работен 
однос да се наведе 
институцијата каде 
работи и звањето во кое 
е избран и во која 
област  

Институција  Звање во кое е избран и област  

Клиника за инфективни 
болести и фебрилни 
состојби, УКИМ 
Медицински факултет  

Вонреден професор Инфектологија  

9.  Список на предмети кои наставникот ги води одделно за првиот, вториот  и третиот циклус на 
студии  

9.1.  Список на предмети кои наставникот ги води на првиот циклус на студии  

Ред.  
број  

Наслов на предметот  Студиска програма / институција  

1.  Инфектологија  Општа медицина, УКИМ Медицински факултет-Скопје  

2.   Вирусни  оосипи  кај  
трудница и новородено  

Општа медицина, УКИМ Медицински факултет-Скопје  

3.  Инфектологија  Дентална медицина, УКИМ Стоматолошки факултет   

4.  Инфектологија  Тригодишни стручни студии за медицински сестри и 
техничари, УКИМ Медицински факултет-Скопје  

5.   Здравствена  нега  во  
радиологија- 
Инфектологија  

Тригодишни стручни студии за радиолошки технолози, 
УКИМ Медицински факултет-Скопје  

9.2.   Список на предмети кои наставникот ги води на вториот циклус на студии  

Ред. 
број  

Наслов на предметот  Студиска програма / институција  

9.3.  Список на предмети кои наставникот ги води на третиот циклус на студии  

Ред. 
број  

Наслов на предметот  Студиска програма / институција  



1.  Атипични инфекции на 
респираторниот систем  

Клиничка медицина, УКИМ Медицински 
факултетСкопје  

2.      

10.  Селектирани резултати во последните пет години  

10.1.  Релевантни печатени научни трудови (до пет)  

Ред. 
број  

Автори  Наслов  Издавач /  година  

1.  Kondova IT, Milenkovic  
Z, Marinkovic SP,  
Bosevska G,  
Kuzmanovska G, Kondov 
G, Alabakovska S, Muller 
CP, Hübschen JM.  

Measles outbreak in 
macedonia:  
epidemiological, clinical 
and laboratory findings and 
identification of 
susceptible cohorts.  

PLoS One. 2013 Sep  
10;8(9):e74754. doi:  
10.1371/journal.pone.0074754.  

2.  Spiroski M, Milenkovic Z,  
 Petlichkovski  A,  
Ivanovski L, Topuzovska  
IK, Djulejic E  

Killer cell 
immunoglobulinlike 
receptor genes in four 
human West Nile virus 
infections reported 2011 in 
the Republic of Macedonia.  

Hum Immunol. 2013 
Mar;74(3):389-94.   

10.2.  Учество во научно-истражувачки национални и меѓународни проекти (до пет)  

Ред. 
број  

Автори  Наслов  Издавач / година  

1.  "Etiolo{ka dijagnoza na 
dolnite respiratorni 
infekcii so osoben osvrt 
na Moraxella  
(Branchamella) 
catarrhallis  i 
 nejzinite  

"Etiolo{ka dijagnoza na 
dolnite respiratorni infekcii 
so osoben osvrt na  
Moraxella (Branchamella) 
catarrhallis i nejzinite  

"Etiolo{ka dijagnoza na dolnite 
respiratorni infekcii so osoben 
osvrt na Moraxella  
(Branchamella) catarrhallis i 
nejzinite osobini", (учесник,  
МОН, 1994-98)  

   osobini",  (учесник, 
МОН, 1994-98)  

osobini", (учесник, МОН, 
1994-98)  

 

2.  "Cefixime vo  switch 
terapija  kaj 
hospitalizirani pacienti so 
dolnorespiratorni 
infekcii"(Алкалоид) – 
мултицентрична 
студија – координатор,  
2007  

"Cefixime vo  switch 
terapija kaj hospitalizirani 
pacienti  so  
dolnorespiratorni  
infekcii"(Алкалоид) – 
мултицентрична студија – 
координатор, 2007  

"Cefixime vo  switch terapija kaj 
hospitalizirani pacienti so 
dolnorespiratorni  
infekcii"(Алкалоид)  – 
мултицентрична  студија 
 – координатор, 2007  

3.  CAPRIVI – Community 
Acquired Pneumonia:  
Treatment with Avelox in 
Hospitalized Patients 
(Bayer HealthCare  AG) - 
интернационална  
мултицентрична студија 
 -   
 главен  
истражувач, 2009-2011  

CAPRIVI – Community 
Acquired Pneumonia:  
Treatment with Avelox in 
Hospitalized  Patients 
(Bayer HealthCare  AG) - 
интернационална 
мултицентрична студија -  
главен истражувач, 
20092011  

CAPRIVI – Community Acquired 
Pneumonia: Treatment with  
Avelox in Hospitalized Patients 
(Bayer HealthCare  AG) - 
интернационална 
мултицентрична студија -  
главен истражувач, 2009-2011  

4.         



5.         

10.3.  Печатени книги во последните пет години (до пет)   

Ред. 
број  

Автори  Наслов   Издавач / година  

1.   Димитриев  Димитар,  
Ивановски Љубомир, 
Миленковиќ Звонко, 
Груневска Виолета, 
Кондова Топузовска 
Ирена, Стојковска  
Снежана  

Инфективни болести    Универзитет "Св. Кирил и 
Методиј", Медицински  
факултет, Скопје, 2012  

  

2.  Ивановски Љубомир, 
Миленковиќ Звонко, 
Груневска Виолета, 
Кондова Топузовска 
Ирена, Стојковска 
Снежана, Босилковски  
Миле  

Практикум по 
инфектологија- за 
студенти  по  
стоматологија  

Универзитет "Св. Кирил и 
Методиј", Медицински  
факултет, Скопје, 2012  

  

3.   Кондова  Топузовска  
Ирена  

 Атипични  пневмонии,  
Монографија   

Макавеј, Скопје, 2007  

10.4.  Печатени стручни трудови во последните пет години (до пет)  

Ред. 
број  

Автори  Наслов  Издавач / година  

  1.  Petrusevska Marinkovic 
S., Kondova Topuzovska 
I., Milenkovic Z., Kondov 
G., Zafirovska Ivanovska  
B., Demiri I.  

Characteristics of pleural 
fluid in patients with 
parapneumonic effusions  

Medicus 2016, Vol. 21 (3): 238 
243  

2.  Petrusevska Marinkovic  
S, Kondova Topuzovska I, 
Milenkovic Z, Kaeva B, 
Anastasovska A.  

Benefit of inflammatory 
markers in the differential  
diagnosis of patients with 
pneumonia and 
parapneumonic effusion.  

Physioacta 2016, Vol. 10-No1,  
9-19  
  

11.   Менторства на додипломски, магистерски и докторски студии     

11.1.  Дипломски работи     

11.2.  Магистерски работи  1   

11.3.  Докторски дисертации  4   

 
 
 

1.  Име и презиме  Даниела Миладинова  

2.  Дата на раѓање  11.12.1962  

3.  Степен на образование  Високо (VIII)  



 

4.  Наслов на научниот степен  Доктор на науки  

5.  Каде и кога го завршил 
образованието односно се 
стекнал со научен степен  

Образование  Година  Институција  

Доктор по медицина  1987  УКИМ Медицински  
факултет-Скопје  

Магистер  1997  УКИМ Медицински  
факултет-Скопје  

Доктор на науки  2002  УКИМ Медицински  
факултет-Скопје  

6.  Подрачје, поле и област на 
научниот степен магистер  

Подрачје  Поле  Област  

Медицински науки и 
здравство  

Фундаментални  
медицински 
науки   
Клиничка  
медицина  
  

Патолошка 
физиологија 
Нуклеарна 
медицина 
Ендокринологија  
  

7.  Подрачје, поле и област на 
научниот степен доктор  

Подрачје  Поле  Област  

Медицински науки и 
здравство  

Фундаментални 
медицински 
науки Клиничка  
медицина  
  

Патолошка 
физиологија 
Нуклеарна 
медицина  
Нефрологија  

8.  Доколку е во работен однос да се 
наведе институцијата каде 
работи и звањето во кое е избран 
и во која област  

Институција  Звање во кое е избран и 
област  

Институт за патофизиологија и 
нуклеарна медицина, УКИМ  
Медицински факултет  
  

Редовен професор  
Патолошка физиологија  
Нуклеарна медицина  

9.  Список на предмети кои наставникот ги води одделно за првиот, вториот  и третиот циклус на 
студии  

9.1.  Список на предмети кои наставникот ги води на првиот циклус на студии  

Ред.  
број  

Наслов на предметот  Студиска програма / институција  

1  Патолошка физиологија 1  Општа медицина, УКИМ- Медицински 
факултет-Скопје  

2  Патолошка физиологија 2  Општа медицина УКИМ- Медицински 
факултет-Скопје  

3  Патолошка физиологија   Доктор по дентална медицина, УКИМ- 
Стоматолошки факултет - Скопје  

4  Патолошка физиологија   Магистер по фармација, УКИМ -  
Фармацевтски факултет - Скопје  

5  Патолошка физиологија   Тригодишни стручни студии за  
диететика и диетотерапија, УКИМ  - 
Фармацевтски факултет - Скопје  

6  Патолошка физиологија  Тригодишни стручни студии за 
лабораториски биоинжењери, УКИМ 
Фармацевтски факултет - Скопје  

 



  7  Нуклеарна медицина   Општа медицина, УКИМ- Медицински 
факултет-Скопје  

8   Нуклеарна  медицина  со  
патофизиологија  

Тригодишни стручни студии за  
радиолошки технолози, УКИМ  - 
Медицински факултет - Скопје  

9  Дијагностички методи  Тригодишни студии за стручните 
медицински сестри, УКИМ  -  
Медицински факултет - Скопје  

9.2.   Список на предмети кои наставникот ги води на вториот циклус на студии  

Ред. 
број  

Наслов на предметот  Студиска програма / институција  

1.  /    

2.  /    

9.3.  Список на предмети кои наставникот ги води на третиот циклус на студии  

Ред. 
број  

Наслов на предметот  Студиска програма / институција  

1.  Лабораториска пракса и работа со 
лабораториски животни  

Обврзни специјални методолошки 
предмети -Базична  медицина  

2.  Методи и карактеристики на базичната 
медицина  

Обврзни специјални методолошки 
предмети - Базична  медицина  

    3.  Патофизиолошки основи и апликативна 
вредност на радиотрасерските методи  

Изборен предмет Базична 
медицина  

    4.  Морфо-функционална дијагностика на 
тироидната патологија  

Изборен предмет Базична 
медицина  

    5.  Патофзииолошки механизми на 
тироидна дисфункција  

Изборен предмет Базична 
медицина  

    6.  Радиотрасерски методи во евалуација 
на нарушувања на системи  

Изборен предмет Базична 
медицина  

    7.  Терапија со радиоизотопи  Изборен предмет Базична 
медицина  

    8.  Радиотрасерски методи во 
онкологијата  

Изборен предмет Базична 
медицина  

    9.  Периферни ефекти на тироидна  
функција и дисфункција  

Изборен предмет Базична 
медицина  

    10.  Тироидна жлезда и влијание на 
егзогени и ендогени етиопатогенетски 
фактори.  

Изборен предмет Базична 
медицина  

10.  Селектирани резултати во последните три години  

10.1.  Релевантни печатени научни трудови (до пет)  

Ред. 
број  

Автори  Наслов  Издавач /  година  

1.  Shosholcheva M, Jankulovski  
N, Miladinova D,  
Kuzmanovska B, Kartalov A  

Challenge of managing obstetric 
emergencies in the intensive 

care unit  

  

Med Carve, Step into 
world of research On 

line journal2016  



  2.  Keka Silaj A, Ramosaj A,  
Behluli I. Nuraj B, Bexceti S, 
Kotori V, Kasumi M, 
Miladinova D.  

Vitamin D insufficiency among 
children with overweight and  

obesity  

Macedonian Medical 
review ISSN:0025 
1097, 72 (2) 2018   

3.  Mileva M, Stoilovska B,  
Jovanovska A, Ugrinska,  
Petrusevska G, 
KunovskaKostadinova S, 
Miladinova D,  
Majstorov V  

Thyroid cancer detection rate 
and associated risk factors in  
patients with thyroid nodules 

classified as Bethesda category  
IIIe  

Radiology and 
Oncology 2018  

  4.  Makazlieva T, Eftimov A,  
Vaskova O, Tripunoski T,  
Miladinova D, Risteski S,  
Jovanovic H, Jakovski Z  

Determining specific thyroid 
transcripts in peripheral blood: 
a singe center study experience  

Balkan Journal of  
Medical Genetics  

21(2),2018  
DO10.2478/bjmg- 

2018-0015I   

  5.  Stojanoski S, Nikolovska B,  
Manevska N, Makazlieva T,  
Pejkova S, Miladinova D  

Rare presentation of triangular 
intermuscular space sentinel 

lymph node in truncal 
melanoma of the back   

Macedonian J of 
Anesthesia 2019 ISSN 

2545-4366 | UDK:  
616.5006.81:616.428-

076  

10.2.  Учество во научно-истражувачки национални и меѓународни проекти (до пет)  

Ред. 
број  

Автори  Наслов  Издавач / година  

1.  Толевска Ц, Зафировски Г,  
Самарџиски Ј, Јаневска В, 
Миладинова Д  

Неоадјувантна хемотерапија  
кај висок градус на 
остеосаркоми  

МОН  2000-2003  

2.  COST  членство   
  

BM0607  2011  

  3.   Majstorov V, Miladinova D,  
Vaskova O, Pop Gjorcheva D, 
Ugrinska A, Kuzmanovska S.  
  

EUthyroid - Прва паневропска 
иницијатива за следење на 
јодниот статус  

Horizont 2020 (2015)  

  4.  Karanfilski B, Milevska N,  
Jovanovska V, Miladinova D,  
Dimitrov G, Stefanija A,  
Kochoski G, Saramdziski I,  
Boshku A, Shabani A,  
Kuzmanovska S  

Јоден  статус кај бремени со и 
без јодна суплементација  

2017-2018  

  5.         

10.3.  Печатени книги во последните пет години (до пет)  

Ред.  
Број  

Автори  Наслов  Издавач / година  

1.  Васкова О, Мицева  
Ристевска С, ПопЃорчева Д,  
Миладинова Д, Лопарска  
С, Мајсторов В  

Општа патолошка физиологија 
(за студенти по  

медицина)  

Medicinski fakultet,   
UKIM, Skopje,   

RSI copy,   
2013  

 



  2.  Васкова О, Мицева  
Ристевска С, Поп Ѓорчева Д,  
Миладинова Д, Лопарска С, 
Мајсторов В.  

Основи на специјална 
патолошка физиологија  

(за студенти радиолошки 
технолози)     

Медицински 
факултет, УКИМ,  

Скопје, 2013      

  3.  Б.Каранфилски, О.Васкова,  
Д.Поп Ѓорчева,  
Д.Миладинова,  
В.Мајсторов, Е.Јаневиќ  
Ивановска, С.Кузмановска, 
А.Угринска, С.Михајловска,  
Л.Муратовска:   
  

60 години Нуклеарна 
медицина во Македонија   

1956-2016  

Македонско 
лекарско друштво  

Здружение за 
нуклеарна  

медицина на  
Македонија  

2016  

  4.  D.Miladinova vo :  
Milenko Kulauzov i sar.  

Opsta patoloska fiziologija  
  

Ortomedics. Novi Sad, 
2015 godina  

  5.  Д.Миладинова во:Б. 
Каранфилски и сор.  

Јоден и тироиден статус на 
населението во Македонија  

2018 година  

Медицински 
факултет,  

Универзитет “Св.  
Кирил и Методиј”- 

Скопје, 2019  

10.4.  Печатени стручни трудови во последните пет години (до пет)  

Ред. 
број  

Автори  Наслов  Издавач / година  

1.  Shosholcheva M, Jankulovski  
N, Miladinova D,  
Kuzmanovska B, Kartalov A  

Challenge of managing obstetric 
emergencies in the intensive 

care unit  

Med Carve, Step into 
world of research On 

line journal 2016  

2.  Keka Silaj A, Ramosaj A, 
Behluli I. Nuraj B, Bexceti S, 
Kotori V, Kasumi M,  
Miladinova D.  

Vitamin D insufficiency among 
children with overweight and  

obesity  

Macedonian Medical 
review ISSN:0025 
1097, 72 (2) 2018   

3.  Mileva M, Stoilovska B,  
Jovanovska A, Ugrinska,  
Petrusevska G, 
KunovskaKostadinova S, 
Miladinova D,  
Majstorov V  

Thyroid cancer detection rate 
and associated risk factors in  
patients with thyroid nodules 

classified as Bethesda category  
IIIe  

Radiology and 
Oncology 2018  

    4.  Makazlieva T, Eftimov A,  
Vaskova O, Tripunoski T,  
Miladinova D, Risteski S,  
Jovanovic H, Jakovski Z  

Determining specific thyroid 
transcripts in peripheral blood: 
a singe center study experience  

Balkan Journal of  
Medical Genetics  

21(2),2018  
DO10.2478/bjmg- 

2018-0015I   

    5.   Stojanoski S, Nikolovska B,  
Manevska N, Makazlieva T,  
Pejkova S, Miladinova D  

Rare presentation of triangular 
intermuscular space sentinel 

lymph node in truncal 
melanoma of the back   

Macedonian J of 
Anesthesia 2019 ISSN 

2545-4366 | UDK:  
616.5006.81:616.428-

076  

11.   Менторства на додипломски, магистерски и докторски студии    

11.1.  Дипломски работи  16  

11.2.  Магистерски работи  2  

 11.3.  Докторски дисертации  4  



12.   За ментори на докторски трудови селектирани резултати во последните четири/ пет години  

12.1.  Доказ за печатени научноистражувачки трудови во меѓународни научни списанија или 
меѓународни научни публикации во даденото поле (до шест) во последните пет години  

Ред.  
број  

Автори  Наслов  Издавач / година00  

1.  Shosholcheva M, Jankulovski  
 N,  Miladinova  D,  
Kuzmanovska B, Kartalov A  

Challenge of managing 
obstetric emergencies in the 

intensive care unit  

  

Med Carve, Step into 
world of research On 

line journal2016  

2.  Keka Silaj A, Ramosaj A, 
Behluli I. Nuraj B, Bexceti S, 
Kotori V, Kasumi M, 
Miladinova D.  

Vitamin D insufficiency among 
children with overweight and 

obesity  

Macedonian Medical 
review ISSN:0025 
1097, 72 (2) 2018   

3.  Mileva M, Stoilovska B,  
Jovanovska A, Ugrinska,  
Petrusevska G, 
KunovskaKostadinova S, 
Miladinova D,  
Majstorov V  

Thyroid cancer detection rate 
and associated risk factors in  
patients with thyroid nodules 

classified as Bethesda category 
IIIe  

Radiology and 
Oncology 2018  

4  Makazlieva T, Eftimov A,  
Vaskova O, Tripunoski T,  
Miladinova D, Risteski S,  
Jovanovic H, Jakovski Z  

Determining specific thyroid 
transcripts in peripheral  

blood: a singe center study  
experience  

Balkan Journal of  
Medical Genetics  

21(2),2018  
DO10.2478/bjmg- 

2018-0015I   

5  Stojanoski S, Nikolovska B,  
Manevska N, Makazlieva T,  
Pejkova S, Miladinova D  

Rare presentation of triangular 
intermuscular  

space sentinel lymph node in 
truncal melanoma of the back  

Macedonian J of 
Anesthesia 2019 ISSN 

2545-4366 | UDK:  
616.5006.81:616.428-

076  

12.2.  Доказ за најмалку два печатени научноистражувачки трудови во меѓународни научни 
списанија со импакт фактор во даденото поле во последните пет години  

Ред. 
број  

Автори  Наслов  Издавач/година  

1.  Keka Silaj A, Ramosaj A,  
Behluli I. Nuraj B, Bexceti S,  
Kotori V, Kasumi M,  
Miladinova Dr  

Vitamin D insufficiency among 
children with overweight and 

obesity  

Macedonian Medical 
review ISSN:0025 
1097, 72 (2) 2018   

2.  Mileva M, Stoilovska B,  
Jovanovska A, Ugrinska,  
Petrusevska G, 
KunovskaKostadinova S, 
Miladinova D,  

Thyroid cancer detection rate 
and associated risk factors in  
patients with thyroid nodules 

classified as Bethesda category 
IIIe  

Radiology and 
Oncology 2018  

12.3.  Доказ за најмалку три учества на меѓународни собири во последните четири години  

Ред. 
број  

Автори  Наслов на трудот  Меѓународен 
собир/ 
конференција  

Година  

  1.  МиладиноваД   SPECT/CT in skeletal 
diseases  

Балкански конгрес 
по нуклеарна 

2017  



медицина  

2.  МиладиноваД   Planar Bone Scans vs 
SPECT vs SPECT/CT in 
spinal lesions  

Балкански конгрес 
по нуклеарна 
медицина  

2018  

3.  Миладинова Д  Molecular imaging in 
breast cancer  

Балкански конгрес 
по нуклеарна 
медицина  

2019  

 
 
 

Прилог 
бр.2 
 

Податоци за наставниците кои изведуваат настава на студиската програма од прв, втор и 
трет циклус на студии и за ментори на докторски трудови 

 

1. Име и презиме Даниела Поп Ѓорчева 
2. Дата на раѓање 15.12.1961 

3. Степен на образование Високо (VIII) 

4. Наслов на научниот степен Доктор на науки 

5. Каде и кога го завршил 
образованието односно се 
стекнал со научен степен 

Образование Година Институција 
Доктор по 
 медицина 

1984 УКИМ Медицински факултет-Скопје 

Магистер 1996 УКИМ Медицински факултет-Скопје 

Доктор на 
 науки 

2002 УКИМ Медицински факултет-Скопје 

6. Подрачје, поле и област на 
научниот степен магистер 

Подрачје Поле Област 
Медицински 
науки и 
 здравство 

Фундаментални 
медицински 
науки  
Клиничка 
медицина 
 

Патолошка физиологија 
Нуклеарна медицина 
Кардиологија 

7. Подрачје, поле и област на 
научниот степен доктор 

Подрачје Поле Област 
Медицински 
науки и 
здравство 

Фундаментални 
медицински 
науки  
Клиничка 
медицина 
 

Патолошка физиологија 
Нуклеарна медицина 
Кардиологија 

8. Доколку е во работен однос 
да се наведе институцијата 
каде работи и звањето во 
кое е избран и во која 
област 

Институција Звање во кое е избран и област 

Институт за 
патофизиологија и 
нуклеарна медицина, 
УКИМ Медицински 
факултет 
 

Редовен професор 
Патолошка физиологија 
Нуклеарна медицина 

9. Список на предмети кои наставникот ги води одделно за првиот, вториот  и третиот циклус на студии 
9.1. Список на предмети кои наставникот ги води на првиот циклус на студии 

Ред.  
број 

Наслов на предметот Студиска програма / институција 

1. Патолошка физиологија 1 Општа медицина, УКИМ- Медицински факултет-Скопје 
2. Патолошка физиологија 2 Општа медицина УКИМ- Медицински факултет-Скопје 
3. Патолошка физиологија  Доктор по дентална медицина, УКИМ- Стоматолошки 

факултет - Скопје 
4. Патолошка физиологија  Магистер по фармација, УКИМ - Фармацевтски факултет - 

Скопје 
5. Патолошка физиологија  Тригодишни стручни студии за  диететика и диетотерапија, 

УКИМ  - Фармацевтски факултет - Скопје 



6. Патолошка физиологија Тригодишни стручни студии за лабораториски биоинжењери, 
УКИМ Фармацевтски факултет - Скопје 

7. Нуклеарна медицина  Општа медицина, УКИМ- Медицински факултет-Скопје 
8. Нуклеарна медицина со 

патофизиологија 
Тригодишни стручни студии за  радиолошки технолози, 
УКИМ  - Медицински факултет - Скопје 

9. Дијагностички методи Тригодишни студии за стручните медицински сестри, УКИМ  
- Медицински факултет - Скопје 

9.2.  Список на предмети кои наставникот ги води на вториот циклус на студии 
Ред. 
број 

Наслов на предметот Студиска програма / институција 

1. /  
2. /  

9.3. Список на предмети кои наставникот ги води на третиот циклус на студии 
Ред. 
број 

Наслов на предметот Студиска програма / институција 

1. Лабораториска пракса и работа со 
лабораториски животни 

Обврзни специјални методолошки предмети -Базична  
медицина 

2. Методи и карактеристики на 
базичната медицина 

Обврзни специјални методолошки предмети - Базична  
медицина 

  3. Патофизиолошки основи и 
апликативна вредност на 
радиотрасерските методи 

Изборен предмет 
Базична медицина 

  4. Морфо-функционална 
дијагностика на тироидната 
патологија 

Изборен предмет 
Базична медицина 

  5. Патофзииолошки механизми на 
тироидна дисфункција 

Изборен предмет 
Базична медицина 

  6. Радиотрасерски методи во 
евалуација на нарушувања на 
системи 

Изборен предмет 
Базична медицина 

  7. Терапија со радиоизотопи Изборен предмет 
Базична медицина 

  8. Радиотрасерски методи во 
онкологијата 

Изборен предмет 
Базична медицина 

  9. Периферни ефекти на тироидна  
функција и дисфункција 

Изборен предмет 
Базична медицина 

  10. Тироидна жлезда и влијание на 
егзогени и ендогени 
етиопатогенетски фактори. 

Изборен предмет 
Базична медицина 

10. Селектирани резултати во последните три години 
10.1. Релевантни печатени научни трудови (до пет) 

Ред. 
број 

Автори Наслов Издавач /  година 

1. Ahmeti I, 
Chalovska 
V,Manevska 
N,Dzekova-
Vidimliski P, 
Avramovski V, 
Pop Gjorcheva 
D 

Thyrotoxicosis Associated with 
Cholestatic Jaundice Treated with 

Therapeutic Plasma Exchanге-Case 
Report 

Thyroid Disorders Ther 2017, 6:1 
DO:10.4172/2167-7948.1000211 

2. Kocova M, 
Zdravevska 
N,Zdravkovska 
M,Anastasovska 
V, Pop 
Gjorceva D 

Submental thyroid ectopy might 
cause subclinical hypothyroidism in 

early childhood 

SAGE Open Medical Case reports 2016  
Vol.4:1-3 

3. Manevska 
N,Pop 
Gjorceva D, 
Ahmeti I, 
Todorovska 

Tissue-Mscule Perfusion Scintigraphy 
of the Lower Limbs in a Patient with 

Type 2 Diabetes Mellitus and 
Peripheral Artery Disease 

Mol Imaging Radionucl Ther 2016;25:42-46 
DOI:10.427/mirt.73792 



L,Stojanoski 
S,Zdraveska 
Kochovska M 

4. Sandevska E, 
Gjorcheva DP, 
Vavlukis M, 
Sandevski A, 
Kafedziska I, 
Krstik-
Damjanovska 
L, Majstorov V, 
Jovanovska-
Perchinkova S, 
Guchev F, 
Kostova N. 

Myocardial Perfusion Abnormalities 

in Young and Premenopausal 

Women with Systemic Lupus 

Erythematosus, Detected with 99mTC 

MIBI Myocardial Perfusion 

Scintigraphy - Prevalence and 

Correlation with Proatherogenic 

Factors. 

 

Prilozi(Makedon Akad Nauk Umet Odd Med 
Nauki). 1;39(2-3):79-92. doi: 10.2478/prilozi-
2018-0045, 2018. 

5. Manevska N, 
Stojanoski S, 
Pop Gjorceva 
D, Todorovska 
L, Vavlukis 
M, Majstorov V. 

Tissue-muscle perfusion assessed by 

one day 99mTc-MIBI rest-dipyridamol 

scintigraphy in non-diabetic and 

diabetic patients. 

 

Rev Esp Med Nucl Imagen Mol. 37(3):141-145. 
doi: 10.1016/j.remn.2017.09.005, 2018. 

10.2. Учество во научно-истражувачки национални и меѓународни проекти (до пет) 
Ред. 
број 

Автори Наслов Издавач / година 

1. Majstorov V,  
Pop 
Gjorcheva D, 
Zdravkovska M, 
Kochoska- 
Zdraveska M, 
Vavlukis M.  

IAEA’s Coordinated Research Project 
(CRP) No: 14630 "Аssessment of left 
ventricular function in coronary 
artery disease with nuclear 
techniques" 

 2007-2011 
 
 
 
 
  
 
 

2. COST  
членство  
 

BM0607 2011 

 3. Majstorov V, 
Miladinova D, 
Vaskova O, Pop 
Gjorcheva D, 
Ugrinska A, 
Kuzmanovska S. 

EUthyroid - Прва паневропска 
иницијатива за следење на јодниот 
статус 

Horizont 2020 (2015) 

10.3. Печатени книги во последните пет години (до пет) 
Ред. 
број 

Автори Наслов Издавач / година 

1. Поп Ѓорчева 
Д, (уредник) 
Васкова О, 
Мицева 
Ристевска С, 
Поп Ѓорчева 
Д, Миладинова 
Д, Лопарска С, 
Мајсторов В. 

Основи на специјална патолошка 
физиологија 

(за студенти радиолошки 
технолози)    

Медицински факултет, УКИМ, Скопје, 2013    

2. Поп Ѓорчева 
Д, (уредник) 
Васкова О, 

Општа патолошка физиологија 
(за студенти по медицина) 

 

Медицински факултет , УКИМ; Скопје, 2013 
 



Мицева 
Ристевска 
С,Поп Ѓорчева 
Д, Миладинова 
Д, Лопарска С, 
Мајсторов В: 

3. D.Pop 
Djorceva vo : 
Milenko 
Kulauzov i sar. 

Opsta patoloska fiziologija 
 

Ortomedics. Novi Sad, 2015 godina 

4. Б.Каранфилски, 
О.Васкова, 
Д.Поп 
Ѓорчева, 
Д.Миладинова, 
В.Мајсторов, 
Е.Јаневиќ 
Ивановска, 
С.Кузмановска, 
А.Угринска, 
С.Михајловска, 
Л.Муратовска:  

60 години Нуклеарна медицина во 
Македонија  
1956-2016 

Македонско лекарско друштво 
Здружение за нуклеарна медицина на 

Македонија 
2016 

5. Д.Поп 
Ѓорчева во:Б. 
Каранфилски и 
сор. 

Јоден и тироиден статус на 
населението во Македонија 2018 

година 

Медицински факултет, Универзитет “Св. 
Кирил и Методиј”- Скопје, 2019 

10.4. Печатени стручни трудови во последните пет години (до пет) 
Ред. 
број 

   

1. Majstorov V, 
Pop Gjorcheva 
D, Tripunoski T, 
Zdravevska-
Kochovska M: 

Thyroglobulin measurement in 
aspirates of neck lymph nodes in 

patients with benign and malignant 
thyroid disorders 

Physioacta 2015, Vol.9-No3 
UDC:616.441-006.6:[616.428:577.175.44 

2. Stojanoski S, 
Ristevska N, 
Pop Gjorcheva 
D,Antevski B, 
Petrushevska G 

Internal Mammary Senitnel Lymph 
Nodes in Breast Cancer –Efects on 
Disease Prognosis and Therapeutic 

Protocols – A case report 

Open Access Macedonian Journal of Medical 
Science 2015 Mar 15:3(1)139-142 

3. Kocova M, Pop    
Gjorcheva D,   
Kochova E 

Autoimmune thyroidits and thyroid 
cancer in a child with lymphocytic 

infundibuloneurohypophysitis 

Int J Case Rep Images 2016:7(12):853-857 

4. Sandevska E, 
Pop Gjorceva 
D, Vavlukis M, 
Krstic 
Damjanovska Lj, 
Majstorov V, 
Kafedziska I, 
Percinhinkova 
Mishevska S. 

Myocardial Perfusion in patients with 
Systemic Lupus Erythematosus and 
low to intermediate risk for coronary 
artery disease, assessed with 99MTC 

MIBI myocardial perfusion 
scintigraphy – case reports. 

Acta morphologica 2017;14(1):19-25. 
 

5. Manevska 
N,Stojanoski S, 
MAjstorov 
V,Pop 
Gjorcheva 
D,Zdravevska N, 
Kuzmanovska D. 

Vesicoureteral Reflux Detected wirh 
99mTc-DTPA Renal Scintigraphy 

during Evaluation of Renal Function 

OA Maced J Med Sci 2016 
http://dx.dol.org/10.3889/oamjms.2016.012 

  6. Kondov B, 
Milenkovikj Z, 
Spirovski Z, Pop 
Gjorceva D, 
Stojanoski S 

Application of sentinel lymph node 
detection in axilla in patients 
surgically treated for early breast 
cancer. 

Pysioacta. 10 (2), 2016: 53-62 
 

11.  Менторства на додипломски, магистерски и докторски студии   



11.1. Дипломски работи 10 
11.2. Магистерски работи / 

11.3. Докторски дисертации 3+1 (коментор) 
12.  За ментори на докторски трудови селектирани резултати во последните четири/ пет години 

12.1. Доказ за печатени научноистражувачки трудови во меѓународни научни списанија или 
меѓународни научни публикации во даденото поле (до шест) во последните пет години 
Ред.  
број 

Автори Наслов Издавач / година 

1 Sandevska E, 
Gjorcheva DP, 
Vavlukis M, 
Sandevski A, 
Kafedziska I, 
Krstik-
Damjanovska 
L, Majstorov V, 
Jovanovska-
Perchinkova S, 
Guchev F, 
Kostova N. 

Myocardial Perfusion Abnormalities 

in Young and Premenopausal 

Women with Systemic Lupus 

Erythematosus, Detected with 99mTC 

MIBI Myocardial Perfusion 

Scintigraphy - Prevalence and 

Correlation with Proatherogenic 

Factors. 

 

Pril (Makedon Akad Nauk Umet Odd Med 
Nauki). 1;39(2-3):79-92. doi: 10.2478/prilozi-
2018-0045, 2018. 

2 Sandevska E, 
Pop Gjorceva 
D, Vavlukis M, 
Tanevska B, 
Sandevski A, 
Kafedziska I, 
Krstic 
Damjanovska L, 
Guchev F, 
Tripunoski T, 
Bozinovska N, 
Konstova N.  
 

99mTc-MIBI Gated-SPECT myocardial 

perfusion scintigraphy in 

asymptomatic patients with Systemic 

Lupus Erythematosus. 

Physioacta 2018;12(1):23-36. 

 3 Sinisa 
Stojanoski, 
Nevena 
Manevska, 
Svetozar 
Antovic, 
Daniela Pop-
Gjorcheva, 
Olivija Vaskova, 
Daniela 
Miladinova, 
Magdalena 
Mileva 

Sentinel Lymph Node Detection in 
Colorectal Cancer – First Experience 

Open Access Macedonian Journal of Medical 
Sciences. 2017 Oct 15; 5(6):744-
750.https://doi.org/10.3889/oamjms.2017.166  
eISSN: 1857-9655  
Clinical Science 
 

 4 Manevska N, 
Stojanoski S, 
Pop Gjorceva 
D, Todorovska 
L, Miladinova D, 
Zafirova B: 

Normal values of tissue-muscle 
perfusion indexes of lower limbs 

obtained with a scintigraphic method 

Contributions. Sec. of Med. Sci., XXXVIII 2, 2017 
 

 5 Manevska N, 
Stojanoski S, 
Pop Gjorceva 
D, Todorovska 
L, Miladinova 
D:  

The influence of risk factors of 
atherosclerosis on the perfusion of 

lower limbs in non-diabetic 
population without peripheral artery 

disease. 

Physioacta.  Vol 11(3):11-18,2017 
 

 6 Stojanoski S, Sentinel lymph node detection in Prilozi, 2015,Vol.36 Issues 1, p 145-151 



Ristovska N,   
Pop Gjorceva 
D, Antevski 
B,Petrusevska 
G: 

breast cancer – first experience 

     
12.2. Доказ за најмалку два печатени научноистражувачки трудови во меѓународни научни списанија 

со импакт фактор во даденото поле во последните пет години 
Ред.  
број 

Автори Наслов Издавач / година 

1. Manevska 
N,Stojanski S,  
Pop Gjorceva 
D 

Appearance of Hurthle cell carcinoma 
soon after surgical extirpation of 

Hurthle cell adenoma and follicular 
adenoma of the thyroid gland 

Radiology  and Oncology 2015: 49(1):26-31 

2. Ahmeti I, 
Chalovska 
V,Manevska 
N,Dzekova-
Vidimliski P, 
Avramovski V, 
Pop 
Gjorcheva D 

Thyrotoxicosis Associated with 
Cholestatic Jaundice Treated with 

Therapeutic Plasma Exchanге-Case 
Report 

Thyroid Disorders Ther 2017, 6:1 
DO:10.4172/2167-7948.1000211 

 3. Tripunoski T, 
Dimitrova-
Shumkovska J, 
Ristoski T, 
Petrova I, Panov 
S, Ugrinska 
A,Pop 
Gjorcheva D: 
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Обврзни специјални методолошки предмети - 
Базична  медицина 

 3. Патофизиолошки основи и 
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функција и дисфункција 

Изборен предмет 
Базична медицина 

10. Тироидна жлезда и влијание на 
егзогени и ендогени 
етиопатогенетски фактори. 

Изборен предмет 
Базична медицина 

10. Селектирани резултати во последните три години 
10.1. Релевантни печатени научни трудови (до пет) 

Ред. 
број 

Автори Наслов Издавач /  година 

1. Mileva M, Stoilovska B, 
Jovanovska A, Ugrinska 
A, Petrushevska G, 
Kostadinova-Kunovska S, 
Miladinova 
D, Majstorov V. 

Thyroid cancer detection rate 

and associated risk factors in 

patients with thyroid nodules 

classified as Bethesda 

category III. 

 

Radiol Oncol. 27; 52(4):370-
376. doi: 10.2478/raon-2018-

0039, 2018. 

2. Manevska N, Stojanoski 
S, Pop Gjorceva D, 
Todorovska L, Vavlukis 
M, Majstorov V. 

Tissue-muscle perfusion 

assessed by one day 99mTc-

MIBI rest-dipyridamol 

scintigraphy in non-diabetic 
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за следење на јодниот 
статус 

Horizont 2020 (2015-18) 

4 Majstorov V,  
Pop Gjorcheva D, 
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Општа медицина, УКИМ- Медицински факултет-Скопје 

2 Патолошка 
физиологија 2 

Општа медицина УКИМ- Медицински факултет-Скопје 

3 Патолошка 
физиологија  

Доктор по дентална медицина, УКИМ- Стоматолошки 
факултет - Скопје 

4 Патолошка 
физиологија  

Магистер по фармација, УКИМ - Фармацевтски факултет - 
Скопје 

5 Патолошка 
физиологија  

Тригодишни стручни студии за  диететика и диетотерапија, 
УКИМ  - Фармацевтски факултет - Скопје 

6 Патолошка 
физиологија 

Тригодишни стручни студии за лабораториски 
биоинжењери, УКИМ Фармацевтски факултет - Скопје 

7 Нуклеарна 
медицина  

Општа медицина, УКИМ- Медицински факултет-Скопје 

8 Нуклеарна 
медицина со 
патофизиологија 

Тригодишни стручни студии за  радиолошки технолози, 
УКИМ  - Медицински факултет - Скопје 

9 Дијагностички 
методи 

Тригодишни студии за стручните медицински сестри, УКИМ  
- Медицински факултет - Скопје 

9.2.  Список на предмети кои наставникот ги води на вториот циклус на студии 
Ред. 
број 

Наслов на 
предметот 

Студиска програма / институција 

1. /  
2. /  

9.3. Список на предмети кои наставникот ги води на третиот циклус на студии 
Ред. 
број 

Наслов на 
предметот 

Студиска програма / институција 

1. Лабораториска 
пракса и работа со 
лабораториски 
животни 

Обврзни специјални методолошки предмети -Базична  
медицина 

2. Методи и 
карактеристики на 
базичната медицина 

Обврзни специјални методолошки предмети - Базична  
медицина 

 3. Патофизиолошки 
основи и 
апликативна 
вредност на 
радиотрасерските 
методи 

Изборен предмет 
Базична медицина 

4. Морфо-
функционална 
дијагностика на 
тироидната 
патологија 

Изборен предмет 
Базична медицина 

5. Патофизиолошки 
механизми на 
тироидна 
дисфункција 

Изборен предмет 
Базична медицина 

6. Радиотрасерски 
методи во 
евалуација на 
нарушувања на 
системи 

Изборен предмет 
Базична медицина 

7. Терапија со Изборен предмет 



радиоизотопи Базична медицина 
8. Радиотрасерски 

методи во 
онкологијата 

Изборен предмет 
Базична медицина 

9. Периферни ефекти 
на тироидна  
функција и 
дисфункција 

Изборен предмет 
Базична медицина 

10. Тироидна жлезда и 
влијание на егзогени 
и ендогени 
етиопатогенетски 
фактори. 

Изборен предмет 
Базична медицина 

10. Селектирани резултати во последните три години 
10.1. Релевантни печатени научни трудови (до пет) 

Ред. 
број 

Автори Наслов Издавач /  година 

1. Manevska N, 
Stojanoski S, 
Pop Gjorceva 
D, Todorovska 
L, Vavlukis 
M, Majstorov 
V. 

Tissue-muscle perfusion 

assessed by one 

day 99mTc-MIBI rest-

dipyridamol scintigraphy 

in non-diabetic and 

diabetic patients. 

 

Rev Esp Med Nucl Imagen Mol. 37(3):141-
145. doi: 10.1016/j.remn.2017.09.005, 2018. 

2. Kondov B, 
Milenkovikj Z, 
Spirovski Z, 
Pop Gjorceva 
D, Stojanoski 
S 

Application of sentinel 
lymph node detection in 
axilla in patients 
surgically treated for early 
breast cancer. 

Pysioacta. 10 (2), 2016: 53-62 
 

3. Manevska 
N,Pop 
Gjorceva D, 
Ahmeti I, 
Todorovska 
L,Stojanoski 
S,Zdraveska 
Kochovska M 

Tissue-Mscule Perfusion 
Scintigraphy of the Lower 

Limbs in a Patient with 
Type 2 Diabetes Mellitus 

and Peripheral Artery 
Disease 

Mol Imaging Radionucl Ther 2016;25:42-46 
DOI:10.427/mirt.73792 

4. Stojanoski S, 
Manevska N, 
Antovic S, Pop 
Gjorceva D 

Sentinel lymph node 
detection in colorectal 
cancer-first experience. 

Mac J Med Sci. 2017; 5(6): 744-750 
 

 5. Manevska N, 
Stojanoski S, 
Pop Gjorceva 
D et al. 

Normal values of tissue 
muscle perfusion indexes 
of lower limbs obtained 
with a scintigraphic 
method. 

Contributions. 2017; 38(2): 55-60 

 6. Makazlieva T, 
Vaskova O, 
Majstorov V, 
Stojanoski S, 
Manevska N, 
Jovanovic R. 

Demographic and clinical 
features of thyroid 
carcinomas in Republic of 
Macedonia (1999-2010). 

Mac J Med Sci. 2017; 5(7): 1-6 



10.2. Учество во научно-истражувачки национални и меѓународни проекти (до пет) 
Ред. 
број 

Автори Наслов Издавач / година 

1. Majstorov V. 
Stojanoski 
S. 

FS-MAK6015-1701462 
IAEA’s  Project Number: 
МАК 6015: Improving the 
Practice of Nuclear 
Medicine by the 
Introduction of 
SPECT/CT Hybrid 
Imaging at the University 
Clinical Centre “Mother 
Theresa” 

2016-18 

10.3. Печатени книги во последните пет години (до пет) 
Ред. 
број 

Автори Наслов Издавач / година 

    

    

     

     

10.4. Печатени стручни трудови во последните пет години (до пет) 
Ред. 
број 

Автори Наслов Издавач / година 

1. N.Ristevska, P. 
Daniela, L. 
Todorovska, 
S.Stojanoski 

One day rest-
dypiridamole 99mTc-
MIBI scintigraphy for 
assessment of myocardial 
and lower limb muscle 
perfusion in diabetic and 
non-diabetic patients. 

Eur J Nucl Med Mol Imaging. 2014 (41) 
suppl 2:S151-S705 

2. Manevska N, 
Stojanoski S, 
Pop Gjorceva 
D, Todorovska 
L, Vavlukis 
M, Majstorov 
V. 

Tissue-muscle perfusion 

assessed by one 

day 99mTc-MIBI rest-

dipyridamol scintigraphy 

in non-diabetic and 

diabetic patients. 
 

Rev Esp Med Nucl Imagen Mol. 37(3):141-
145. doi: 10.1016/j.remn.2017.09.005, 2018. 

3. Andreevski B, 
Joksimovic N, 
Jota Gj, 
Genadieva 
Dimitrova M, 
Stojanoski S 

Manual anal dilatation in 
treatment of primary 
chronic anal fissures: old 
but succesfull procedure? 

Mac Med Review. 2015; 69(3): 137-141 
 

4. Antovic S, 
Jankulovski N, 
Stojanoski S. 

The significance of the 
sentinel lymph node in 
colorectal cancer and its 
isolation with radioactive 
colloid – a pilot study. 

Mac Med Review. 2014; 68(2): 89-92 



 5. Manevska 
N,Stojanoski 
S, MAjstorov 
V,Pop 
Gjorcheva 
D,Zdravevska 
N, 
Kuzmanovska 
D. 

Vesicoureteral Reflux 
Detected wirh 99mTc-

DTPA Renal Scintigraphy 
during Evaluation of 

Renal Function 

OA Maced J Med Sci 2016 
http://dx.dol.org/10.3889/oamjms.2016.012 

11.  Менторства на додипломски, магистерски и докторски студии   
11.1. Дипломски работи / 
11.2. Магистерски работи 1 

11.3. Докторски дисертации / 
12.  За ментори на докторски трудови селектирани резултати во последните четири/ пет години 

12.1. Доказ за печатени научноистражувачки трудови во меѓународни научни списанија 
или меѓународни научни публикации во даденото поле (до шест) во последните пет 
години 
Ред.  
број 

Автори Наслов Издавач / година 

1. Stojanoski 
S, Ristevska 
N, Pop 
Gjorcheva 
D,Antevski B, 
Petrushevska 
G 

Internal Mammary 
Senitnel Lymph Nodes in 
Breast Cancer –Efects on 

Disease Prognosis and 
Therapeutic Protocols – 

A case report 

Open Access Macedonian Journal of Medical 
Science 2015 Mar 15:3(1)139-142 

2. Manevska N, 
Stojanoski 
S, Pop 
Gjorceva D, 
Todorovska L, 
Miladinova D, 
Zafirova B: 

Normal values of tissue-
muscle perfusion indexes 
of lower limbs obtained 

with a scintigraphic 
method 

Contributions. Sec. of Med. Sci., XXXVIII 2, 2017 
 

3. Manevska N, 
Stojanoski 
S, Pop 
Gjorceva D, 
Todorovska L, 
Miladinova D:  

The influence of risk 
factors of atherosclerosis 
on the perfusion of lower 

limbs in non-diabetic 
population without 

peripheral artery disease. 

Physioacta.  Vol 11(3):11-18,2017 
 

4. Stojanoski 
S, Ristovska 
N,   
Pop Gjorceva 
D, Antevski 
B,Petrusevska 
G: 

Sentinel lymph node 
detection in breast cancer 

– first experience 

Prilozi, 2015,Vol.36 Issues 1, p 145-151 

    

    

12.2. Доказ за најмалку два печатени научноистражувачки трудови во меѓународни 
научни списанија со импакт фактор во даденото поле во последните пет години 
Ред.  
број 

Автори Наслов Издавач / година 

1. Manevska 
N,Pop 
Gjorceva D, 
Ahmeti I, 
Todorovska 
L,Stojanoski 
S,Zdraveska 
Kochovska M 

Tissue-Mscule Perfusion 
Scintigraphy of the 

Lower Limbs in a Patient 
with Type 2 Diabetes 

Mellitus and Peripheral 
Artery Disease 

Mol Imaging Radionucl Ther 2016;25:42-46 
DOI:10.427/mirt.73792 

2. Manevska N, 
Stojanoski 

Tissue-muscle perfusion Rev Esp Med Nucl Imagen Mol. 37(3):141-
145. doi: 10.1016/j.remn.2017.09.005, 2018. 



S, Pop 
Gjorceva D, 
Todorovska L, 
Vavlukis 
M, Majstorov 
V. 

assessed by one 

day 99mTc-MIBI rest-

dipyridamol scintigraphy 

in non-diabetic and 

diabetic patients. 

 
3. Manevska 

N,Stojanoski 
S,  
Pop Gjorceva 
D 

Appearance of Hurthle 
cell carcinoma soon after 

surgical extirpation of 
Hurthle cell adenoma 

and follicular adenoma of 
the thyroid gland 

Radiology  and Oncology 2015: 49(1):26-31 

4    

12.3. Доказ за најмалку три учества на меѓународни собири во последните четири години 
Ред. 
број 

Автори Наслов на 
трудот 

Меѓународен 
собир/ 
конференција 

Година 

1.     
2.     
3.     

 4.     
5.     

 
 
 
 

Прилог 
бр.2 
 

Податоци за наставниците кои изведуваат настава на студиската програма 
од прв, втор и трет циклус на студии и за ментори на докторски трудови 

 
1. Име и презиме Ана Угринска 

2. Дата на раѓање 06.05.1969 

3. Степен на 
образование 

VIII 

4. Наслов на научниот 
степен 

Доктор на медицински науки 

5. Каде и кога го 
завршил 
образованието 
односно се стекнал со 
научен степен 

Образование Година Институција 
Дипломиран доктор 
по медицина 

1993 Медицински факултет, УКИМ, 
Скопје 

Магистер по 
медицински науки 

2003 Медицински факултет, УКИМ, 
Скопје 

Доктор по 
медицински науки 

2014 Медицински факултет, УКИМ, 
Скопје 

6. Подрачје, поле и 
област на научниот 
степен магистер 

Подрачје Поле Област 
Медицински науки и 
здравство 

Базични 
медицински науки , 
Клинички науки 

Патолошка физиологија 
Нуклеарна медицина 
Гастроентерхепатологија, 
Ендокринологија 

7. Подрачје, поле и 
област на научниот 
степен доктор 

Подрачје Поле Област 
Медицински науки и 
здравство 

Базични 
медицински науки , 
Клинички науки 

Патолошка физиологија 
Нуклеарна медицина 
Гастроентерхепатологија, 
Ендокринологија 



8. Доколку е во работен 
однос да се наведе 
институцијата каде 
работи и звањето во 
кое е избран и во која 
област 

Институција Звање во кое е избран и област 

Институт за патофизиологија и 
нуклеарна медицина, УКИМ 
Медицински факултет 
 

Вонреден професор 
Патолошка физиологија 
Нуклеарна медицина 
 

9. Список на предмети кои наставникот ги води одделно за првиот, вториот  и третиот циклус 
на студии 
9.1. Список на предмети кои наставникот ги води на првиот циклус на студии 

Ред.  
број 

Наслов на предметот Студиска програма / институција 

1 Патолошка физиологија 1 Општа медицина, УКИМ- Медицински факултет-
Скопје 

2 Патолошка физиологија 2 Општа медицина УКИМ- Медицински факултет-
Скопје 

3 Патолошка физиологија  Доктор по дентална медицина, УКИМ- 
Стоматолошки факултет - Скопје 

4 Патолошка физиологија  Магистер по фармација, УКИМ - Фармацевтски 
факултет - Скопје 

5 Патолошка физиологија  Тригодишни стручни студии за  диететика и 
диетотерапија, УКИМ  - Фармацевтски факултет - 
Скопје 

6 Патолошка физиологија Тригодишни стручни студии за лабораториски 
биоинжењери, УКИМ Фармацевтски факултет - 
Скопје 

7 Нуклеарна медицина  Општа медицина, УКИМ- Медицински факултет-
Скопје 

8 Нуклеарна медицина со 
патофизиологија 

Тригодишни стручни студии за  радиолошки 
технолози, УКИМ  - Медицински факултет - Скопје 

9 Дијагностички методи Тригодишни студии за стручните медицински 
сестри, УКИМ  - Медицински факултет - Скопје 

9.2.  Список на предмети кои наставникот ги води на вториот циклус на студии 
Ред. 
број 

Наслов на предметот Студиска програма / институција 

1. /  
2. /  

9.3. Список на предмети кои наставникот ги води на третиот циклус на студии 
Ред. 
број 

Наслов на предметот Студиска програма / институција 

1. Лабораториска пракса и работа 
со лабораториски животни 

Обврзни специјални методолошки предмети -Базична  
медицина 

2. Методи и карактеристики на 
базичната медицина 

Обврзни специјални методолошки предмети - Базична  
медицина 

  3. Патофизиолошки основи и 
апликативна вредност на 
радиотрасерските методи 

Изборен предмет 
Базична медицина 

  4. Морфо-функционална 
дијагностика на тироидната 
патологија 

Изборен предмет 
Базична медицина 

  5. Патофзииолошки механизми на 
тироидна дисфункција 

Изборен предмет 
Базична медицина 

  6. Радиотрасерски методи во 
евалуација на нарушувања на 
системи 

Изборен предмет 
Базична медицина 

  7. Терапија со радиоизотопи Изборен предмет 
Базична медицина 

  8. Радиотрасерски методи во 
онкологијата 

Изборен предмет 
Базична медицина 

  9. Периферни ефекти на тироидна  
функција и дисфункција 

Изборен предмет 
Базична медицина 



  10. Тироидна жлезда и влијание на 
егзогени и ендогени 
етиопатогенетски фактори. 

Изборен предмет 
Базична медицина 

10. Селектирани резултати во последните три години 
10.1. Релевантни печатени научни трудови (до пет) 

Ред. 
број 

Автори Наслов Издавач /  година 

1. Pajenga E, 
Rejxa T, 
Celiku S, 
Ugrinska A, 
Bejtja G 
 

 HORMONAL RECEPTOR, 
HUMAN EPIDERMAL 
GROWTH FACTOR AND 
ITS ASSOCIATION WITH 
BREAST CANCER TUMOR 
CHARACTERISTICS IN 
ALBANIA 

 
 Cent Eur J Public Health 
2016; 24 (3): 171–175 

2. Mileva M, 
Stoilovska B, 
Jovanovska A, 
Ugrinska A, 
Petrushevska G, 
Kostadinova-
Kunovska S, 
Miladinova 
D, Majstorov V. 

Thyroid cancer 
detection rate and 
associated risk factors 
in patients with thyroid 
nodules classified as 
Bethesda category III. 

 

Radiol Oncol. 27; 
52(4):370-376. doi: 

10.2478/raon-2018-0039, 
2018. 

3.    
 4.    
 5.    
10.2. Учество во научно-истражувачки национални и меѓународни проекти (до пет) 

Ред. 
број 

Автори Наслов Издавач / година 

 Majstorov V, 
Miladinova D, 
Vaskova O, Pop 
Gjorcheva D, 
Ugrinska A, 
Kuzmanovska S. 

EUthyroid - Прва паневропска 
иницијатива за следење на 
јодниот статус 

Horizont 2020 (2015-2018) 

    
     
10.3. Печатени книги во последните пет години (до пет) 

Ред. 
број 

Автори Наслов Издавач / година 

 Б.Каранфилски, 
О.Васкова, Д.Поп 
Ѓорчева, 
Д.Миладинова, 
В.Мајсторов, 
Е.Јаневиќ 
Ивановска, 
С.Кузмановска, 
А.Угринска, 
С.Михајловска, 
Л.Муратовска:  
 

60 години Нуклеарна медицина 
во Македонија  

1956-2016 

Македонско лекарско 
друштво 

Здружение за нуклеарна 
медицина на Македонија 

2016 

 A.Угринска во:Б. 
Каранфилски и 

Јоден и тироиден статус на 
населението во Македонија 

Медицински факултет, 
Универзитет “Св. Кирил и 



сор. 2018 година Методиј”- Скопје, 2019 
10.4. Печатени стручни трудови во последните пет години (до пет) 

Ред. 
број 

Автори Наслов Издавач / година 

11.  Менторства на додипломски, магистерски и докторски студии   
11.1. Дипломски работи  
11.2. Магистерски работи  
11.3. Докторски дисертации  

12.  За ментори на докторски трудови селектирани резултати во последните четири/ пет години 
12.1. Доказ за печатени научноистражувачки трудови во меѓународни научни списанија 

или меѓународни научни публикации во даденото поле (до шест) во последните пет 
години 
Ред.  
број 

Автори Наслов Издавач / година 

1. Pajenga E, 
Rejxa T, 
Celiku S, 
Ugrinska A, 
Bejtja G 
 

 HORMONAL RECEPTOR, 
HUMAN EPIDERMAL GROWTH 
FACTOR AND ITS 
ASSOCIATION WITH BREAST 
CANCER TUMOR 
CHARACTERISTICS IN 
ALBANIA 

 
 Cent Eur J Public Health 2016; 24 
(3): 171–175 

2. Tripunoski T, 
Dimitrova 
Sumkovska J, 
Ristoski T, Panov S, 
Ugrinska A, 
PopGjorceva D. 

Thyroid Hormone Levels and 
Morphometric Specifics of Thyroid 
Gland in ApoEDeficient (APoEKO) 
Mice. 

Slov Vet Res. 51(1):29-34, 2014 

3. Mileva M, 
Stoilovska B, 
Jovanovska A, 
Ugrinska A, 
Petrushevska G, 
Kostadinova-
Kunovska S, 
Miladinova 
D, Majstorov V. 

Thyroid cancer detection rate 

and associated risk factors in 

patients with thyroid nodules 

classified as Bethesda category 

III. 

 

Radiol Oncol. 27; 52(4):370-
376. doi: 10.2478/raon-2018-

0039, 2018. 

4    
5    

12.2. Доказ за најмалку два печатени научноистражувачки трудови во меѓународни 
научни списанија со импакт фактор во даденото поле во последните пет години 
Ред. 
број 

   

1. Mileva M, 
Stoilovska B, 
Jovanovska A, 
Ugrinska A, 
Petrushevska G, 
Kostadinova-
Kunovska S, 
Miladinova 
D, Majstorov V. 

Thyroid cancer detection rate 

and associated risk factors in 

patients with thyroid nodules 

classified as Bethesda category 

III. 

 

Radiol Oncol. 27; 52(4):370-
376. doi: 10.2478/raon-2018-

0039, 2018. 

2. Tripunoski T, 
Dimitrova 
Sumkovska J, 
Ristoski T, Panov S, 

Thyroid Hormone Levels an 
dMorphometric Specifics of 
Thyroid Gland in ApoEDeficient 
(APoEKO) Mice. 

Slov Vet Res. 51(1):29-34, 2014 



Ugrinska A, 
PopGjorceva D. 

12.3. Доказ за најмалку три учества на меѓународни собири во последните четири години 
Ред. 
број 

Автори Наслов на трудот Меѓународен 
собир/ 
конференција 

Година 

1. Ugrinska A Thyroid 
Disorders&Extrathyroidal 
Malignancies 

4th Balkan Congress 
of Nuclear medicine 
,  Ohrid 2015 

 

2.     
3.     

 
 
 
Име и презиме Даница Лабудовиќ 
Дата на раѓање 26-4-1958 
Степен на образование Високо 
Наслов на научниот степен Доктор на науки 
Каде и кога го завршил 
образованието односно се 
стекнал со научен степен 

Образование Година        Институција 
Доктор по 
медицина 

1983 УКИМ 
Медицински 
факултет-Скопје 

Магистер 1994 УКИМ 
Медицински 
факултет-Скопје 

Доктор на науки 2004 УКИМ 
Медицински 
факултет-Скопје 

Подрачје, поле и обаласт на 
научниот степен магистер 

Поле Подрачје Област 

Медицински 
науки и здравство 

Фундаментални 
медицински 
науки  

Биохемија 

Подрачје, поле и обалст на 
научниот степен доктор 

Поле Подрачје Област 
Медицински 
науки и здравство 

Фундаментални 
медицински 
науки 

Биохемија 

Доколку е во работен однос да 
се наведе институцијата каде 
работи и звањето во кое е 
избран и во која област 

Институција Звање во кое е 
избран и област 

Институт за биохемија и 
експериментална биохемија, 
УКИМ Медицински факултет 
 

Редовен професор  
Биохемија и клиничка 
биохемија  

Список на предмети кои наставникот ги води одделно за првиот, вториот и третиот циклус 
на студии 
9.1 Список на предмети кои наставникот ги води на првиот циклус студии 

Ред.бр Наслов на предметот Студиска програма/институција 
 
1. 

Медицинска хемија, Биохемија 
1,  Биохемија 2, Клиничка 
биохемија 

Општа медицина, УКИМ, Медицински 
факултет-Скопје 

2. Липопротеини – ризик фактор 
за атеросклероза ( изборен) 

Општа медицина, УКИМ Медицински 
факултет-Скопје 

 3. Биохемија со  биофизика 
Биохемија,  Дијагностички 
методи 

Тригодишни стручни студии за сестри, 
физиотерапевти, УКИМ, Медицински 
факултет-Скопје 

 4 Медицинска хемија и 
биохемија  

Дентална медицина, УКИМ, 
Стоматолошки факултет 

 5. Клиничка биохемија Аналитичка биохемија, УКИМ ПМФ- 
Скопје  

Список на предмети кои наставникот ги води одделно за првиот, вториот и третиот циклус 
на студии 
9.2 Список на предмети кои наставникот ги води на вториот циклус студии 



Ред.бр Наслов на предметот Студиска програма/институција 
1 Медицинска биохемија  Постдипломски и специјалистички 

студии за логопеди, УКИМ Медицински 
факултет-Скопје 

2 /  
Список на предмети кои наставникот ги води одделно за првиот, вториот и третиот циклус 
на студии 
9.3 Список на предмети кои наставникот ги води на третиот циклус студии 

Ред.бр Наслов на предметот Студиска програма/институција 
1. Методи и карактеристики на 

базичните истражувања 
Базична медицина, УКИМ Медицински 
факултет-Скопје 

2. Липопротеин(а) –врска меѓу 
атеросклерозата и тромбозата 

Базична медицина, УКИМ Медицински 
факултет-Скопје 

Селектирани резултати во последните три години 

10.1 Релевантни печатени научни трудови (до пет) 
Ред.бр Автори Наслов Издавач/година 
1. Kostovska I, Tosheska-

Trajkovska K, Topuzovska 
S,  Cekovska S, Spasovski 
G,  Kostovski O,  
Labudovic D 

 Urinary nephrin is earlier. 
More sensitive and specific 
marker of diabetic 
nephropathy than 
microalbuminuria 

 J Med Biochem  
2020;39(1):83-90 

2. Labudovic D,  Kostovska 
I, Tosheska-Trajkovska K,  
Brezovska Kavrakova J, 
Cekovska S, 
TopuzovskaS.   

Lipoprotein(a) –link between 
atherogenesis and thrombosis  

Prague Medical Report 
2019;120(2-3) :39-51 

3. Bogdanska J, Tosheska-
Trajkovska K , Labudovic 
D,  Cekovska S, 
Topuzovska S, 
Petrusevska G. 

Morphological and 
biochemical changes in Wister 
rat livers after clofibrate 
treatment  

JMS 2018:1(1) 46-56  

4. Bogdanska J, Cekovska S, 
Tosheska-Trajkovska K , 
Labudovic D,  
Topuzovska S. 

Evaluation of performance 
characteristics of test devices 
for drugs of abuse in urine 
produced by different 
manufactures  

Physioacta 
2017;11(3):8592. 

5. Tosheska-Trajkovska K , 
Labudovic D,  Bogdanska 
J, Kostovska I,  Cekovska 
S, Brezovska J, Bosilkova 
B, Topuzovska S.  

Screening of medical students 
for hepatitis B virus and 
Hepatitis C virus  

Physioacta 
2016;10(3):43-50. 

10.2 Учество во научно-истражувачки национални и меѓународни проекти (до пет) 
Ред.бр Автори Наслов Издавач/година 
1. Проф, др Бојана 

Тодорова, и David  
Rainwater главни  
истражувачи (Д. 
Лабудовиќ- учесник) 
(меѓународен 
проект)   

Одредување и 
истржување на на 
изоформите на 
апопротеин (а), 
изоформите на ЛДЛ и 
ХДЛ и апопротеинската 
содржина кај здрави 
индивидуи и пациенти 
со атеросклероза   

МОН, NIH US 
1997-2000 

 2. Проф, др Бојана 
Тодорова, 
раководител на 
проект (Д. 
Лабудовиќ ,учесник 
истражувач) 

Опред Определување на Лп(а), 
ЛДЛ и ХДЛ супкласи кај 
детската популација  

МОН 
2003-2006; 

10.3 Печатени книги во последните пет години (до пет) 
Ред.бр Автори Наслов Издавач/година 



1 
Алабаковска Соња, 
Ефремова Аарон, 
Снежана, Крстевска 
Марија,  Лабудовиќ 
Даница, Цековска 
Светлана  

Општа и органска хемија Универзитет "Св. Кирил и 
Методиј" Скопје, 2014 
 

2 Босилкова Гордана, 
Алабаковска Соња, 
Богданска Јасна 
Ефремова Аарон 
Снежана, 
Крстевска Марија, 
Лабудовиќ Даница, 
Тошеска Трајковска 
Катерина, 
Цековска Светлана,  
Џекова Стојкова 
Слободанка  

Практикум медицинска 
хемија  

Универзитет "Св. Кирил и 
Методиј" Скопје, 2014 
 

3 Алабаковска Соња, 
 Ефремова Аарон 
Снежана, 
 Богданска Јасна 
Крстевска Марија, 
Лабудовиќ Даница, 
Цековска Светлана,  
Тошеска Трајковска 
Катерина 

Биохемија  
За тригодишни стручни  
студии  

Универзитет "Св. Кирил и 
Методиј" Скопје, 2015 
 

 4 Алабаковска Соња, 
 Ефремова Аарон 
Снежана, 
 Богданска Јасна 
Крстевска Марија, 
Корнети Петраки  
Лабудовиќ Даница, 
Цековска Светлана,  
Тошеска Трајковска 
Катерина, Босилкова 
Гордана, Костовска 
Ирена, Геракаровска 
Марија, Брезовска 
Јулијана  
 

Практикум по биохемија за 
студентите по општа 
медицина  

Универзитет "Св. Кирил и 
Методиј" Скопје, 2016 
 

 5  Алабаковска Соња,  
Богданска Јасна,  
Босилкова Гордана  
 Ефремова Аарон 
Снежана  
Корнети Петраки  
Крстевска Марија  
 Лабудовиќ  Даница  
Тошеска Трајковска 
Катерина  
Цековска Светлана  
 

ПРАКТИКУМ ЗА ВЕЖБИ  
 по медицинска  хемија и 

биохемија 
за студентите по 

стоматологија 
 

Универзитет "Св. Кирил и 
Методиј" Скопје, 2012 
 

10.4 Печатени стручни трудови во последните пет години (до пет) 
Ред.бр Автори Наслов Издавач/година 
1. / / / 

Менторства на додипломски, магистерски и докторски студии 

11.1 Дипломски работи 3 
11.2 Магистерски работи / 
11.3 Докторски дисертации 3 
 
 



 
Име и презиме Јулија Живадиновиќ-Богдановска 
Дата на раѓање 12-05-1969 
Степен на образование Високо 
Наслов на научниот 
степен 

Доктор на науки 

Каде и кога го завршил 
образованието односно 
се стекнал со научен 
степен 

Образование Година        Институција 
Доктор по медицина 1993 УКИМ 

Медицински 
факултет 

Магистер 2000 УКИМ 
Медицински 
факултет 

Доктор на науки 2008 УКИМ 
Медицински 
факултет 

Подрачје, поле и обалст 
на научниот степен 
магистер 

Поле Подрачје Област 

Медицински науки и 
здравство 

Фундаментални 
медицински науки  

Анатомија 

Подрачје, поле и обалст 
на научниот степен 
доктор 

Поле Подрачје Област 
Медицински науки и 
здравство 

Фундаментални 
медицински науки 

Анатомија 

Доколку е во работен 
однос да се наведе 
институцијата каде 
работи и звањето во кое е 
избран и во која област 

Институција Звање во кое е 
избран и област 

Институт за анатомија, УКИМ 
Медицински факултет 
 

Вонреден 
професор 
Анатомија 

Список на предмети кои наставникот ги води одделно за првиот, вториот и третиот циклус 
на студии 
9.1 Список на предмети кои наставникот ги води на првиот циклус студии 

Ред.бр Наслов на предметот Студиска програма/институција 
1. Анатомија 1 Општа медицина, УКИМ Медицински 

факултет 
2. Анатомија 2 Општа медицина УКИМ Медицински 

факултет 
3. Анатомија 3 Општа медицина УКИМ Медицински 

факултет 
4. Анатомија 1 Дентална медицина, УКИМ Стоматолошки 

факултет 
5. Анатомија 2 Дентална медицина, УКИМ Стоматолошки 

факултет  
6. Функционална анатомија Факултет за физичка култура 
7. Анатомија со физиологија Магистер по фармација, УКИМ 

Фармацевтски факултет 
8. Анатомија со хистологија Тригодишни стручни студии за стручни 

логопеди, УКИМ Медицински факултет 
9. Анатомија со хистологија Тригодишни стручни студии за стручни 

медицински сестри, УКИМ Медицински 
факултет 

10.  Анатомија со хистологија Тригодишни стручни студии за стручни 
физиотерапевти, УКИМ Медицински 
факултет 

10. Анатомија 1 и 2 Тригодишни стручни студии за стручни 



радиолошки технолози, УКИМ 
Медицински факултет 

 11. Клиничка анатомија на 
аортниот лак - изборен 
предмет 

Општа медицина, УКИМ Медицински 
факултет 

Список на предмети кои наставникот ги води одделно за првиот, вториот и третиот циклус 
на студии 
9.2 Список на предмети кои наставникот ги води на вториот циклус студии 

Ред.бр Наслов на предметот Студиска програма/институција 
1 Анатомија и физиологија на 

аудио-вестибуларен систем и 
ларинкс 

Постдипломски и специјалистички студии 
за логопеди, УКИМ, Медицински факултет 
–Скопје 

Список на предмети кои наставникот ги води одделно за првиот, вториот и третиот циклус 
на студии 
9.3 Список на предмети кои наставникот ги води на третиот циклус студии 

Ред.бр Наслов на предметот Студиска програма/институција 
1. Спроводен неуро-мускулен 

систем на срцето-клиничко 
анатомски аспект 

Базична медицина, УКИМ Медицински 
факултет 

2. Анатомски варијации на 
аортен лак 

Базична медицина, УКИМ Медицински 
факултет 

Селектирани резултати во последните три години 

10.1 Релевантни печатени научни трудови (до пет) 
Ред.бр Автори Наслов Издавач/година 
1. Zhivadinovik J, 

Papazova M, 
Matveeva N, 
Dodevski A, 
Zafirova B 

Anatomy of coronary sinus ostium.  Folia Morphol 
2016; 75(2):264-
267. 
 

2. Matveeva N, 
Papazova, 
Zhivadinovik J, 
Zafirova B, 
Dodevski A, 
Poposka V 

Morphologic characteristics of sacra 
associated with assimilation of the last 
lumbar vertebra.  

Folia Morphol 
2016;75(2):196-
203. 
 

3. Janevska V, 
Qerimi A, 
Basheska N, 
Stojkova E, 
Janevski V, 
Jovanovic R,  
Zhivadinovik J, 
Spasevska L  

Superficial leiomyomas of the 
gastrointestinal tract with interstitial 
cells of Cajal. 

Int J Clin Exp 
Pathol 
2015;8(12):15977-
84. 

 

4. Janevska V, 
Stankov O , 
Janevski V, 
Kostadinova-
Kunovska S, 
Jovanovik R, 
Zhivadinovik J  

Adrenocortical carcinoma with 
concomitant myelolipoma: a case 
report.  

Jokull 2016; 66 
(2):341-8. 

 



5.  Janevski 
V, Selmani 
R, Janevska 
V, Spasevska 
L, Zhivadinovik 
J.  

Leiomyosarcoma of the colon. Med 
Pregl. 2015;68(11-
12):413-7. 

 

10.2 Учество во научно-истражувачки национални и меѓународни проекти (до пет) 
Ред.бр Автори Наслов Издавач/година 
1. Јулија 

Живадиновиќ 
Aнатомски варијации на аортниот 
лак-клиничко и радиолошко значење 

УКИМ, 
Медицински 
факултет, Скопје 

2. Ники Матвеева Aнатомски варијации и конгенитални 
аномалии на лумбосакралниот 
сегмент на рбетниот столб – 
клиничкоанатомски и радиолошки 
аспекти. 

УКИМ, 
Медицински 
факултет, Скопје 

10.3 Печатени книги во последните пет години (до пет) 
Ред.бр Автори Наслов Издавач/година 
1 Марија 

Папазова, 
Јулија 
Живадиновиќ, 
Јане 
Нетковски. 

Клиничка анатомија на носот  Скопје:УКИМ, 
Медицински 
факултет; 2016. 

2. Марија 
Папазова, 
Јулија 
Живадиновиќ, 
Јане Нетковски 

Клиничка анатомија на органот за 
слух и рамнотежа. 

Скопје:УКИМ, 
Медицински 
факултет; 2014 

3. Добрила 
Тосовска-
Лазарова, 
Наташа 
Јаневска-
Наќева, Марија 
Папазова, 
Јулија 
Живадиновиќ, 
Ники Матвеева. 

Систематска и топографска 
анатомија на човекот – трет дел. 

Скопје:УКИМ, 
Медицински 
факултет; 2015. 

4. Добрила 
Тосовска-
Лазарова, 
Наташа 
Јаневска-
Наќева, Марија 
Папазова, 
Јулија 
Живадиновиќ, 
Ники Матвеева. 

Систематска и топографска 
анатомија на човекот – прв дел. 

Скопје:УКИМ, 
Медицински 
факултет; 2015. 

 5. Јулија Морфологија на аортниот лак Скопје:авторот; 



Живадиновиќ 2017. 
 

10.4 Печатени стручни трудови во последните пет години (до пет) 
Ред.бр Автори Наслов Издавач/година 
1. Janevska V, 

Janevski V, 
Stankov O, 
Spasevska L, 
Kostadinova-
Kunovska S, 
Zhivadinovik J.  

Non-Tumor Cystic Lesions of 
the Adrenal Gland. 

Pril (Makedon 
Akad Nauk Umet 
Odd Med Nauki). 
2015;36(3):51-9. 

 

2. Noveski L, 
Zhivadinovik J, 
Matveeva N.  

Prognostic factors of primary cutaneus 
melanoma. 

Med Pregl. 
2014;67(11-
12):392-8. 

 
3. Janevska V, 

Spasevska L, 
Samardziski M, 
Nikodinovskai 
V, 
Zhivadinovik J, 
Trajkovskai E.  

From aneurysmal bone cyst to 
telangiectatic osteosarcoma with 
metastasis in inguinal lymph nodes - 
case report. 

Med Pregl. 
2015;68(3-4):127-
32. 

 

4. Dodevski A, 
Tosovska 
Lazarova D, 
Zhivadinovik J, 
Lazareska M, 
Stojovska-
Jovanovska E.  

Morphological characteristics of 
the superior cerebellar artery. 

Pril (Makedon 
Akad Nauk Umet 
Odd Med Nauki). 
2015;36(1):79-83. 

5. Trajkovska E, 
Janevska V, 
Spasevska L, 
Janevski V, 
Zhivadinovik J, 
Petrushevska G, 
Dukova B.  

Synchronous occurrence of ileal stromal 
tumor (GIST) and colonic 
adenocarcinoma: a case report. 

Pril (Makedon 
Akad Nauk Umet 
Odd Med Nauki). 
2015;36(1):219-
23. 

 

Менторства на додипломски, магистерски и докторски студии 

11.1 Дипломски работи 4 
11.2 Магистерски работи / 
11.3 Докторски дисертации 3 
 
 
 



Прилог бр.4  
  

Податоци за наставниците кои изведуваат настава на студиската програма од прв, втор 
и трет циклус на студии и за ментори на докторски трудови  

  

1.  Име и презиме  Биљана Зафирова  

2.  Дата на раѓање  17-09-1966  

3.  Степен на образование  Високо  

4.  Наслов на научниот степен  Доктор на науки  

5.  Каде и кога го завршил 
образованието односно се 
стекнал со научен степен  

Образование  Година         Институција  

Доктор по медицина  1992  УКИМ Медицински 
факултет  

Магистер  2002  УКИМ Медицински 
факултет  

Доктор на науки  2010  УКИМ Медицински 
факултет  

6.  Подрачје, поле и област на 
научниот степен магистер  

Поле  Подрачје  Област  

Медицински науки и 
здравство  

Фундаментални 
медицински науки   

Анатомија  

7.  Подрачје, поле и област на 
научниот степен доктор  

Поле  Подрачје  Област  

Медицински науки и 
здравство  

Фундаментални 
медицински науки  

Анатомија  

8.  Доколку е во работен однос да 
се наведе институцијата каде 
работи и звањето во кое е 
избран и во која област  

Институција  Звање во кое е избран и 
област  

Институт за анатомија, УКИМ  
Медицински факултет  
  

Вонреден професор 
Анатомија  

9.  Список на предмети кои наставникот ги води одделно за првиот, вториот  и третиот циклус на 
студии  

9.1.  Список на предмети кои наставникот ги води на првиот циклус на студии  

Ред.  
број  

Наслов на предметот  Студиска програма / институција  

  1.  Анатомија 1  Општа медицина, УКИМ Медицински 
факултет  

2.  Анатомија 2  Општа медицина УКИМ Медицински 
факултет  

3.  Анатомија 3  Општа медицина УКИМ Медицински 
факултет  

4.  Анатомија 1  Дентална медицина, УКИМ Стоматолошки 
факултет  

5.  Анатомија 2  Дентална медицина, УКИМ Стоматолошки 
факултет   

6.  Анатомија со физиологија  Магистер по фармација, УКИМ 
Фармацевтски факултет  

7.  Анатомија со хистологија  Тригодишни стручни студии за стручни 
логопеди, УКИМ Медицински факултет  

8.  Анатомија со хистологија  Тригодишни стручни студии за стручни 
медицински сестри, УКИМ Медицински 
факултет  



9.  Анатомија 1 и 2  Тригодишни стручни студии за стручни 
радиолошки технолози, УКИМ Медицински 
факултет  

10.  Клиничка анатомија на 
респираторниот систем–изборен 
предмет  

Општа медицина, УКИМ Медицински 
факултет  

        

9.2.   Список на предмети кои наставникот ги води на вториот циклус на студии  

Ред. 
број  

Наслов на предметот  Студиска програма / институција  

1.  Анатомија и физиологија на 
аудиовестибуларен систем и ларинкс  

Постдипломски и специјалистички студии 
за логопеди, УКИМ, Медицински факултет 
–Скопје  

2.      

9.3.  Список на предмети кои наставникот ги води на третиот циклус на студии  

Ред. 
број  

Наслов на предметот  Студиска програма / институција  

1.  Антропометриски параметри  и 
индекси за процена на нутритивниот 
статус кај детската популација  

Базична медицина, УКИМ Медицински 
факултет  

2.      

10.  Селектирани резултати во последните пет години  

10.1.  Релевантни печатени научни трудови во последните три години (до пет)  

Ред. 
број  

Автори  Наслов  Издавач /  година  

1.  Zafirova B, Papazova M,  
Zivadinovik J, Matveeva N, 
Chadikovska E, Bitovska I.  

Evaluation of sex-specific 
differences of anthropometric 
variables that were used as 
indicators of nutritional status in  
Macedonian children    

Journal of  
Morphological  
Sciences 2018; 1 (1):  
25-30  

       

2.  Bojadgieva B,Nakeva N,  
Matveeva N, Zafirova B,  
Chadikovska E,Serjoza  
Gontarev  

Impact of socoioeconomic factors 
on somatotype componenets in 
Macedonian adolescents.  

 MOJ  Anatomy  &   
Physiology  
2016;Vol.2(4):1-6.  
  

3.  Chadikovska E  
LazarovaD, Zafirova B  
Trpkovska B, Dodevski A.  

Palmar ridge count in different 
nationalites.  

 Acta  Morphol  
2016;Vol.13(1):5-7.  
  

4.   Petkovska L, Chibishev A,  
Smokovksi I, Petronijevic Z, 
Ivanovska- Zafirovska B,  
Antova E, Zafirova B.  

 Prevalence and risk factors for pre-
diabetes and diabetes after kidney 
transplation.  

Physioacta  
2017;Vol11(1):1-11.   

  
  

10.2.  Учество во научно-истражувачки национални и меѓународни проекти (до пет)  

Ред. Автори  Наслов  Издавач / година  



број  

1.  Живадиновиќ Ј, Папазова  
М,Матвеева Н, Зафирова Б,  
Науч.сор Чадиковска Е, 
Науч.сор Додевски А, 
Науч.сор Бојагиева Б.  

Aнатомски варијации на 
аортниот лак-клиничко и 
радиолошко значење  

УКИМ, Медицински 
факултет, Скопје  
2016-2018  

2.  Матвеева Н,Папазова М,  
Живадиновиќ Ј, Зафирова 
Б, Науч.сор Додевски А, 
Трпковска Б.  

Aнатомски варијации и 
конгенитални аномалии на 
лумбосакралниот сегмент на 
рбетниот столб – 
клиничкоанатомски и 
радиолошки аспекти.  

УКИМ, Медицински 
факултет, Скопје  
2016-2018  

10.3.  Печатени книги во последните пет години (до пет)  

Ред. 
број  

Автори  Наслов  Издавач / година  

1  Лазарова Д, Зафирова Б,  
Јурковик Д, Чадиковска Е, 
Бојагиева Б, Додевски А, 
Трпковска Б.  

Анатомија на човекот  Скопје:УКИМ, 
Медицински  
факултет; 2016.  

10.4.  Печатени стручни трудови во последните пет години (до пет)  

Ред. 
број  

Автори  Наслов  Издавач / година  

1.  Trpkovska B, LazarovaD, 
Strateska A, Zafirova B, 
Chadikovska E.  

Body Mass Index, underweight and 
overweight in children 3 to 5 years 
of age from Skopje.  

Contributions 2015; 1: 
197-203.  
  

2.  Zafirova B, Nakeva N, 
Matveeva N, Trpkovska B,  
Chadikovska E, Bojadgieva B.  

Anthropometric characteristics of  
7 years-old Albanian chidren in  
R.Macedonia  

 Acta  Morphol  
2015;Vol.12(1):1116.  
  

  3.  Zhivadinovik J, Papazova M, 
Matveeva N, Dodevski A,  
Zafirova B.  

Anatomy of coronary sinus ostium. Folia  Morphol 
2016;75(2):264-267.  
  

4.  Matveeva N, Papazova,  
Zhivadinovik J, Zafirova B, 
Dodevski A, Poposka V.  

Morphologic characteristics of 
sacra associated with assimilation 
of the last lumbar vertebra.  

Folia Morphol  
2016;75(2):196-203.  
  

5.  Zafirova B, Papazova M,  
Zivadinovik J, Matveeva N, 
Chadikovska E, Bitovska I.  

Evaluation of Sex-Specific  
Differences of Anthropometric  
Variables That Were Used as 
Indicators of Nutritional Status in 
Macedonian Children  .  

Journal of  
Morphological  
Sciences 2018; 1 (1): 
25-30  

  

11.   Менторства на додипломски, магистерски и докторски студии     

11.1.  Дипломски работи  9   

11.2.  Магистерски работи     

11.3.  Докторски дисертации     

 



 
 

1.  Име и презиме  Ники Матвеева  

2.  Дата на раѓање  6-12-1961  

3.  Степен на образование  Високо  

4.  Наслов на научниот 
степен  

Доктор на науки  

5.  Каде и кога го завршил 
образованието односно 
се стекнал со научен 
степен  

Образование  Година         Институција  

 Доктор  по  
медицина  

1986  УКИМ  
Медицински 
факултет  

Магистер  1996  УКИМ  
Медицински 
факултет  

Доктор на науки  2005  УКИМ  
Медицински 
факултет  

6.  Подрачје, поле и област 
на научниот степен 
магистер  

Поле  Подрачје  Област  

Медицински  
науки  и  
здравство  

Фундаментални 
медицински науки   

Анатомија  

7.  Подрачје, поле и област 
на научниот степен 
доктор  

Поле  Подрачје  Област  

Медицински  
науки  и  
здравство  

Фундаментални 
медицински науки  

Анатомија  

8.  Доколку е во работен 
однос да се наведе 
институцијата каде 
работи и звањето во кое 
е избран и во која област  

Институција  Звање во кое е избран и област  

Институт за анатомија,  
УКИМ Медицински факултет  
  

Редовен професор  Анатомија  

9.  Список на предмети кои наставникот ги води одделно за првиот, вториот  и третиот циклус 
на студии  

9.1.  Список на предмети кои наставникот ги води на првиот циклус на студии  

Ред.  
број  

Наслов на предметот  Студиска програма / институција  

1.  Анатомија 1  Општа медицина, УКИМ Медицински факултет  

2.  Анатомија 2  Општа медицина УКИМ Медицински факултет  

3.  Анатомија 3  Општа медицина УКИМ Медицински факултет  

4.  Анатомија 1  Дентална медицина, УКИМ Стоматолошки 
факултет  

5.  Анатомија 2  Дентална медицина, УКИМ Стоматолошки 
факултет   

6.  Функционална анатомија  Факултет за физичка култура  

7.  Анатомија со физиологија  Магистер по фармација, УКИМ Фармацевтски 
факултет  

8.  Анатомија со хистологија  Тригодишни стручни студии за стручни 



логопеди, УКИМ Медицински факултет  

9.  Анатомија со хистологија  Тригодишни стручни студии за стручни 
медицински сестри, УКИМ Медицински 
факултет  

  10.  Анатомија 1 и 2  Тригодишни стручни студии за стручни 
радиолошки технолози, УКИМ Медицински 
факултет  

11.  Клиничка анатомија на 
'рбетниот столб - изборен 
предмет  

Општа медицина, УКИМ Медицински факултет  

9.2.   Список на предмети кои наставникот ги води на вториот циклус на студии  

Ред. 
број  

Наслов на предметот  Студиска програма / институција  

1.      

2.      

9.3.  Список на предмети кои наставникот ги води на третиот циклус на студии  

Ред. 
број  

Наслов на предметот  Студиска програма / институција  

1.  Клиничка и функционална 
анатомија на   
лумбосакрален сегмент на 
'рбетниот столб  

Базична медицина, УКИМ Медицински 
факултет  

10.  Селектирани резултати во последните три години  

10.1.  Релевантни печатени научни трудови (до пет)  

Ред. 
број  

Автори  Наслов  Издавач /  година  

1.  Matveeva N, Papazova M,  
Zhivadinovik J, Zafirova B,  
Dodevski A, Poposka V  

Morphologic Characteristics 
of Sacra Associated with 
Assimilation of the Last 
Lumbar Vertebra.   

Folia Morphol 
2016;75(2):196203.  
  

2.  Zhivadinovik J, Papazova M,  
Matveeva N, Dodevski A,  
Zafirova B  

Anatomy of Coronary Sinus 
Ostium  

 Folia  Morphol  
2016;75(2):264267.  
  

3.  Matveeva N, Popovska L,  
Evrosimovska B,  
Chadikovska E, Nikolovska J  

Morphological Alterations in 
the Position of the  
Mandibular Foramen in  
Dentate and Edentate  
Mandibles  

  
Anatomical Science  
International  
2017;93(3):340-350  
  

4.   Pluncevic Gligoroska J,  
Manchevska , Matveeva N,  
Sivevska E, Kostovski Z  

Bioelectrical Impedance  
Analysis of Body  
Composition in Karate  
Athletes Regarding the  
Preparatory Period  

Sports Science and  
Health 2016; 
6(2):81-86  
  

10.2.  Учество во научно-истражувачки национални и меѓународни проекти (до пет)  

Ред. 
број  

Автори  Наслов  Издавач / година  



1.  Ники Матвеева  Анатомски варијации и 
конгенитални аномалии на 
лумбосакралниот сегмент 
на рбетниот столб –  

УКИМ,  
Медицински  
факултет, Скопје  
2016-2018  

    клиничко анатомски и 
радиолошки аспекти.  

 

2.  Јулија Живадиновиќ  Анатомски варијации на 
аортниот лак-клиничко и 
радиолошко значење  

УКИМ,  
Медицински  
факултет, Скопје 
2016-2018  

3.        

4.        

10.3.  Печатени книги во последните пет години (до пет)  

Ред. 
број  

Автори  Наслов  Издавач / година  

1.  Добрила Тосовска- 
Лазарова, Наташа  
Јаневска-Наќева, Марија  
Папазова, Ники Матвеева  
Јулија Живадиновиќ  

Систематска и топографска 
анатомија на човекот – трет 
дел.  

Скопје:УКИМ,  
Медицински              
факултет; 2015  

2.  Добрила ТосовскаЛазарова, 
Наташа  
Јаневска-Наќева, Марија  
Папазова, Ники Матвеева  
Јулија Живадиновиќ  

Систематска и топографска 
анатомија на човекот – прв 
дел.  

Скопје:УКИМ, 
Медицински  
факултет; 2015  

  3.  Ники Матвеева,  
Марија Папазова,  
Јулија Живадиновиќ,  
Билјана Зафирова,  
Елизабета Чадиковска,  
Драгица Јурковиќ,  
Билјана Бојаџиева  
Стојаноска,  
Аце Додевски,  
Билјана Трпковска  
  

АНАТОМИЈА НА ЧОВЕКОТ, за 
студентите на  
тригодишните стручни            
студии за дипломиран 
логопед  
  

Скопје:УКИМ, 
Медицински  
факултет; 2018  

10.4.  Печатени стручни трудови во последните пет години (до пет)  

Ред. 
број  

Автори  Наслов  Издавач / година  

1.  Bojadzieva Stojanoska B,  
Janevska Nakeva N,  
Matveeva N, Zafirova B,  
Chadikovska E, Gontarev S  

Impact of Socioeconomic  
Factors on Somatotype  
Components in Macedonian  
Adolescents  

MOJ Anat & Physiol  
2016; 2(4):00050  
  
  



2.  Matveeva N,  Cabukovska  
Radulova J, Papazova M,  
Zivadinovik J, Zafirova B,  
Bojadzieva B, Trpkovska B  

Disc Herniations and Cauda  
Equina Compression in  
Unilateral and Bilateral  
Articular Fusion Lumbosacral  
Transitional Anatomy Types  

  
Journal of  
Morphological  
Sciences 2018; 1 (1): 
10-19  

  
  

       

3.  Bojadzieva Stojanoska B,  
Matveeva N,  Zafirova B,  
Kavecan I, Trpkovska B  

Somatotype in 11 Years Old 
Macedonian Adolescents  

Journal of  
Morphological  
Sciences 2018; 1 
(1):  
31-37  
  

4.  Papazova M, Zhivadinovik J,  
Matveeva N, Dodevski  A,  
Zafirova B, Trpkovska B,  
Ristic D  

Morphological  
Characteristics of the  
Recurrent Artery of Heubner  

Journal of  
Morphological  
Sciences 2018; 1 
(1):  
5-9  
  

5.  Bojadzieva Stojanoska  
Biljana, Nakeva Janevska N,  
Matveeva N, Zafirova B  

Sex and Ethnic Differencies of 
Somatotypes in Macedonian 
Adolescents  

Acta Morphol  
2016;Vol13(2):5-10  
  
  

11.   Менторства на додипломски, магистерски и докторски студии     

11.1.  Дипломски работи  11   

11.2.  Магистерски работи     

11.3.  Докторски дисертации  4   

 
 
 

Име и презиме  Весела Малеска-Ивановска  

Дата на раѓање  09. 10. 1957  

Степен на образование  Високо  

Наслов на научниот степен  Доктор на науки  

Каде и кога го завршил 
образованието односно се 
стекнал со научен степен  

Образование  Година         Институција  

Доктор  по  
медицина  

1982  УКИМ  Медицински  
факултет-Скопје  

Специјалист  2010  УКИМ  Медицински  
факултет-Скопје  

Магистер  1989  УКИМ  Медицински  
факултет-Скопје  

Доктор на науки  1997  УКИМ  Медицински  
факултет-Скопје  

Подрачје, поле и обалст на Поле  Подрачје  Област  



научниот степен магистер  Медицински  
науки  и  
здравство  

Фундаментални 
медицински 
науки  

Физиологија  

Подрачје, поле и обалст на 
научниот степен доктор  

Поле  Подрачје  Област  

Медицински  
науки  и  
здравство  

Фундаментални 
медицински 
науки  

Физиологија  

Доколку е во работен однос да 
се наведе институцијата каде 
работи и звањето во кое е 
избран и во која област  

Институција  Звање во кое е избран и  
област  

Институт за физиологија, 
Медицински факултет  

Редовен професор  
Физиологија  

    

Список на предмети кои наставникот ги води одделно за првиот, вториот и третиот циклус на 
студии  

9.1  Список на предмети кои наставникот ги води на првиот циклус студии  

Ред.бр  Наслов на предметот  Студиска програма/институција  

1  Физиологија 1  Општа медицина, УКИМ Медицински 
факултетСкопје  

2  Физиологија 2  Општа медицина, УКИМ Медицински 
факултетСкопје  

  3  Физиологија 1   Дентална  медицина,  УКИМ  Стоматолошки  
факултет  

  4  Морфологија и физиологија на 
клетка  

Општа медицина, УКИМ Медицински 
факултетСкопје  

  5  Физиологија 2   Дентална  медицина,  УКИМ  Стоматолошки  
факултет  

  6  Физиологија со  
патофизиологија  

Тригодишни стручни студии за радиолошки 
технолози, УКИМ Медицински факултет-Скопје  

  7  Физиологија  Тригодишни стручни студии за логопеди, УКИМ 
Медицински факултет-Скопје  

  8  Физиологија  Тригодишни стручни студии за физиотерапевти, 
УКИМ Медицински факултет-Скопје  

  9  Физиологија  Тригодишни стручни студии за мед.сестри и 
техничари, УКИМ Медицински факултет-Скопје  

  10  Анатомија со физиологија  Магистер по фармација, УКИМ Фармацевтски 
факултет-Скопје  

  11  Вовед во физиологија   Лаборантски  биоинжинери,  УКИМ  
Фармацевтски факултет-Скопје  

  12  Основи на воздухопловна 
медицина (изборен предмет)  

Општа медицина, УКИМ Медицински 
факултетСкопје  

Список на предмети кои наставникот ги води одделно за првиот, вториот и третиот циклус на 
студии  

9.2  Список на предмети кои наставникот ги води на вториот циклус студии  

Ред.бр  Наслов на предметот  Студиска програма/институција  

1  Анатомија и физиологија на 
аудио-вестибуларен систем и 
ларинкс  

Постдипломски- специјалистички струдии, УКИМ 
Медицински факултет-Скопје  



2      

Список на предмети кои наставникот ги води одделно за првиот, вториот и третиот циклус на 
студии  

9.3  Список на предмети кои наставникот ги води на третиот циклус студии  

Ред.бр  Наслов на предметот  Студиска програма/институција  

1  Добра лабораториска пракса, 
Лабораториски животни  

Докторски студии, УКИМ Медицински 
факултетСкопје  

      

Селектирани резултати во последните три години  

10.1  Релевантни печатени научни трудови (до пет)  

 Ред. 
бр  

Автори  Наслов  Издавач/година  

1  I.Karagjozova,   
S.Petrovska,  S.Nikolic, 
V.Maleska Ivanovska, Lj 
Georgievska Ismail.   

 Frequency  of  
electrocardiographic  
changes in trained 
athletes in the Republic 
of Macedonia  

Open Access Macedonian Journal 
of Medical Sciences.  
2017, Vol. 5(6): 708-713.  

2  Sivevska E, Todorovska L, 
Pluncevic Gligoroska J, 
Mancevska S Maleska  
Ivanovska  V, Dejanova B, 
Nikolić S, Petrovska S, 
Karadgozova I.   

Some anthropometric 
parameters in  
Macedonian elite senior 
basketball players  

Physioacta, 2017;Vol.11- No.1.   
65-72  
  

10.2  Учество во научно-истражувачки национални и меѓународни проекти (до пет)  

Ред.бр  Автори   Наслов  Издавач/година  

         

10.3  Печате ни книги во после дни те години   

Ред.бр  Автори   Наслов  Издавач/година  

1  Катедра 
физиологија  

по  Практикум по 
физиологија  за 
студенти на 
тригодишните студии   

Медицински факултет, Скопје 
2015  

2  Катедра 
физиологија  

по   Физиологија  за  
Тригодишни  стручни 
студии  

Медицински факултет, Скопје 
2015  

10.4  Печатени стручни трудови во последните години   

Ред. 
бр  

Автори  Наслов  Издавач/година  

1.  V Maleska-Ivanovska, O 
Bojcevski, M. Bojcevska,  
H. Kica, Lj Efremovska.  

Five week rehabilitation 
exercises with acceleration 
and deceleration for 
recovery and strenghting of 
knee cross ligaments after 
injury.   

Br J Sports Med, 2016, Vol. 
50: A60 doi.  



2  J Pluncevic Gligoroska, S 
Manchevska, Z Kostovski, 
B Dejanova, V Maleska  
Ivanovska, L Todorovska  

Comparison of selected 
body composition 
parameters in karate 
athletes: Matiegka and 
bioelectrical impedance 
analysis  

Int JSCS, 2016; 4(4):443452.  

3.  H Kica, O Bojcevski, M. 
Bojcevska,  V Maleska  
Ivanovska, H. Kica.  

Nutrition immediately after 
exercise  

Sport and Health,  
 2016;Vol 3(5-6): 4649.  

4.  V Maleska-Ivanovska, 
O.Bojcevski, Lj.  
Efremovska, M. Bojcevska, 
E. Ivanovska, H. Kica.  

Eight-week preparatory 
training program for the 
Balkan kickboxing 
championship  

2nd international scientific 
conference   
“Sport,recreation, health”.  

  Conference  proceedings.  
Belgrade, 1917.  

 5.  Karagjozova I, Efremoska Lj,  
Nikolikj S, Maleska 
Ivanovska V, Pluncevikj  
Gligoroska J, Petrovska S.   

  

Anthropometric parameters 
in soccer players aged 
between 14 and 17 in the 
republic of Macedonia    

Physioacta 2017;11(1):8188.  
  

Менторства на додипломски, магистерски и докторски студии   

11.1  Дпломски работи  12   

11.2  Магистерски работи  2   

11.3  Докторски дисертации  5   

 
 
 

Име и презиме  Лидија Тодоровска  

Дата на раѓање  18-05-1961  

Степен на образование  Високо  

Наслов на научниот степен  Доктор на науки  

Каде и кога го завршил 
образованието односно се 
стекнал со научен степен  

Образование  Година         Институција  

Доктор по 
медицина  

1987  УКИМ  Медицински  
факултет  

Магистер  1997  УКИМ  Медицински  
факултет  

Доктор на науки  2002  УКИМ  Медицински  
факултет  

Подрачје, поле и облaст на 
научниот степен магистер  

Поле  Подрачје  Област  

Медицински науки 
и здравство  

Фундаментални  
медицински 
науки   

Физиологија  

Подрачје, поле и облaст на 
научниот степен доктор  

Поле  Подрачје  Област  

Медицински науки 
и здравство  

Фундаментални 
медицински 
науки  

Физиологија  



Доколку е во работен однос да 
се наведе институцијата каде 
работи и звањето во кое е 
избран и во која област  

Институција  Звање во кое е избран и 
област  

Институт за МЕП физиологија со  
антропологија, УКИМ 
Медицински факултет  

Редовен професор  
Физиологија  

Список на предмети кои наставникот ги води одделно за првиот, вториот и третиот циклус на 
студии  

9.1  Список на предмети кои наставникот ги води на првиот циклус студии  

Ред.бр  Наслов на предметот  Студиска програма/институција  

1.  Морфологија и физиологија на 
клетка   

Општа  медицина,  УКИМ  Медицински 
факултет  

2.  Физиологија 1  Општа медицина УКИМ Медицински факултет  

3.  Физиологија 2  Општа медицина УКИМ Медицински факултет  

4.  Нутритивна антропологија  Општа медицина УКИМ Медицински факултет  

5.  Физиологија 1   Дентална медицина, УКИМ Стоматолошки 
факултет   

6.  Физиологија 2   Дентална медицина, УКИМ Стоматолошки 
факултет  

7.  Анатомија со физиологија  Магистер по фармација, УКИМ Фармацевтски 
факултет  

8.  Вовед во физиологија  Тригодишни академски студии за дипломиран 
лабораториски биоинжинер, УКИМ  
Фармацевтски факултет  

9.  Физиологија   
  

Тригодишни стручни студии за стручни 
логопеди, УКИМ Медицински факултет  

10.  Физиологија   Тригодишни стручни студии за стручни 
медицински сестри, УКИМ Медицински 
факултет  

 11.  Физиологија  Тригодишни стручни студии за стручни 
физиотерапевти, УКИМ Медицински факултет  

12.  Физиологија со 
патофизиологија  

Тригодишни стручни студии за стручни 
радиолошки технолози, УКИМ Медицински 
факултет  

Список на предмети кои наставникот ги води одделно за првиот, вториот и третиот циклус на 
студии  

9.2  Список на предмети кои наставникот ги води на вториот циклус студии  

Ред.бр  Наслов на предметот  Студиска програма/институција  

1  Анатомија и физиологија на 
аудио - вестибуларен систем и 
ларинкс  

Постдипломски и специјалистички студии за 
логопеди, УКИМ Медицински факултет  

Список на предмети кои наставникот ги води одделно за првиот, вториот и третиот циклус на 
студии  

9.3  Список на предмети кои наставникот ги води на третиот циклус студии  

Ред.бр  Наслов на предметот  Студиска програма/институција  

1.  Хумана нутриција  Базична медицина, УКИМ  Медицински 
факултет  

Селектирани резултати во последните три години  



10.1  Релевантни печатени научни трудови (до пет)  

Ред.бр  Автори  Наслов  Издавач/година  

1.  Pluncevikj Gligoroska J,  
Manchevska S,   
Efremovska Lj,  
Todorovska T, Nikolic S  

Body composition and 
maximal oxygen 
consumption in adult 
soccer players in the 
Republic of Macedonia  

Journal of Health Sciences 
2016, 5(3):1-8  

2.  Manevska N, Pop  
Gjorceva D, Ahmeti I,  
Todorovska L,  
Stojanoski S, Zdraveska  
Kocovska M  

Tissue-Muscle Perfusion  
Scintigraphy of the 
Lower Limbs in a Patient 
with Type 2 Diabetes 
Mellitus and Peripheral  
Arterial Disease  

Mol Imaging Radionucl Ther 
2016, 25:42-46  

3.  Mancevska S, Pluncevic  
J, Todorovska L,  
Dejanova B, Petrovska S  

Psychophysiology and 
the sport science  

Research in Physical  
Education, Sport and   
Health 2016, Vol. 5(2): 101105  

4.  Manevska N, Stojanoski  
S, Pop Gjorceva D,  
Todorovska L, Vavlukis  
M, Majstorov V   

Tissue-muscle perfusion 
by one day 99mTc-MIBI 
rest-dipyridamol 
scintigraphy in 
nondiabetic and diabetic 
patients  

Rev Esp Med Nucl Imagen Mol  
2017, 965-969  
https://doi.org/10.1016/j.ren 
m.2017.09.005  

5.   Plincevic Gligoroska J,  
Gontarev S, Dejanova B,  
Todorovska L, Shukova  
S. D, Manchevska S  

Red Blood Cell Variables 
in Children and 
Adolescents regarding  
the Age and Sex  
  

Iranian Journal of Public  
Health 2019, Vol.48(4): 704712  

10.2  Учество во научно-истражувачки национални и меѓународни проекти (до пет)  

Ред.бр  Автори  Наслов  Издавач/година  

/  /  /  /  

10.3  Печатени книги во последните пет години (до пет)  

Ред.бр  Автори  Наслов  Издавач/година  

1.  Б Дејанова, С  
Петровска, Л  
Тодоровска  

Физиологија за 
студентите од 
тригодишните стручни 
студии  

Универзитет "Св. Кирил и 
Методиј", Медицински 
факултет, Скопје, 2014  

2.  Катедра по физиологија  Практикум по  
физиологија  за  
студенти на  
тригодишните студии  

Универзитет "Св. Кирил и 
Методиј", Медицински  
факултет, Скопје, 2015  

10.4  Печатени стручни трудови во последните пет години (до пет)  

Ред.бр  Автори  Наслов  Издавач/година  

1.  L Todorovska, B  
Dejanova, V  
Ivanovska, S Nikolic, J  
Gligoroska, I  
Karadjozova, E  
Smilevska  

Periodical Preparticipation 
physical examination of 
athletes in R. Macedonia 
compared with other 
European countries  

Research in Physical  
Education, Sport and Health  
2016, Vol. 5 (2): 111-115  



2.  Todorovska L,  
Maleska V, Dejanova  
B, Petrovska S,  
Efremovska Lj,  
Pluncevic J,  
Mancevska S,  
Sivevska E  

Review of the application 
fields of anthropometry in 
health management of 
athletes  

Physioacta 2017, 11(1):73-79  

3.  Shubeska-Stratrova S, 
Todorovska L  

Android/legs and 
legs/trunk indexes 
determined with 
dualenergy x-ray 
absorptiometry in 
Cushing’s and Non  
Cushing’s obese women  

Archives Public Health 2017, 
Vol.9, No.2: 18-24   

Менторства на додипломски, магистерски и докторски студии  

11.1  Дипломски работи  5  

11.2  Магистерски работи  1  

11.3  Докторски дисертации  4  
 
 
 

Име и презиме  Бети Дејанова    

Дата на раѓање  26-07-1962    

Степен на образование  Високо    

Наслов на научниот степен  Доктор на науки    

Каде и кога го завршил 
образованието односно се 
стекнал со научен степен  

Образование  Година         Институција  

Доктор  по  
медицина  

1986  УКИМ Медицински факултет- 
Скопје  

Магистер  1992  УКИМ Медицински факултет- 
Скопје  

Доктор на науки  2002  УКИМ Медицински факултет- 
Скопје  

 Поле  Подрачје  Област  

Подрачје,  поле  и 
 обалст  на научниот степен 
магистер  

Медицински  
 науки  и  
здравство  

Фундаментални  
медицински 
науки   

Физиологија  

Подрачје, поле и област на 
научниот степен доктор  

Поле  Подрачје  Област  

Медицински  
 науки  и  
здравство  

Фундаментални 
медицински 
науки  

Физиологија  

Доколку е во работен однос да се 
наведе институцијата каде работи 
и звањето во кое е избран и во 
која област  

Институција  Звање во кое е избран и област  

Институт за медицинска и 
експериментална физиологија со 
антропологија, УКИМ Медицински 
факултет  
  

  
Редовен професор  
Физиологија  



Список на предмети кои наставникот ги води одделно за првиот, вториот и третиот циклус на студии  

9.1  Список на предмети кои наставникот ги води на првиот циклус студии  

Ред.бр  Наслов на предметот  Студиска програма/институција  

1  Морфологија и физиологија 
на клетка   

Општа медицина, УКИМ Медицински факултет-Скопје  

2    
Физиологија 1  

Општа медицина УКИМ Медицински факултет-Скопје  

  3    
Физиологија 2  

Општа медицина УКИМ Медицински факултет-Скопје   

  4     
Физиологија на спорт   

Општа медицина УКИМ Медицински факултет-Скопје  

  5    
Физиологија на фетус   

Општа медицина УКИМ Медицински факултет-Скопје  

    
6  

  
Физиологија  

Тригодишни  стручни  студии    за  сестри,  УКИМ  
Медицински факултет-Скопје  

  7    
Физиологија  

Тригодишни стручни студии за логопеди, УКИМ 
Медицински факултет-Скопје  

  8    
Физиологија  

Тригодишни стручни студии за  физиотерапевти, УКИМ 
Медицински факултет-Скопје  

  9   Физиологија  со  
патофизиологија  

Тригодишни  стручни  студии  за  
радиолошкитехнолози,УКИМ Медицински 
факултетСкопје  

  10  Основи на научна работа  Општа медицина УКИМ Медицински факултет-Скопје  

  11    
Спортска медицина  

Тригодишни стручни студии за  физиотерапевти, УКИМ 
Медицински факултет-Скопје  

  12  Физиологија 1   Дентална медицина,УКИМ Стоматолошки факултет   

  13  Физиологија 2  Дентална медицина, УКИМ Стоматолошки факултет   

  14  Анатомија и физиологија  Магистер  по  фармација,  УКИМ 
 Фармацевтски факултет-Скопје  

  15  Вовед во физиологија  Лаборантски  биоинжињери,  УКИМ 
 Фармацевтски факултет - Скопје  

Список на предмети кои наставникот ги води одделно за првиот, вториот и третиот циклус на студии  

9.2  Список на предмети кои наставникот ги води на вториот циклус студии  
 Ред.бр  Наслов на предметот  Студиска програма/институција  

  3.  Развој на когнитивни процеси Тригодишни стручни студии за логопеди, УКИМ 
Медицински факултет-Скопје  

Список на предмети кои наставникот ги води одделно за првиот, вториот и третиот циклус на студии  

9.3  Список на предмети кои наставникот ги води на третиот циклус студии  
Ред.бр  Наслов на предметот  Студиска програма/институција  
1.  Оксидативен стрес  Општа медицина УКИМ Медицински факултет-Скопје  

  3.   Пријавување на 
научноистражувачки проект   

Општа медицина УКИМ Медицински факултет-Скопје  

Селектирани резултати во последните три години  

10.1  Релевантни печатени научни трудови (до пет)  
Ред.бр  Автори  Наслов  Издавач/година  



1.   Beti  Dejanova  Sunchica  
Petrovska,   

Promotion of exercise 
to children and young 
people mechanisms of  
action  
  

Unapregjenje kvalitete zhivota djece i 
mladih 2017: 203-208  

2.   S. Petrovska, B. Dejanova,  
S. Manchevska, J.  
Pluncevic Gligorovska  

  
Estradiol:  
 Mechanism  of  
cardiorenal 
protection  

  
  

Res in Phys Edu, Sport and Health 2017, 
vol.6,No.1,pp.31-35  

3.   Petrovska S, Dejanova B,  
Manchevska S, 
PluncevicGligorovska J.   

Atherosclerosis risk 
factors in  

women during 
menopause  

JMS 2018 vol.1(1):57-61  

4.        
5.        
 

10.2  Учество во научно-истражувачки национални и меѓународни проекти (до пет)  
Ред.бр  Автори  Наслов  Издавач/година  
 /  /  /  /  

10.3  Печатени книги во последните три години (до пет)  
Ред.бр  Автори  Наслов  Издавач/година  
1.  Б.Дејанова, С. Петровска и 

сор.  
Спортска 

медицина  
За студентите на 
стручните студии  

  
Медицински факултет, Скопје, 2018  

10.4  Печатени стручни трудови во последните три години (до пет)  
Ред.бр  Автори  Наслов  Издавач/година  
1.        
2.   Todorovska L, Maleska V, 

Dejanova B, Petrovska S et 
all.   

Reveiw of the 
application fields of 
anthrometry in 
health  

  Physioacta 2017; 11 (1):73-79  

   management  of 
athletes  

 

Менторства на додипломски, магистерски и докторски студии  

11.1  Дипломски работи  6  
11.2  Магистерски работи  /  
11.3  Докторски дисертации  3  
12.   За ментори на докторски трудови селектирани резултати во последните четири/ пет години  

12.1.  Доказ за печатени научноистражувачки трудови во меѓународни научни списанија или 
меѓународни научни публикации во даденото поле (до шест) во последните три  години  
Ред.  
број  

Автори                 Наслов  Издавач / година  

1.  Sanja Mancevska,  
Jasmina Pluncevik 
Gligorovska, Lidija  
Todorovska, et all.  

Levels of anxiety and 
depression in elite 
karate athletes  

Res in Phys Edu, Sport and Health 
2018, vol.7,No.1,pp.31-36  

12.2.  Доказ за најмалку два печатени научноистражувачки трудови во меѓународни научни 
списанија со импакт фактор во даденото поле во последните пет години  



Ред.  
број  

Автори  Наслов  Издавач / година  

1.        
2.        

12.3.  Доказ за најмалку три учества на меѓународни собири во последните години  
Ред. 
број  

Автори  Наслов на трудот  Меѓународен собир/ 
конференција  

Година  

1.  Sanja Mancevska,  
Jasmina Pluncevic  
Gligorovska, Lidija 
Todorovska, Beti 
Dejanova.  

Psychophysiology 
and  the 
 sport 
science.  

2nd International  
Scientific Conference 
Research in physical 
education, sport and 
health.   

June 2016  

2.  Beti Dejanova, Suncica 
Petrovska, Lidija 
Todorovska, Sanja 
Mancevska, Jasmina 
Pluncevic Gligorovska,  
Petar Dejanov  

Possible role of 
exercise in aging  

2nd International 
Scientific Conference. 
Research in physical 
education, sport and 
health.  

June 2016  

 
 
 

Прилог 
бр.4 
 

Податоци за наставниците кои изведуваат настава на студиската програма од 
прв, втор и трет циклус на студии и за ментори на докторски трудови 

 
1. Име и презиме Елизабета Чадиковска 
2. Дата на раѓање 19-05-1973 
3. Степен на образование Високо 
4. Наслов на научниот степен Доктор на науки 
5. Каде и кога го завршил 

образованието односно се 
стекнал со научен степен 

Образование Година        Институција 

Доктор по медицина 1997 УКИМ Медицински 
факултет 

Магистер 2006 УКИМ Медицински 
факултет 

Доктор на науки 2014 УКИМ Медицински 
факултет 

6. Подрачје, поле и област на 
научниот степен магистер 

Поле Подрачје Област 

Медицински науки и 
здравство 

Фундаментални 
медицински 
науки  

Анатомија 

7. Подрачје, поле и област на 
научниот степен доктор 

Поле Подрачје Област 

Медицински науки и 
здравство 

Фундаментални 
медицински 
науки 

Анатомија 

8. Доколку е во работен однос да 
се наведе институцијата каде 
работи и звањето во кое е 
избран и во која област 

Институција Звање во кое е избран и 
област 

Институт за анатомија, УКИМ 
Медицински факултет 
 

Доцент 
Анатомија 

9. Список на предмети кои наставникот ги води одделно за првиот, вториот  и третиот циклус на 
студии 
9.1. Список на предмети кои наставникот ги води на првиот циклус на студии 

Ред.  
број 

Наслов на предметот Студиска програма / институција 

1. Анатомија 1 Општа медицина, УКИМ Медицински 
факултет 

2. Анатомија 2 Општа медицина УКИМ Медицински 
факултет 



3. Анатомија 3 Општа медицина УКИМ Медицински 
факултет 

4. Анатомија 1 Дентална медицина, УКИМ Стоматолошки 
факултет 

5. Анатомија 2 Дентална медицина, УКИМ Стоматолошки 
факултет  

6. Анатомија со физиологија Магистер по фармација, УКИМ 
Фармацевтски факултет 

7. Анатомија со хистологија Тригодишни стручни студии за стручни 
логопеди, УКИМ Медицински факултет 

8. Анатомија со хистологија Тригодишни стручни студии за стручни 
медицински сестри, УКИМ Медицински 
факултет 

9. Анатомија 1 и 2 Тригодишни стручни студии за стручни 
радиолошки технолози, УКИМ Медицински 
факултет 

   
    
9.2.  Список на предмети кои наставникот ги води на вториот циклус на студии 

Ред. 
број 

Наслов на предметот Студиска програма / институција 

1.   
2.   

9.3. Список на предмети кои наставникот ги води на третиот циклус на студии 
Ред. 
број 

Наслов на предметот Студиска програма / институција 

1.  
2.   

10. Селектирани резултати во последните пет години 
10.1. Релевантни печатени научни трудови (до пет) 

Ред. 
број 

Автори Наслов Издавач /  година 

1. Chadikovska E, 
Matveeva N, Zafirova B, 
Trpkovska B, Bojadzieva 
B. 
 

Types of feet in 
Macedonian 
population. 

JMS.2018; Vol.1(2):3-
8. 
 

2. Jurkovik D, 
Chadikovska E. 
 

Medical faculty student’s 
opinion on the 
significance of anatomy 
education and 
methodologies for 
practical teaching during 
the III-rd semester. 

Physioacta. 
2018; Vol.12(1):13-22. 
 

3. Zafirova B, Papazova 
M,Zivadinovik J, 
Matveeva N, 
Chadikovska E, 
Bitovska I. 
 

Evaluation of sex-
specific differences of 
anthropometric 
variables that were used 
as indicators of 
nutritional status in 
Macedonian children. 

JMS.2018;Vol.1(1):25-
30. 
 

4. Zivadinovik Julija, 
Matveeva N, Zafirova 
B,Dodevski A, 
Chadikovska E, 
Petrovska T 

 
 

Anatomical variations 
of the aortic arch 
branching pattern. 

Physioacta. 
2018; Vol.12(1):67-73 
 

5.  BiljanaZafirova,Trpkovska Assessment of growth IJAE.2018;Vol.123. 



B, Papazova M, 
Zivadinovik J, Matveeva 
N, Chadikovska E, 
Bojadzieva B, Dodevski A 
 

and nutritional status in 
preschool children from 
Albanian nationality. 

1:226 
 

10.2. Учество во научно-истражувачки национални и меѓународни проекти (до пет) 
Ред. 
број 

Автори Наслов Издавач / година 

1. Живадиновиќ Ј, Папазова 
М,Матвеева Н, Зафирова Б, 
Чадиковска Е, Додевски А, 
Бојаџиева Б. 

Aнатомски варијации на 
аортниот лак-клиничко и 
радиолошко значење. 

УКИМ, Медицински 
факултет, Скопје 

2. Зафирова Б, Папазова М, 
Живадиновиќ Ј, Матвеева Н, 
Тошевска К, Цековска С, 
Чадиковска Е, Бојаџиева Б, 
Додевски А, Трпковска Б, 
Костовска И. 

Антропометриски и 
биохемиски параметри за 
детекција на дебелина како 
ризик фактор за метаболен 
синдром кај студентската 
популација. 

УКИМ, Медицински 
факултет, Скопје 

3. 
4.    
5.    

10.3. Печатени книги во последните пет години (до пет) 
Ред. 
број 

Автори Наслов Издавач / година 

1 Лазарова Д, Зафирова Б, 
Јурковик Д, Чадиковска Е, 
Бојагиева Б, Додевски А, 
Трпковска Б. 

Анатомија на човекот Скопје:УКИМ, 
Медицински факултет; 
2016. 

2.    
3.    

4.    
5.    

10.4. Печатени стручни трудови во последните пет години (до пет) 
Ред. 
број 

Автори Наслов Издавач / година 

1. Chadikovska E, 
Lazarova D, Zafirova B, 
Trpkovska B, Dodevski A. 
 

Palmar ridge count in  
different nationalities. 

Acta   morphol.2016; 
Vol.13(1):5-7. 
 

2. Dodevski Ace, Tosovska-
Lazarova D, Zivadinovik 
J, Matveeva N, 
Chadikovska E, 
Lazareska M. 
 

Anatomy and clinical 
significance of the 
posterior inferior 
cerebellar artery. 

Acta  morphol.2016; 
Vol.13(1):8-11 

3. Bojadzieva Biljana, 
Nakeva N, Matveeva N, 
Zafirova B, Chadikovska 
E, Serjoza Gontarev. 

 
 

Impact of 
socioeconomic factors 
on somatotype 
components in 
Macedonian 
adolescents. 

MOJ 
Anat&Physiol.2016; 
Vol.2(4):00050 
 

4. Niki Matveeva, Popovska 
L, Evrosimovska B, 
Chadikovska E, 
Nikolovska J.  
 

Morphological 
alterations in the 
position of the 
mandibular foramen in 
dentate and edentate 
mandibles. 

Anat Sci Int;DOI 
10.1007/s12565-017-
0423-9 
 

11.  Менторства на додипломски, магистерски и докторски студии   
11.1. Дипломски работи 5 



11.2. Магистерски работи  
11.3. Докторски дисертации  

 
 
 
Име и презиме Марија Папазова 
Дата на раѓање 07.11. 1955 
Степен на образование Високо 
Наслов на научниот 
степен 

Доктор на науки 

Каде и кога го завршил 
образованието односно 
се стекнал со научен 
степен 

Образование Година        Институција 
Доктор по медицина 1979 УКИМ 

Медицински 
факултет 

Магистер 1989 УКИМ 
Медицински 
факултет 

Доктор на науки 1998 УКИМ 
Медицински 
факултет 

Подрачје, поле и обалст 
на научниот степен 
магистер 

Поле Подрачје Област 

Медицински науки и 
здравство 

Фундаментални 
медицински науки  

Анатомија 

Подрачје, поле и обалст 
на научниот степен 
доктор 

Поле Подрачје Област 
Медицински науки и 
здравство 

Фундаментални 
медицински науки 

Анатомија 

Доколку е во работен 
однос да се наведе 
институцијата каде 
работи и звањето во кое е 
избран и во која област 

Институција Звање во кое е 
избран и област 

Институт за анатомија, УКИМ 
Медицински факултет 
 

Редовен  професор 
Анатомија 

Список на предмети кои наставникот ги води одделно за првиот, вториот и третиот 
циклус на студии 
9.1 Список на предмети кои наставникот ги води на првиот циклус студии 

Ред.бр Наслов на предметот Студиска програма/институција 
1. Анатомија 1 Општа медицина, УКИМ Медицински 

факултет 
2. Анатомија 2 Општа медицина УКИМ Медицински 

факултет 
3. Анатомија 3 Општа медицина УКИМ Медицински 

факултет 
4. Анатомија 1 Дентална медицина, УКИМ 

Стоматолошки факултет 
5. Анатомија 2 Дентална медицина, УКИМ 

Стоматолошки факултет  
6. Функционална анатомија Факултет за физичка култура 
7. Анатомија со физиологија Магистер по фармација, УКИМ 

Фармацевтски факултет 
8. Анатомија со хистологија Тригодишни стручни студии за стручни 

логопеди, УКИМ Медицински факултет 
9. Анатомија со хистологија Тригодишни стручни студии за стручни 

медицински сестри, УКИМ Медицински 
факултет 



10.  Анатомија со хистологија Тригодишни стручни студии за стручни 
физиотерапевти, УКИМ Медицински 
факултет 

10. Анатомија 1 и 2 Тригодишни стручни студии за стручни 
радиолошки технолози, УКИМ 
Медицински факултет 

 11. Васкуларизација на мозокот 
- изборен предмет 

Општа медицина, УКИМ Медицински 
факултет 

Список на предмети кои наставникот ги води одделно за првиот, вториот и третиот 
циклус на студии 
9.2 Список на предмети кои наставникот ги води на вториот циклус студии 

Ред.бр Наслов на предметот Студиска програма/институција 
   

Список на предмети кои наставникот ги води одделно за првиот, вториот и третиот 
циклус на студии 
9.3 Список на предмети кои наставникот ги води на третиот циклус студии 

Ред.бр Наслов на предметот Студиска програма/институција 
1. Клиничка анатомија на 

нервен систем 
Базична медицина, УКИМ Медицински 
факултет 

2. Васкуларизација на ЦНС Базична медицина, УКИМ Медицински 
факултет 

3. Клиничка анатомија на 
органот за слух и рамнотежа 

Базична медицина, УКИМ Медицински 
факултет 

Селектирани резултати во последните три години 

10.1 Релевантни печатени научни трудови (до пет) 
Ред.бр Автори Наслов Издавач/година 
1. Papazova M, 

Zhivadinovik J, 
Matveeva N, 
Dodevski A, 
Zafirova B, 
Ristic D. 

Morphological characteristics of the 
recurrent artery of Heubner. 

JMS2018;1(1):5-9. 

2.  Ristikj D, 
Ristovski V, 
Papazova M, 
Dodevski A. 

Migraine association with atrial 
septal defect-a case report. 

JMS 2018;1(1):82-
85. 

3. Lazareska M, 
Aliji V, 
Stojovska 
Jovanovska E, 
Businovska J, 
Mircevski V, 
Kostov M, 
Papazova M 

Endovascular treatment of wide 
neck aneurysms 

Open Access 
Macedonian Journal 
of Medical Sciences. 
2018; 6(12):2316-
2322. 
 

10.2 Учество во научно-истражувачки национални и меѓународни проекти (до пет) 
Ред.бр Автори Наслов Издавач/година 
1. Јулија 

Живадиновиќ 
Aнатомски варијации на 
аортниот лак-клиничко и 
радиолошко значење 

УКИМ, 
Медицински 
факултет, Скопје 

2. Ники Матвеева Aнатомски варијации и 
конгенитални аномалии на 
лумбосакралниот сегмент на 
рбетниот столб – 

УКИМ, 
Медицински 
факултет, Скопје 



клиничкоанатомски и 
радиолошки аспекти. 

 3. Зафирова Б.  Антропометриски и биохемиски 
параметри во детекција на дебелина 
како ризик фактор за метаболен 
синдром кај студентска популација 

УКИМ, Медицински 
факултет, Скопје 
2018 

10.3 Печатени книги во последните пет години (до пет) 
Ред.бр Автори Наслов Издавач/година 
1 Папазова М, 

Живадиновикј Ј, 
Матвеева Н, 
Зафирова Б, 
Чадиковска Е 

Aнатомија 3 за студентите од општа 
медицина 
 

Скопје:УКИМ, 
Медицински 
факултет; 2019 

2. Матвеева Н, 
Живадиновикј Ј, 
Папазова М, 
Зафирова Б, 
Чадиковска Е 

Aнатомија 1 за студентите од општа 
медицина 
 

Скопје:УКИМ, 
Медицински 
факултет; 2019 

3. Матвеева Н, 
Папазова М, 
Живадиновик Ј, 
Зафирова 
Б,Чадиковска Е, 
Бојадгиева Б, 
Додевски А, 
Трпковска Б 

Aнатомија  за студентите од 
тригодишните стручни студии за 
дипломиран логопед 

Скопје:УКИМ, 
Медицински 
факултет; 2019 

4. Живадиновикј Ј, 
Папазова М, 
Матвеева Н, 
Зафирова Б, 
Чадиковска Е, 
Бојадгиева Б, 
Додевски А, 
Трпковска Б 

Aнатомија  за студентите од 
тригодишните стручни студии за 
дипломиран физиотерпавет 

Скопје:УКИМ, 
Медицински 
факултет; 2019 

 5. Живадиновикј Ј, 
Матвеева Н, 
Папазова М, 
Зафирова Б, 
Чадиковска Е, 

Aнатомија 2 за студентите од 
Стоматолошкиот факултет 
 

Скопје:УКИМ, 
Медицински 
факултет; 2020 

10.4 Печатени стручни трудови во последните пет години (до пет) 
Ред.бр Автори Наслов Издавач/година 
1. Lazareska M, 

Aliji V, 
Jakimovska 
Dimitrovska M, 
Businovska J, 
Janevski P, 
Daskalov D, 
Kostov M, 
Papazova M 

Endovascular treatment of 
intracranial aneurysm on anterior 
circulation 

Acta Morphologica 
2018; 15(1):29-38. 
 

2. Matveeva N,  
Chabukovska  
Radulovska J, 
Papazova M, 
Zhivadinovik J, 
Zafirova B, 
Bojadzieva B, 
Trpkovska B 

Disc herniations  
and cauda equina compression  
in unilateral and  
bilateral articular fusion 
lumbosacral transitional anatomy  
types 

 

JMS 2018;1(1):10-19 



3. Zafirova B,  
Papazova M, 
Zhivadinovik J, 
Matveeva N, 
Chadikovska 
E, Bitovska I 

Evaluation of sex-specific 
differences of anthropometric 
variables that were used as 
indicators of nutritional status in  
macedonian  
children 

JMS 2018;1(1):25-30 

    

Менторства на додипломски, магистерски и докторски студии 

11.1 Дипломски работи 20 
11.2 Магистерски работи 1 
11.3 Докторски дисертации 3 
 
 
 

1.  Име и презиме  Сања Манчевска  

2.  Дата на раѓање  29.06.1967  

3.  Степен на образование  Високо  

4.  Наслов на научниот степен  Доктор на науки  

5.  Каде и кога го завршил 
образованието односно се 
стекнал со научен степен  

Образование  Година  Институција  

Доктор по медицина   1991  УКИМ Медицински 
факултет-Скопје  

Магистер    2002  УКИМ Медицински 
факултет-Скопје  

Доктор на науки  2009  УКИМ Медицински 
факултет-Скопје  

6.  Подрачје, поле и област на 
научниот степен магистер  

Подрачје  Поле  Област  

Медицински науки и 
здравство  

Базична 
медицина  

Физиологија  

7.  Подрачје, поле и област на 
научниот степен доктор  

Подрачје  Поле  Област  

Медицински науки и 
здравство  

Базична 
медицина  

Физиологија  

8.  Доколку е во работен однос да 
се наведе институцијата каде 
работи и звањето во кое е 
избран и во која област  

Институција  Звање во кое е избран и 
област  

Институт за МЕ физиологија со 
антропологија   
Медицински факултет – УКИМ  
Скопје  

Вонреден професор 
Физиологија  

9.  Список на предмети кои наставникот ги води одделно за првиот, вториот  и третиот циклус на 
студии  

9.1.  Список на предмети кои наставникот ги води на првиот циклус на студии  

  Ред.  
број  

Наслов на предметот  Студиска програма / институција  

1.  Морфологија и физиологија на 
клетка  

Општа медицина, УКИМ Медицински 
факултет-Скопје  

2.  Физиологија 1  Општа медицина, УКИМ Медицински 
факултет-Скопје  

3.  Физиологија 2  Општа медицина, УКИМ Медицински 
факултет-Скопје  



  4.  Физиологија  Тригодишни стручни студии за логопеди, 
медицински техничари, радиолошки 
технолози и физиотерапевти, УКИМ 
Медицински факултет - Скопје  

  5.  Физиологија   Тригодишни стручни студии за радиолошки 
технолози, УКИМ Медицински факултет - 
Скопје  

  6.  Физиологија на спиење – 
изборен предмет  

Општа медицина, тригодишни стручни студии 
за логопеди, медицински техничари, 
радиолошки технолози и физиотерапевти, 
УКИМ Медицински факултет - Скопје  

  7.  Физиологија 1  Дентална медицина, УКИМ Стоматолошки 
факултет, Скопје  

  8.  Физиологија 2  Дентална медицина, УКИМ Стоматолошки 
факултет, Скопје  

  9.  Спортска медицина   Тригодишни стручни студии за 
физиотерапевти, УКИМ Медицински факултет, 
Скопје  

9.2.   Список на предмети кои наставникот ги води на вториот циклус на студии  

Ред. 
број  

Наслов на предметот  Студиска програма / институција  

1.  Развој на когнитивни процеси  Специјализација по клиничка логопедија, 
Медицински факултет - УКИМ Скопје.  

9.3.  Список на предмети кои наставникот ги води на третиот циклус на студии  

Ред. 
број  

Наслов на предметот  Студиска програма / институција  

1.  Електрофизиолошки методи 
во медицинските 
истражувања  

Mедицина (базична и клиничка)  

10.  Селектирани резултати во последните три години  

10.1.  Релевантни печатени научни трудови (до пет)  

Ред. 
број  

Автори  Наслов  Издавач /  година  

1.  Smilevska E, Todorovska L, 
Gligoroska J, Mancevska S,  
Maleska V, Dejanova B, 
Nikolic S, Petrovska S, 
Karadjozova I.   

Some anthropometric 
parameters in  
Macedonian elite senior 
basketball players.  

Physioacta, 2017  

  2.  Mancevska S, Pluncevik  
Gligoroska J, Todorovska L, 
Petrovska S, Dejanova B.  

Levels of anxiety and 
depression in elite karate 
athletes.  

Research in Physical  
Education, sport and 
Health, 2018  

3.  Pluncevic Gligoroska J,  
Gontarev S, Dejanova B,  
Todorovska L, Shukova  
Stojmanova D, Mancevska S.   

Red blood cell variables 
in children and 
adolescents regarding 
the age and sex  

Iranian Journal of Public 
Health, 2019  

10.2.  Учество во научно-истражувачки национални и меѓународни проекти (до пет)  

Ред. 
број  

Автори  Наслов  Издавач / година  



1.  /      

10.3.  Печатени книги во последните пет години (до пет)  

Ред. 
број  

Автори  Наслов  Издавач / година  

2.  Слободан Николиќ и сор.   Физиологија за 
студентите на 
тригодишните стручни 
студии.  

Медицински факултет, 
Катедра за 
физиологија, 2015 
Винсент Графика ISBN  
978-608-4596-71-4  

10.4.  Печатени стручни трудови во последните пет години (до пет)  

Ред. 
број  

Автори  Наслов  Издавач / година  

        

11.   Менторства на додипломски, магистерски и докторски студии    

11.1.  Дипломски работи  1  

11.2.  Магистерски работи  /  

11.3.  Докторски дисертации  /  
 
 
 
Име и презиме Сунчица Петровска 
Дата на раѓање 3-04-1960 
Степен на образование Високо 
Наслов на научниот степен Доктор на науки 
Каде и кога го завршил 
образованието односно се 
стекнал со научен степен 

Образование Година        Институција 
Доктор по 
медицина 

1985 УКИМ Медицински 
факултет-Скопје 

Магистер 1997 УКИМ Медицински 
факултет-Скопје 

Доктор на науки 2003 УКИМ Медицински 
факултет-Скопје 

Подрачје, поле и обалст на 
научниот степен магистер 

Поле Подрачје Област 

Медицински 
науки и 
здравство 

Фундаментални 
медицински 
науки  

Физиологија 

Подрачје, поле и област на 
научниот степен доктор 

Поле Подрачје Област 
Медицински 
науки и 
здравство 

Фундаментални 
медицински 
науки 

Физиологија 

Доколку е во работен однос 
да се наведе институцијата 
каде работи и звањето во 
кое е избран и во која 
област 

Институција Звање во кое е избран 
и област 

Институт за медицинска и 
експериментална физиологија со 
антропологија, УКИМ Медицински 
факултет 
 

 
Редовен професор 
Физиологија 

Список на предмети кои наставникот ги води одделно за првиот, вториот и третиот циклус 
на студии 
9.1 Список на предмети кои наставникот ги води на првиот циклус студии 

Ред.бр Наслов на предметот Студиска програма/институција 
1 Морфологија и физиологија Општа медицина, УКИМ Медицински 



на клетка  факултет-Скопје 
2  

Физиологија 1 
Општа медицина УКИМ Медицински 
факултет-Скопје 

 3  
Физиологија 2 

Општа медицина УКИМ Медицински 
факултет-Скопје  

 4   
Физиологија на спорт  

Општа медицина УКИМ Медицински 
факултет-Скопје 

 5  
Физиологија на фетус  

Општа медицина УКИМ Медицински 
факултет-Скопје 

  
6 

 
Физиологија 

Тригодишни стручни студии  за сестри, УКИМ 
Медицински факултет-Скопје 

 7  
Физиологија 

Тригодишни стручни студии за логопеди, 
УКИМ Медицински факултет-Скопје 

 8  
Физиологија 

Тригодишни стручни студии за  
физиотерапевти, УКИМ Медицински 
факултет-Скопје 

 9 Физиологија со 
патофизиологија 

Тригодишни стручни студии за 
радиолошкитехнолози,УКИМ Медицински 
факултет-Скопје 

 10 Основи на научна работа Општа медицина УКИМ Медицински 
факултет-Скопје 

 11  
Спортска медицина 

Тригодишни стручни студии за  
физиотерапевти, УКИМ Медицински 
факултет-Скопје 

 12 Физиологија 1  Дентална медицина,УКИМ Стоматолошки 
факултет  

 13 Физиологија 2 Дентална медицина, УКИМ Стоматолошки 
факултет  

 14 Анатомија и физиологија Магистер по фармација, УКИМ Фармацевтски 
факултет-Скопје 

 15 Вовед во физиологија Лаборантски биоинжињери, УКИМ 
Фармацевтски факултет - Скопје 

Список на предмети кои наставникот ги води одделно за првиот, вториот и третиот циклус 
на студии 
9.2 Список на предмети кои наставникот ги води на вториот циклус студии 

Ред.бр Наслов на предметот Студиска програма/институција 
1 Физиологија на јадење, 

пиење и голтање 
Тригодишни стручни студии за логопеди, 
УКИМ Медицински факултет-Скопје 

2  Анатомија, физиологија и 
ембриологија на 
аудиовестибуларен систем 
и ларинкс 

 
Тригодишни стручни студии за логопеди, 
УКИМ Медицински факултет-Скопје 

 3. Развој на когнитивни 
процеси 

Тригодишни стручни студии за логопеди, 
УКИМ Медицински факултет-Скопје 

Список на предмети кои наставникот ги води одделно за првиот, вториот и третиот циклус 
на студии 
9.3 Список на предмети кои наставникот ги води на третиот циклус студии 

Ред.бр Наслов на предметот Студиска програма/институција 
1. Физиологија на 

когнитивните пороцеси и 
спиењето 

Општа медицина УКИМ Медицински 
факултет-Скопје 

2.  
Физиологија на спортот 

Општа медицина УКИМ Медицински 
факултет-Скопје  

 3.  Пријавување на научно-
истражувачки проект  

Општа медицина УКИМ Медицински 
факултет-Скопје 



Селектирани резултати во последните три години 

10.1 Релевантни печатени научни трудови (до пет) 
Ред.бр Автори Наслов Издавач/година 
1. Sunchica 

Petrovska, Beti 
Dejanova 

 Obesity in children and 
young people 

Unapregjenje kvalitete zhivota 
djece i mladih 2017: 203-208 

2.  S. Petrovska, B. 
Dejanova, S. 
Manchevska, J. 
Pluncevic 
Gligorovska 

 
Estradiol: Mechanism of 
cardiorenal protection 

 
 

Res in Phys Edu, Sport and 
Health 2017, vol.6,No.1,pp.31-
35 

3.  Petrovska S, 
Dejanova 
B,Manchevska S, 
Pluncevic-
Gligorovska J.  

Atherosclerosis risk 
factors in women during 

menopause 

JMS 2018 vol.1(1):57-61 

4.    
5.    

10.2 Учество во научно-истражувачки национални и меѓународни проекти (до пет) 
Ред.бр Автори Наслов Издавач/година 
 / / / / 

10.3 Печатени книги во последните три години (до пет) 
Ред.бр Автори Наслов Издавач/година 
1. Б.Дејанова, С. 

Петровска и сор. 
Спортска медицина 

За студентите на 
стручните студии 

 
Медицински факултет, Скопје, 

2018 
2.    

3.     

4.    
 

5.    

10.4 Печатени стручни трудови во последните три години (до пет) 
Ред.бр Автори Наслов Издавач/година 
1. Ivanka Karagjozova, 

Suncica Petrovska 
et all 

Frequency of 
electrocardiographic 
changes in trained 
athletes in the RM 

OA Maced J Med Sci 
2017;5(6):708-713 

2.  Todorovska L, 
Maleska V, 
Dejanova B, 
Petrovska S et all.  

Reveiw of the 
application fields of 
anthrometry in health 
management of athletes 

  Physioacta 2017; 11 (1):73-79 

3.    
4.    

Менторства на додипломски, магистерски и докторски студии 

11.1 Дипломски работи 6 
11.2 Магистерски работи / 

11.3 Докторски дисертации 3 
12.  За ментори на докторски трудови селектирани резултати во последните четири/ пет 



години 
12.1. Доказ за печатени научноистражувачки трудови во меѓународни научни 

списанија или меѓународни научни публикации во даденото поле (до шест) 
во последните три  години 
Ред.  
број 

Автори                Наслов Издавач / година 

1. Sanja 
Mancevska, 
Jasmina 
Pluncevik 
Gligorovska, 
Lidija 
Todorovska, 
Sunchica 
Petrovska et 
all. 

Levels of anxiety and 
depression in elite karate 
athletes 

Res in Phys Edu, Sport 
and Health 2018, 
vol.7,No.1,pp.31-36 

2.     
3.    
4.    

12.2. Доказ за најмалку два печатени научноистражувачки трудови во 
меѓународни научни списанија со импакт фактор во даденото поле во 
последните пет години 
Ред.  
број 

Автори Наслов Издавач / година 

1.    
2.    

12.3. Доказ за најмалку три учества на меѓународни собири во последните години 
Ред. 
број 

Автори Наслов на трудот Меѓународен 
собир/ 
конференција 

Година 

1. Sanja Mancevska, 
Jasmina Pluncevic 
Gligorovska, Lidija 
Todorovska, Beti 
Dejanova, Suncica 
Petrovska. 

Psychophysiology 
and the sport 
science. 

2nd International 
Scientific 
Conference 
Research in 
physical 
education, sport 
and health.  

June 
2016 

2. Beti Dejanova, 
Suncica Petrovska, 
Lidija Todorovska, 
Sanja Mancevska, 
Jasmina Pluncevic 
Gligorovska, Petar 
Dejanov 

 

Possible role of 
exercise in aging 

2nd International 
Scientific 
Conference. 
Research in 
physical 
education, sport 
and health. 

June 
2016 

3.     
4.     

 
 
 

Име и презиме  Људмила Ефремовска  

Дата на раѓање  12. 06. 1958  

Степен на образование  Високо  



Наслов на научниот степен  Доктор на науки  

Каде и кога го завршил 
образованието односно се 
стекнал со научен степен  

Образование  Година  Институција  

Доктор по медицина  1984  УКИМ Медицински факултет- 
Скопје  

Специјалист      

Магистер  1998  УКИМ Медицински факултет- 
Скопје  

  Доктор на науки  2008  УКИМ Медицински факултет- 
Скопје  

Подрачје, поле и област на 
научниот степен магистер  

Подрачје  Поле  Област  

Медицински науки и 
здравство  

Фундаментални 
медицински 
науки  

Физиологија, генетика на 
хередитарни заболувања  

Подрачје, поле и област на 
научниот степен доктор  

Подрачје  Поле  Област  

Медицински науки и 
здравство  

Фундаментални 
медицински 
науки  

Физиологија, популациона 
генетика  

Доколку е во работен однос да 
се наведе институцијата каде 
работи и звањето во кое е 
избран и во која област  

Институција  Звање во кое е избран и област  

Институт за физиологија,  
Медицински факултет  
  

Вонреден  професор  Физиологија  

Список на предмети кои наставникот ги води одделно за првиот, вториот  и третиот циклус на студии  

9.1.  Список на предмети кои наставникот ги води на првиот циклус на студии  

Ред.  
број  

Наслов на предметот  Студиска програма / институција  

1.  Физиологија 1  Општа медицина, УКИМ Медицински 
факултетСкопје  

2.  Физиологија 2  Општа медицина, УКИМ Медицински 
факултетСкопје  

  3.  Физиологија 1  Дентална  медицина,  УКИМ 
 Стоматолошки факултет  

  4.  
  

Морфологија и физиологија на клетка  Општа медицина, УКИМ Медицински 
факултетСкопје  

  5.  
  

Физиологија 2  Дентална  медицина,  УКИМ 
 Стоматолошки факултет  

  6.  
  

Физиологија со  патофизиологија  Тригодишни стручни студии за радиолошки 
технолози, УКИМ Медицински факултет-Скопје  

  7.  
  

Физиологија  Тригодишни стручни студии за логопеди, УКИМ 
Медицински факултет-Скопје  

  8.  Физиологија  Тригодишни стручни студии за физиотерапевти, 
УКИМ Медицински факултет-Скопје  

  9.  
  

Физиологија  Тригодишни стручни студии за мед.сестри и 
техничари, УКИМ Медицински факултет-Скопје  

  10.  
  

Анатомија со физиологија  Магистер по фармација, УКИМ Фармацевтски 
факултет-Скопје  

  11.  Вовед во физиологија  Лаборантски биоинжинери, УКИМ Фармацевтски 



  факултет-Скопје  

        

9.2.   Список на предмети кои наставникот ги води на вториот циклус на студии  

Ред. 
број  

Наслов на предметот  Студиска програма / институција  

1.  Анатомија и физиологија на 
аудиовестибуларен систем и ларинкс  

Постдипломски- специјалистички струдии, УКИМ 
Медицински факултет-Скопје  

2.      

9.3.  Список на предмети кои наставникот ги води на третиот циклус на студии  

Ред. 
број  

Наслов на предметот  Студиска програма / институција  

1.  Добра лабораториска пракса, 
Лабораториски животни  

Докторски студии, УКИМ Медицински 
факултетСкопје  

2.      

10.  Селектирани резултати во последните пет години  

10.1.  Релевантни печатени научни трудови (до пет)  

Ред. 
број  

Автори  Наслов  Издавач /  година  

10.2.  Учество во научно-истражувачки национални и меѓународни проекти (до пет)  

Ред. 
број  

Автори  Наслов  Издавач / година  

        

10.3.  Печатени книги во последните пет години (до пет)  

Ред. 
број  

Автори  Наслов  Издавач / година  

1.  Катедра по физиологија  Физиологија за Тригодишни 
стручни студии  

Медицински факултет,  
Скопје  
2015  

2.  Катедра по физиологија  Практикум по физиологија за 
Тригодишни стручни студии  

Медицински факултет,  
Скопје  

     2015  

3.        

4.        

5.        

10.4.  Печатени стручни трудови во последните пет години (до пет)   

Ред. 
број  

Автори  Наслов  Издавач / година  

1.  Bojceski O, Kica H, Maleska  
Ivanovska V, Efremovska Lj, 
Bojeska M, Ivanovska E, Ganiu 
F, Kica K.  

Preventive exercises for 
reinforcement of collateral 
ligament knee in athletes 
performed at the sports 
ground.  

Physioacta  
2016;10(2):97-104.  
  



2.  Maleska Ivanovska V, Bojceski 
O, Bojeska M,Kica H,  
Efremovska Lj..   
  

Five week rehabilitation 
exercises with acceleration and 
deceleration for recovery and 
strengthening of knee cross 
ligaments after injury  

  
Br J Sports Med 2016; 
50:A60.  

3.  Todorovska L, Maleska V,  
Dejanova B, Petrovska S,  
Efremovska Lj, Pluncevic J, 
Mancevska S, Sivevska E.   
  
  
  

REVIEW OF THE APPLICATION  
FIELDS OF ANTHROPOMETRY  
IN HEALTH MANAGEMENT OF  
ATHLETES    
  

Physioacta  
2017;11(1):73-80.  
  

4.  Karagjozova I., Efremoska  
Lj., Nikolikj S., Maleska 
Ivanovska V., Pluncevikj 
Gligoroska J ., Petrovska S.   

  

ANTHROPOMETRIC  
PARAMETERS IN SOCCER  
PLAYERS AGED BETWEEN 14 
AND 17 IN THE REPUBLIC OF  
MACEDONIA    

Physioacta  
2017;11(1):81-88.  
  

5.  Shubeska-Stratrova S1,  
Todorovska L 2, Efremovska Lj  
2,. Gligoroska -Pluncevic J 2,    
  

EVALUATION OF CENTRAL  
OBESITY IN CUSHING’S AND  
NON CUSHING’S WOMEN  
WITH DUAL-ENERGY X-RAY  
ABSORPTIOMETRY    
   
  

Physioacta 
2017;11(2):916.  

    6.  Maleska I. V, Bojcheski O,  
Efremovska Lj., Bojcheska  
M., Ivanovska E., Hunor K   

  

.  Eight week preparatory 
training program for the Balkan 
kickboxing championship.  

2nd International scientific 
conference .2017, 
Conference  
Proceedings  121-128  

11.   Менторства на додипломски, магистерски и докторски студии     

11.1.  Дипломски работи  4   

11.2.  Магистерски работи     

11.3.  Докторски дисертации     

 
 
 

1.  Име и презиме  Јасмина Плунцевиќ Глигороска  

2.  Дата на раѓање  05.03.1965  

3.  Степен на образование  Високо  

4.  Наслов на научниот степен  Доктор на науки  

5.  Каде и кога го завршил 
образованието односно се 
стекнал со научен степен  

Образование  Година  Институција  

Доктор по медицина   1989  УКИМ Медицински 
факултет-Скопје  

Магистер    2008  УКИМ Медицински 
факултет-Скопје  

Доктор на науки  2011  УКИМ Медицински 
факултет-Скопје  

6.  Подрачје, поле и област на Подрачје  Поле  Област  



научниот степен магистер  Медицински науки и 
здравство  

Базична 
медицина  

Физиологија  

7.  Подрачје, поле и област на 
научниот степен доктор  

Подрачје  Поле  Област  

Медицински науки и 
здравство  

Базична 
медицина  

Физиологија  

8.  Доколку е во работен однос да се 
наведе институцијата каде работи 
и звањето во кое е избран и во 
која област  

Институција  Звање во кое е избран и 
област  

Институт за МЕ физиологија со 
антропологија   
Медицински факултет – УКИМ  
Скопје  

Вонреден професор 
Физиологија  

9.  Список на предмети кои наставникот ги води одделно за првиот, вториот  и третиот циклус на 
студии  

9.1.  Список на предмети кои наставникот ги води на првиот циклус на студии  

Ред.  
број  

Наслов на предметот  Студиска програма / институција  

1.  Морфологија и физиологија на клетка  Општа медицина, УКИМ Медицински 
факултет-Скопје  

2.  Физиологија 1  Општа медицина, УКИМ Медицински 
факултет-Скопје  

  3.  Физиологија 2  Општа медицина, УКИМ Медицински 
факултет-Скопје  

  4.  Физиологија  Тригодишни стручни студии за 
логопеди, медицински техничари, 
радиолошки технолози и 
физиотерапевти, УКИМ Медицински  
факултет - Скопје  

  5.  Физиологија   Тригодишни стручни студии за 
радиолошки технолози, УКИМ  
Медицински факултет - Скопје  

  6.  Физиологија на спиење – изборен 
предмет  

Општа медицина, тригодишни стручни 
студии за логопеди, медицински 
техничари, радиолошки технолози и 
физиотерапевти, УКИМ Медицински  
факултет - Скопје  

  7.  Физиологија 1  Дентална медицина, УКИМ  
Стоматолошки факултет, Скопје  

  8.  Физиологија 2  Дентална медицина, УКИМ  
Стоматолошки факултет, Скопје  

  9.  Спортска медицина   Тригодишни стручни студии за 
физиотерапевти, УКИМ Медицински 
факултет, Скопје  

9.2.   Список на предмети кои наставникот ги води на вториот циклус на студии  

Ред. 
број  

Наслов на предметот  Студиска програма / институција  

1.  Развој на когнитивни процеси  Специјализација по клиничка 
логопедија, Медицински факултет - 
УКИМ Скопје.  

9.3.  Список на предмети кои наставникот ги води на третиот циклус на студии  



Ред. 
број  

Наслов на предметот  Студиска програма / институција  

1.  Електрофизиолошки методи во 
медицинските истражувања  

Mедицина (базична и клиничка)  

10.  Селектирани резултати во последните три години  

10.1.  Релевантни печатени научни трудови (до пет)  

Ред. 
број  

Автори  Наслов  Издавач /  година  

1.  Smilevska E, Todorovska L, 
Gligoroska J, Mancevska S,  
Maleska V, Dejanova B, 
Nikolic S, Petrovska S, 
Karadjozova I.   

Some anthropometric parameters 
in Macedonian elite senior 
basketball players.  

Physioacta, 2017  

2.  Pluncevic Gligoroska J,  
Manchevska S,Matveeva N, 
Sivevska E, Koztovski Z.   

Bioelectrical impedance analysis of 
body composition in karate 
athletes regarding the preparatory 
period  

Sport Sciences and 
health, 2017  

  3.  Mancevska S, Pluncevik  
Gligoroska J, Todorovska L, 
Petrovska S, Dejanova B.  

Levels of anxiety and depression in 
elite karate athletes.  

Research in Physical 
Education, sport and 
Health, 2018  

4.  Pluncevic Gligoroska J,  
Gontarev S, Dejanova B,  
Todorovska L, Shukova  
Stojmanova D, Mancevska S.   

Red blood cell variables in children 
and adolescents regarding the age 
and sex  

Iranian Journal of 
Public Health, 2019  

  5.  Pluncevic Gligoroska J, 
Manchevska S.  

Skeletal muscle hypertrophy – 
physiological mechanisms  
  

Conference 
proceedings, 3rd 
international 
conference Sport, 
Recreation, Health.  
Belgrade, 2019.  

10.2.  Учество во научно-истражувачки национални и меѓународни проекти (до пет)  

Ред. 
број  

Автори  Наслов  Издавач / година  

1.  /      

10.3.  Печатени книги во последните пет години (до пет)  

Ред. 
број  

Автори  Наслов  Издавач / година  

2.  Слободан Николиќ и сор.   Физиологија за студентите на 
тригодишните стручни студии.  

Медицински 
факултет, Катедра 
за физиологија, 
2015 Винсент  
Графика ISBN 978- 
608-4596-71-4  

10.4.  Печатени стручни трудови во последните пет години (до пет)  

Ред. 
број  

Автори  Наслов  Издавач / година  

        

11.   Менторства на додипломски, магистерски и докторски студии    



11.1.  Дипломски работи  1  

11.2.  Магистерски работи  /  

11.3.  Докторски дисертации  /  
 
 
 

Име и презиме  Жаклина Цековска  

Дата на раѓање  22.05.1961 година  

Степен на образование  Високо  

Наслов на научниот степен  Доктор на науки  

  
  
  
  
Каде и кога го завршил 
образованието односно се 
стекнал со научен степен  

Образование  Година         Институција  

Доктор по медицина  1985  УКИМ Медицински 
факултет  

Магистер  1999  УКИМ Медицински 
факултет  

Доктор на науки  2006  УКИМ Медицински 
факултет  

Подрачје,  поле  и 
 обалст  на научниот степен 
магистер  

Поле  Подрачје  Област  

Медицински науки и 
здравство  

Фундаментални 
медицински науки   

Медицинска 
микробиологија  

Подрачје, поле и обалст на 
научниот степен доктор  

Поле  Подрачје  Област  

Медицински науки и 
здравство  

Фундаментални 
медицински науки  

Медицинска 
микробиологија  

Доколку е во работен однос да се 
наведе институцијата каде работи 
и звањето во кое е избран и во 
која област  

Институција  Звање во кое е избран и 
област  

Институт за микробиологија и 
паразитологија, УКИМ Медицински 
факултет  
  

Редовен професор,  
микробиолог  
  

Список на предмети кои наставникот ги води одделно за првиот, вториот и третиот циклус на студии  

9.1    
Список на предмети кои наставникот ги води на првиот циклус студии  

  
Ред.бр  

  
Наслов на предметот  

  
Студиска програма/институција  

1.  Микробиологија со 
паразитологија 1  

Општа медицина, УКИМ  Медицински 
факултет  

2.  Микробиологија со 
паразитологија 2  

Општа медицина УКИМ  Медицински 
факултет  

3.  Микробиологија со имунологија  Дентална медицина, УКИМ,  Стоматолошки 
факултет  

4.  Микробиологија  со  
паразитологија  

Магистер по фармација, УКИМ Фармацевтски 
факултет    

5.  Микробиологија  
  

Лабораториски биоинженери, УКИМ 
Фармацевтски факултет-Скопје  

6.  Микробиологија  со  
паразитологија  

Тригодишни стручни студии за физиотерапевти, 
УКИМ Медицински факултет-Скопје  



7.  Микробиологија со 
паразитологија  

Тригодишни стручни студии за мед. сестри и 
техничари, УКИМ Медицински факултет-Скопје  

8.  Микробиологија na hrana  
  

Diplomiran dieteti~ar i dietoterapevt, 
Фармацевтски факултет, УКИМ-Скопје  

      

Список на предмети кои наставникот ги води одделно за првиот, вториот и третиот циклус на студии  

9.2  Список на предмети кои наставникот ги води на вториот циклус студии  

Ред.бр  Наслов на предметот  Студиска програма/институција  

1  Клиничка  микробиологија- 
семинар  

Општа медицина УКИМ Медицински 
факултетСкопје  

Список на предмети кои наставникот ги води одделно за првиот, вториот и третиот циклус на студии  

9.3  Список на предмети кои наставникот ги води на третиот циклус студии  

Ред.бр  Наслов на предметот  Студиска програма/институција  

1.  Хемокултурата-драгоцен метод за 
детекција на присутните 
микроорганизми во крвта-изборе  

Докторски студии,Базична медицина, УКИМ 
Медицински факултет  

2.  МРСА во болничка 
средина, Фактори на 
вируленција и резистенција 
– изборен  

Докторски студии, Базична медицина, УКИМ 
Медицински факултет  

Селектирани резултати во последните три години  

10.1  Релевантни печатени научни трудови (до пет)  

Ред.бр  Автори  Наслов  Издавач/година  

1.  Jankoska G,  
Trajkovska-Dokic E,  

Petrovska M, Cekovska  
Z, Kaftandzieva A,  

Labacevska L,  
Popovska K, Kotevska 

V, Panovski N.  

  
Vancomycin resistance in 
invasive and non-invasive 

strains of Enterococcus faecium.  

  
  

Acta morphol. 2018; 
Vol.15(1):21-28.  

2.  Kaftandzieva A,  
Todorovic I,  

Kaftandziev I, Cekovska 
Z.  

Soft – tissue infection in child 
after dog bite: a case report.  

Physioacta. 2017. Vol11 (N°1),  
p. 123-129.  

  
  

3.  G. Mircevska, M.J.  
Pavlova, V. Kotevska, 

E.T. Dokic, Z.  
Cekovska, G. Jankoska, 

M. Petrovska, N.  
Panovski  

  
Distribution and antifungal 

susceptibility of Candida  
species in patients with risk for  

fungal infections  

Macedonian pharmaceutical 
bulletin, 62(1);  

ISSN1409-8695. UDC: 616- 
022.822.822.3  

Original scientific paper 2016  

4.  Никола Пановски,  
Билјана Какараскоска  

Боцеска, Ана  
Кафтанџиева,  

Жаклина Цековска,  
Голубинка Бошевска,  

Кристина Христова, 
Неда Милевска  

  
  

Антимикробна резистенција  
(АМР) во Европа и 

Балканскиот регион – преглед 
на сегашната состојба  

  

  
  

Архиви јавно здравје,  
Vol.8 No1 pp12-19, 2016  

  



5.   Kakaraskoska Boceska  
B, Tozija F, Cekovska Z, 
Stikova E, Petrovska M.  

Laboratory acquired infections 
among employees in the  

microbiological laboratories in 
Macedonia.  

Arch Pub Health 2017;9  
(1):58-65.  

  
  

 

10.2  Учество во научно-истражувачки национални и меѓународни проекти (до пет)  

Ред.бр  Автори  Наслов  Издавач/година  

1.  Голубинка Бошевска,  
Никола Пановски,  

Жаклина Цековска,  
Ана Кафтанџиева,  

Биљана Какараскоска 
и сор.  

________________  
  

Проф. д- Милена 
Петровска и сор.  

(учесник - проф. д-р  
Жаклина Цековска)  
________________  

  
Проф. д-р Никола 
Пановски и сор.  

(учесник - проф. д-р  
Жаклина Цековска)  
________________  

  
Проф. д- Милена 
Петровска и сор.  

(учесник - проф. д-р  
Жаклина Цековска)  

  
  

 
Проф. д-р Милена  
Петровска, проф 

д-р Жаклина  
Цековска, проф. д-р  

Гордана Јанкоска  
  

  
  

Проект (мрежа за следење на 
антимикробната  

резистенција во Република  
Македонија)  

______________________  
Етиолошка дијагноза на 
долните респираторни  

инфекции кај деца со посебен 
осврт кон  

Branchamella catharralis  
_____________________  

  
Резистенција на патогените 

бактерии кон  
хемотерапевтици во Скопје  

  
_____________________ 

Уропатогени Escherichia coli и 
факторите на вируленција на 

другите уропатогени  
бактерии во дијагнозата,  

прогнозата и профилаксата на 
уринарните инфекции  

_____________________  
  

Депонирање на 
антибактериски обложувачи  
со помош на плазма и нивно  

тестирање  

  
  
  

СЗО – (од 2012, продолжува)  
  

  
___________________  

  
Министерство за наука  

  
1994-1997 г.  

  
___________________  

  
Министерство за наука 1995-

1999 г.  
  
  

___________________  
  
  

Министерство за наука од 
2005 – 2010  

  
  

__________________  
  

Билатерален проект со  
Словенија  

  
Министерство за наука  

2017-18  
  

10.3  Печатени книги во последните пет години (до пет)  

Ред.бр  Автори  Наслов  Издавач/година  

1    
Автор:  

Жаклина Цековска  
  

Микроорганизмите во крвта и 
нивното клиничко значење.  

Хемокултурата како метод за 
нивна детекција  

Стручна книга  

  
  

РИ Графика, 2010  



2.  Проф. д-р Каќа 
Поповска.и сор.  

(коавтор - проф. д-р  
Ж. Цековска)  

  

  
Медицинска микробиологија 

за стоматолози  

  
Катедра по микробиологија,  

Медицински факултет, 
УКИМ/ 2015  

 

 3.  Проф. д-р Елена Т.  
Докиќ и сор.  

(коавтор - проф. д-р  
Жаклина Цековска)  

  
Медицинска микробиологија 

за фармацевти  

Катедра по микробиологија,  
Медицински факултет, 

УКИМ/ 2016  

4.  
  
  
  
  
5.  

Проф. д-р Гордана 
Јанкоска и сор.  

(коавтор - проф. д-р  
Жаклина Цековска)  

  
Проф. д-р Жаклина 

Цековска и сор.  

  
Практикум за студентите по 

стоматологија  
  
  

Практикум за студентите по 
фармација  

  
Катедра по микробиологија,  

Медицински факултет,  
УКИМ/ 2016  

  
Катедра по микробиологија,  

Медицински факултет, 
УКИМ/ 2016  

10.4  Печатени стручни трудови во последните пет години (до пет)  

Ред.бр  Автори  Наслов  Издавач/година  

1.  
  

  
Zaklina Cekovska,  
Ana Kaftandzieva,  
Nadica Ristovska,  

Aspazija Sofijanova  

  
  

Antibiotic susceptibility profile 
in clinical significant CoNS 

isolates from blood cultures  

  
International Journal of  
Advanced Researche in 

Biological Scienses (ISSN 2348-
8069; Vol 3, Иссуе 8.  

2016.  

2.    
Zaklina Cekovska,  
Kaftandzieva A,  

Petrovska M,  
Trajkovska Dokic E.,  

Jankoska G., Kotevska 
V., Ristovska N., 

Panovski N.  

  
GeneXpert System for  

Detection of Staphylococci from 
Blood Cultutres and their 

resistance to methicillin (our 
first experience).  

  
International Journal of  
Research in Biological  

Scienses (ISSN:2348-8069).2 
(6): П 48-54. 2015 Imp. 
f-r   1.168.  

  

3.  
  

Elena Trjkovska Dokic, 
Gordana Mircevska,  

Zaklina Cekovska, Ana  
Kaftandzieva, Mihajlo  

Kostovski, Aspazija  
Sofijanova, Milena  

Petrovska and Nikola 
Panovski.  

  
  

Multiplex Real –Time PCR and 
blood culture for diagnosis of 

sepsis  
  

  
International Journal of  

Current Science and  
Technology. Vol. 3(12). P 175- 

177. 2015  
Imp. f-r  1,49.  

  
  

4.   Gordana  Mirchevska,  
 Zaklina  Cekovska,  
Elena TrajkovskaDokic, 
Milena Petrovska and 
Nikola Panovski.   

Evaluation of panfungal marker  
(1,3)-B-D glycan for diagnosis of 

invasive infections with  
Candida species  

  

  
Mac Med Review 2016; 

70(2):75-81.  
  



  Zaklina Cekovska, G.  
Mircevska, A.  

Kaftandzieva, T.  
Sotirova and N.  

Panovski.  

  
Saprochaete capitata fungemia 

in patient with adult T-cell 
leukemia/lymphoma in 

Macedonia.  

International Journal of  
Microbiology and  

Immunology Research Vol. 
3(4), pp. 045050, June 

2015.  
 
 
 

Прилог бр.4  
  

Податоци за наставниците кои изведуваат настава на студиската програма од 
прв, втор и трет циклус на студии и за ментори на докторски трудови  

  

1.  Име и презиме  Никола Пановски  

2.  Дата на раѓање  13-01-1955  

3.  Степен на образование  Високо  

4.  Наслов на научниот степен  Доктор на науки  

5.  Каде и кога го завршил 
образованието односно се 
стекнал со научен степен  

Образование  Година         Институција  

Доктор по медицина  1979  УКИМ  
Медицински 
факултет-Скопје  

Специјалист  1983  УКИМ  
Медицински 
факултет-Скопје  

Доктор на науки  1990  УКИМ  
Медицински 
факултет-Скопје  

6.  Подрачје, поле и област на 
научниот степен магистер  

Подрачје  Поле  Област  

Медицински науки и 
здравство  

Фундаментални  
медицински 
науки   

Медицинска 
микробиологија  

7.  Подрачје, поле и област на 
научниот степен доктор  

Подрачје  Поле  Област  

Медицински науки и 
здравство  

Фундаментални 
медицински 
науки  

Медицинска 
микробиологија  

8.  Доколку е во работен однос да 
се наведе институцијата каде 
работи и звањето во кое е 
избран и во која област  

Институција  Звање во кое е избран и 
област  

Институт за микробиологија и 
паразитологија, УКИМ  
Медицински факултет  
  

Редовен професор 
Микробиологија со 
паразитологија  

9.  Список на предмети кои наставникот ги води одделно за првиот, вториот  и третиот циклус на 
студии  

9.1.  Список на предмети кои наставникот ги води на првиот циклус на студии  

Ред.  
број  

Наслов на предметот  Студиска програма / институција  

1.  Микробиологија со паразитологија 1   Општа  медицина,  УКИМ  
Медицински факултет-Скопје  



2.  
  
  
3.  
  
  
4.  
  
5.  
  
  
6.  
  
  
  
7.  

Микробиологија со паразитологија 2  
  
  
  
Микробиологија со имунологија  
  
  
Микробиологија со паразитологија  
  
  
Микробиологија  
  
  
Микробиологија со паразитологија  
  
  
  
  
Микробиологија со паразитологија  

Општа медицина УКИМ Медицински  
факултет-Скопје  
  
  
Дентална  медицина,  УКИМ  
Стоматолошки факултет – Скопје  
  
Магистер  по  фармација,  УКИМ  
Фармацевтски факултет – Скопје  
  
Лабораториски биоинженери, УКИМ  
Фармацевтски факултет-Скопје  
  
Тригодишни стручни студии за 
физиотерапевти, УКИМ Медицински  
факултет-Скопје  
  
  
Тригодишни стручни студии за мед. 
сестри и техничари, УКИМ  
Медицински факултет-Скопје  

9.2.   Список на предмети кои наставникот ги води на вториот циклус на студии  

Ред. 
број  

Наслов на предметот  Студиска програма / институција  

1.  Клиничка микробиологија- семинар  Општа медицина УКИМ Медицински 
факултет-Скопје  

2.  
  
  

Рационално препишување на 
медикаменти - семинар  

Општа медицина УКИМ Медицински 
факултет-Скопје  

9.3.  Список на предмети кои наставникот ги води на третиот циклус на студии  

Ред. 
број  

Наслов на предметот  Студиска програма / институција  

  1.  Antimikrobna резистенција-глобален 
проблем - изборен  

Докторски студии, Базична медицина 
и молекулска медицина, УКИМ 
Медицински факултет-Скопје  

2.  
  
  
  
3.  

Hemokulturata-dragocen metod za 
detekcija na prisutnite mikroorganizmi  
vo krvta-изборен  
  
MRSA- zna~aen patogen vo bolni~kata 
sredina  

Докторски студии, Базична медицина 
и молекулска медицина, УКИМ 
Медицински факултет-Скопје  
  
Докторски студии, Базична медицина 
и молекулска медицина, УКИМ 
Медицински факултет-Скопје  

10.  Селектирани резултати во последните три години  

  Релевантни печатени научни трудови (до пет)  

Ред. 
број  

Автори  Наслов  Издавач /  година  



1.  Jankoska G, Trajkovska-Dokic  
E, Petrovska M, Cekovska Z,  
Kaftandzieva A, Labacevska L, 
Popovska K, Kotevska V,  
Panovski N..   
  

Vancomycin resistance in 
invasive and non-invasive 
strains of Enterococcus 
faecium  

 Acta  morphol.  
2018;  
Vol.15(1):21-28.  

3.   Breznica-Selmani  P,  
Mladenovska K, Dräger G,  
 Mikhova  B,  Panovski  N,   
Kaftandzieva A, Kavrakovski Z, 
Hoxha A, Sheqerxhiu N,  
Jurhar-Pavlova M,  Popovski E:  
  

Synthesis, physicochemical 
characterization and  
antibacterial activity of novel 
(Benzoylamino)methyl 
derivatives of quinolones,  

 Maced.  J.  
Chemistry and 
Chem. Eng., Vol  
35, No2, pp 
179197. 2016  
  

4.  
  
  

Никола Пановски, Билјана  
Какараскоска Боцеска, Ана  
Кафтанџиева, Жаклина  
Цековска, Голубинка  
Бошевска, Кристина  
Христова, Неда Милевска  
  
  

Антимикробна резистенција  
(АМР) во Европа и 
Балканскиот регион – преглед 
на сегашната  
состојба  
  
  
  
  

Архиви јавно 
здравје Vol.8 
No1 pp12-19,  
2016  
  
  
  

10.2.  Учество во научно-истражувачки национални и меѓународни проекти (до пет)  

Ред. 
број  

Автори  Наслов  Издавач / година  

/  /  /  /  

10.3.  Печатени книги во последните пет години (до пет)  

Ред. 
број  

Автори  Наслов  Издавач / година  

1.  Т.Грданоска, Н.Пановски  Хламидии-тивки и подмолни 
енергетски паразити  

Авторите/2019  

  2.  E.Trajkovska Doki},  
N.Panovski i sor.  

Mikrobiologija i parazitologija 
za studentite po farmacija  

Катедра по 
микробиологија, 
Медицински 
факултет, УКИМ/ 
2016  



3.  
  
  
  
  
4.   
  
  
  
5.  

K.Popovska, N.Panovski i sor.  
  
  
  
  
  
Г.Јанкоска, М.Петровска,  
Н.Пановски и сор.  
  
  
  
  
Ж. Цековска, М.Петровска,  
Н.Пановски и сор.  

Mikrobiologija za studentite  
po stomatologija        
  
  
  
  
Практикум по медицинска 
микробиологија и 
имунологија за студентите  
по дентална медицина  
  
  
Практикум по медицинска 
микробиологија и  
паразитологија за студентите 
по фармација  

Катедра по 
микробиологија, 
Медицински 
факултет, УКИМ/ 
2016 Катедра по 
микробиологија, 
Медицински 
факултет,  
УКИМ/ 2017  
  
Катедра по 
микробиологија, 
Медицински 
факултет,  
УКИМ/ 2017  
  
  

10.4.  Печатени стручни трудови во последните пет години (до пет)  

Ред. 
број  

Автори  Наслов  Издавач / година  

1.  Jankoska G, Trajkovska-Dokic  
E, Petrovska M, Cekovska Z,  
Kaftandzieva A, Labacevska L, 
Popovska K, Kotevska V,  
Panovski N.   
  

Vancomycin resistance in 
invasive and non-invasive 
strains of Enterococcus 
faecium.  

Acta morphol.  
2018;  
Vol.15(1):21-28.  

2.  Gordana Mirchevska, Zaklina  
Cekovska, Elena 
TrajkovskaDokic, Milena 
Petrovska and Nikola 
Panovski..   
  

Evaluation of panfungal marker 
(1,3)-B-D glycan for diagnosis of 
invasive infections with 
Candida species  

Mac Med Review  
 2016;  70(2):75- 
81.  

3.  Никола Пановски, Билјана  
Какараскоска Боцеска, Ана  
Кафтанџиева, Жаклина  
Цековска, Голубинка  
Бошевска, Кристина  
Христова, Неда Милевска  
  

Антимикробна резистенција  
(АМР) во Европа и 
Балканскиот регион – преглед 
на сегашната состојба  

Архиви јавно 
здравје,  Vol.8 
No1 pp1219, 2016  

4.  
  
  

Panovski N, Boshevska G,  
 Kakaraskoska  Boceska  B,  

Antimicrobial resistance (AMR) 
in Republic of  

VI Kongres na 
med.lab. i san. teh. 
na R.  

    
  
5.  

Kaftandzieva A, Cekovska Z, 
Hristova K, Milevska N.   
  
  
  
Bosevska G, Mikik V, 
Topuzovska Kondova I,  
Panovski N  
  

Macedonia and measures to 
control/reduce it.   
  
  
  
  
National laboratory 
surveillance of influenza in 
Macedonia during four 

Makedonija,  
Review article  
ISSN: 2349-8054, 
Struga, septemvri, 
2016.  
  
Cent Eur Public 
Health 2017;  
25(3): 228-234.  



seasons  

11.   Менторства на додипломски, магистерски и докторски студии    

11.1.  Дипломски работи  5–Фармац.фак.УКИМ, 3-на друг 
универзитет  

11.2.  Магистерски работи  6 –Мед.фак. УКИМ  

11.3.  Докторски дисертации  9 (7 одбранети) Мед.фак. УКИМ  
 
 
 

Име и презиме  Ана Кафтанџиева  

Дата на раѓање  23-12-1966  

Степен на образование  Високо  

Наслов на научниот степен  Доктор на науки  

Каде и кога го завршил  
образованието односно се стекнал 
со научен степен  

Образование  Година         Институција  

Доктор  по  
медицина  

1992  УКИМ  Медицински  
факултет-Скопје  

Магистер  2004  УКИМ  Медицински  
факултет-Скопје  

Доктор на науки  2012  УКИМ  Медицински  
факултет-Скопје  

Подрачје, поле и обалст на научниот 
степен магистер  

Поле  Подрачје  Област  

Медицински науки 
и здравство  

Фундаментални и 
применети 
медицински 
науки   

Медицинска 
микробиологија  

Подрачје, поле и обалст на научниот 
степен доктор  

Поле  Подрачје  Област  

Медицински науки 
и здравство  

Фундаментални и 
применети 
медицински 
науки  

Медицинска 
микробиологија  

Доколку е во работен однос да се 
наведе институцијата каде работи и 
звањето во кое е избран и во која 
област  

Институција  Звање во кое е избран и област  

Институт за микробиологија со  
паразитологија, УКИМ  
Медицински факултет  
  

Вонр. професор   
Медицинска микробиологија  

Список на предмети кои наставникот ги води одделно за првиот, вториот и третиот циклус на студии  

9.1  Список на предмети кои наставникот ги води на првиот циклус студии  

Ред.бр  Наслов на предметот  Студиска програма/институција  



1  Микробиологија  со  
паразитологија 1  

Општа медицина, УКИМ Медицински факултет- 
Скопје  

2  Микробиологија  со  
паразитологија 2  

Општа медицина УКИМ Медицински факултет- 
Скопје  

  3  Микробиологија и имунологија  Дентална  медицина,  УКИМ 
 Стоматолошки факултет   

  4  Микробиологија со 
паразитологија   

Фармација, УКИМ Фармацевтски факултет-Скопје  

  5  Микробиологија со 
паразитологија   

Висока школа за сестри и техничари, УКИМ 
Медицински факултет-Скопје  

  6  Микробиологија со 
паразитологија  

Физиотерапевти, УКИМ Медицински факултет- 
Скопје  

  7  Микробиологија со 
паразитологија  

Дипломиран лабораториски биоинженер, УКИМ 
Фармацевтски факултет-Скопје  

  8.  Микробиологија на храна   
  

 Дипломиран  диететичар  и  диетотерапевт,  
Фармацевтски факултет, УКИМ-Скопје  

Список на предмети кои наставникот ги води одделно за првиот, вториот и третиот циклус на студии  

9.2  Список на предмети кои наставникот ги води на вториот циклус студии  

Ред.бр  Наслов на предметот  Студиска програма/институција  

1  Клиничка микробиологија  Општа медицина УКИМ Медицински факултет- 
Скопје  

2  /    

Список на предмети кои наставникот ги води одделно за првиот, вториот и третиот циклус на студии  

9.3  Список на предмети кои наставникот ги води на третиот циклус студии  

Ред.бр  Наслов на предметот  Студиска програма/институција  

  /  /  

  /  /  

10.1  Селектирани резултати во последните три години Релевантни 
печатени научни трудови (до пет)  

Ред.бр  Автори  Наслов  Издавач/година  

          

  1.  Mitic K, Kaftandzieva A, 
popovska M, Ivanovski K, 
Pandilova M, Georgieva 
S,  
Pesevska S, Atanasovska- 
Stojanovska A, 
Kapusevska B, Janev E, 
Mijovska A.   

Probiotics and oral health  RJPBCS 2017; 8(3):1021-1029  

(Impact factor=0,35)  

  2.  Jankoska G, 
TrajkovskaDokic E, 
Petrovska M, Cekovska Z, 
Kaftandzieva A, 
Labacevska L, Popovska  
K, Kotevska V, Panovski N.  

Vancomycin resistance in invasive 
and non-invasive strains of  
Enterococcus faecium  

 Acta  morphol.2018;  
Vol.15(1):21-28  

10.2  Учество во научно-истражувачки национални и меѓународни проекти (до пет)  

Ред.бр  Автори  Наслов  Издавач/година  



          

  1.    
Клиника за болести на 
забите и ендодонтот  
Скопје   
  

,,Корелација помеѓу оралната 
хигиена, pH на плунката и 
денталниот плак во 
фрекфенцијата на кариесот и 
негова контрола преку 
современи превентивни мерки 
кај различна популација во  
Македонија и Грција  

  
  

 Меѓународен  проект,  
завршен во јуни 2009  
  

  2.    
  
Фармацевтски факултет  
Скопје  

Карактеризација на хемискиот 
состав и биолошката активност 
на видовите бор и смрека 
(Pinus spp, Pinaceae, Juniperus 
spp,  

  
  

    
  

Cupresaceae) од македонската 
флора и проценка на 
можностите за нивна употреба 
во медицински и/или во други 
комерцијални цели  

Домашен проект со 
меѓународно учество, 
завршен во 2013  
  
  

  3.  ECDC, а раководен од 
проф. д-р Хајо Грундман 
од Универзитетот во  
Гронинген, Холандија   

,,Детекција на 
карбапенемрезистенти 
ентеробактерии”  
(EUSCAPE-project)  
  

  
Европски проект, завршен во 
2014  

  4.   Медицински  факултет  
Скопје  

,,Карбапенем-резистентни 
ентеробактерии -актуелен 
проблем во клиничката  
практика”   

Домашен проект 2017-2020  

  5.  ECDC  Carbapenem and colistin resistant 
Enterobacteriaceae (CCRE survey)  

Европски проект Почнат 
2019  

10.3  Печатени книги во последните пет години (до пет)  
Ред.бр  Автори  Наслов  Издавач/година  
1.  Проф. д-р Каќа 

Поповска.и сор.  
(коавтор - проф. д-р  

Ж. Цековска)  

  
Медицинска 

микробиологија за 
стоматолози  

  
Катедра по микробиологија,  

Медицински факултет, УКИМ/ 2015  

2.  Проф. д-р Елена Т.  
Докиќ и сор.  

(коавтор - проф. д-р  
Жаклина Цековска)  

  

  
Медицинска 

микробиологија за 
фармацевти  

Катедра по микробиологија,  
Медицински факултет, УКИМ/ 2016  

  3.  
  
  
  
  
  

Проф. д-р Гордана 
Јанкоска и сор.  

(коавтор - проф. д-р  
Жаклина Цековска)  

  
Практикум за 
студентите по 
стоматологија  

Катедра по микробиологија,  
Медицински факултет, УКИМ/ 2016  

  4.  Проф. д-р Жаклина 
Цековска и сор.  

  

Практикум за студентите 
по фармација  

Катедра по микробиологија,  
Медицински факултет, УКИМ/ 2016  



  
  
10.4  

Печатени стручни трудови во последните пет години (до пет)  
Ред.бр  Автори  Наслов  Издавач/година  
        

1.  
  
  
  
  
  
  
  

 Kaftandzieva  A,  
Trajkovska-Dokic E, 
Kotevska V, Cekovska Z, 
Jankoska G.   

 Genotypes  of  ESBL- 
producing Escherichia coli 
and Klebsiella pneumoniae 
in relation to resistance to 
antimicrobial agents  

Contributions, Sec Med Sci, XXXV, 2  
2014:31-38  
  
  
  

  2.   Cekovska  Z, 
Kaftandzieva A, 
Petrovska M,  
Trajkovska Dokic E, 
Jankoska G, Kotevska 
V, Ristovska N,  
Panovski N.  

GeneXpert system for 
detection of staphylococci 
from blood cultures and 
their resistance to 
methicillin (our first 
experience).  

Int J Adv Res Biol Sci 2015; 2(6); 48- 
54                 IF=1,168  

  3.  Pesevska S, Ivanovski 
K,  Mindova  S,  

  
  

  
  

  Kaftandzieva  
Ristoska  
Stefanovska  
Pandilova  
Georgieva S, Dirjan 

K,  Pop  Janeva  
Koneski F.                  
  

A,  
S,  
E,  

M, 
ska  

I,  
        

Bacterial contamination of 
the toothbrushes  

  
I Int Dent Med Res 2016; 9(1):6-12   
RG Journal impact 0,12  

  4.  Breznica-Selmani  P, 
Mladenovska  K, 

Drager G, Mikhova B,  
Panovski  N, 
Kaftandzieva  A, 

Kavrakovski Z, Hoxha A, 
Sheqerxhiu N,  
Pavlova J.M, Popovski  
E.   

Synthesis,  
physicochemical 
characterization and 
antibacterial activity of 
novel (benzoylamino) 
methyl derivatives of 
quinolones.   

                                              

Macedonian Journal of Chemistry and 
Chemical Engineering 2016;  
35(2):179-197    
2015 / 2016 RG Journal impact 0.91  

  

  5.  Kaftandzieva  
Todorovic 
Kaftandziev 
Cekovska Z.   
  

A,  
L,  
I,  

Soft-tissue infection in 
child after dog bite: a case 
report  

Physioacta 2017; 11(1):123-129  

   Менторства на додипломски, магистерски и докторски студии  

 
 
 

Прилог бр.4  
  

Податоци за наставниците кои изведуваат настава на студиската програма од прв, втор 
и трет циклус на студии и за ментори на докторски трудови  

  

1.  Име и презиме  Елена Трајковска-Докиќ  

2.  Дата на раѓање  09. 07. 1961  



3.  Степен на образование  Високо   

4.  Наслов на научниот степен Доктор на науки   

5.    
Каде и кога го завршил 
образованието односно се 
стекнал/a со научен 
степен  

Образование  Година  Институција  

Доктор по 
медицина   

1986  УКИМ Медицински  
факултет – Скопје   

Доктор на науки   2002  УКИМ Медицински  
факултет – Скопје   

6.  Подрачје, поле и област на 
научниот степен магистер  

Подрачје  Поле  Област  

      

7.  Подрачје, поле и област 
на научниот степен доктор  

Подрачје  Поле  Област  

Медицински 
науки и здравство   

Базична и клиничка 
медицина   

Медицинска 
микробиологија и 
паразитологија   

8.  Доколку е во работен 
однос да се наведе 
институцијата каде работи 
и звањето во кое е избран 
и во која област  

Институција  Звање во кое е избран и област  

Институт за 
Микробиологија и 
паразитологија, УКИМ 
Медицински факултет – 
Скопје   

Редовен професор   
Микробиологија со паразитологија   

9.  Список на предмети кои наставникот ги води одделно за првиот, вториот  и третиот циклус на 
студии  

9.1.  Список на предмети кои наставникот ги води на првиот циклус на студии  

Ред.  
број  

Наслов на предметот  Студиска програма / институција  

1.  Микробиологија со 
паразитологија 1  

Општа медицина, Медицински факултет, УКИМ- 
Скопје    

  Микробиологија со 
паразитологија 2  

Општа медицина, Медицински факултет, 
УКИМСкопје   

2.   Киличка микробиологија   Општа медицина, Медицински факултет, УКИМ- 
Скопје    

  
3.  

  
Микробиологија со 
паразитологија    

Високата школа за сестри, техничари и 
физиотерапевти, Медицински факултет, 
УКИМСкопје   

4.   Микробиологија со 
паразитологија    

Фармација, Фармацевтски факултет, УКИМ-Скопје   

5.  Микробиологија со imunologija   Bioin`eneri, Фармацевтски факултет, УКИМ-Скопје  

  
6.  

  
Микробиологија na hrana   

Diplomiran dieteti~ar i dietoterapevt, Фармацевтски 
факултет, УКИМ-Скопје  

7.   Микробиологија со 
имунологија   

Дентална медицина, Стоматолошки факултет, 
УКИМ-Скопје  

9.2.   Список на предмети кои наставникот ги води на вториот циклус на студии  
 

  Ред. 
број  

Наслов на предметот  Студиска програма / институција  



1.  Медицинска микробиологија 
со паразитологија   

Специјализација по Медицинска микробиологија 
со паразитологија /  Медицински факултет, 
УКИМСкопје    

9.3.  Список на предмети кои наставникот ги води на третиот циклус на студии  

Ред. 
број  

Наслов на предметот  Студиска програма / институција  

1.  Молекуларна микробиологија  Докторски студии / Медицински факултет, 
УКИМСкопје    

2.  Генетика на 
микроорганизмите   

Докторски студии / Медицински факултет, 
УКИМСкопје    

    3.   Молекуларни методи во 
медицината   

Докторски студии / Медицински факултет, 
УКИМСкопје    

10.  Селектирани резултати во последните пет години  

10.1.  Релевантни печатени научни трудови (до пет)  

Ред. 
број  

Автори  Наслов  Издавач / година  

    
  
  
1.   

Elena Trajkovska-Dokic, Ana  
Kaftandzieva, Snezana  
Stojkovska, Aneta  
Kuzmanovska, Nikola  
Panovski   

Gastrointestinal colonization 
with vancomycin-resistant 
Enterococci in hospitalized 
patients   

  
  
OA Macedonian Journal of 
Medical Sciences,  
2015.009  

    
  
2.   

  
Ana Kaftandzieva, Elena  
Trajkovska-Dokic, Vesna  
Kotevska, Gordana Jankoska   

Genotypes of ESBL producing 
Escherichia coli and 
Klebsiella pneumoniae in 
relation to resistance to 
antimicrobial drugs   

  
  
  
Contributions, section of 
medical sciences, XXXV 2,  
2014   

    
  
3.  

Elena Trajkovska-Dokic, 
Gordana Mircevska, Ana 
Kaftandzieva, Aspazija  
Sofijanova, Nikola Panovski   

  
Multiplex Real-Time PCR and 
blood culture for diagnosis of 
sepsis   

  
International Journal of  
Current Science and 
Technology, 2015  Vol.3, 
Issue 12,pp.175-177.    

    
  
  
4.   

Cekovska Z, Kaftandzieva A, 
Petrovska M, 
TrajkovskaDokic E, Jankoska 
G,  
Kotevska V, Panovski N.   

GeneXpert System for 
detection of Staphylococci 
from blood culture and their 
resistance to methicillin (our 
first experience)   

  
  
International Journal of  
Advanced Research in 
Biological Sciences, 2015, 
2(6):48-54.   

    
  
5.   

  
Elena Trajkovska-Dokic, 
Milena Petrovska, Nikola  
Panovski   

  
Serotyping of Campylobacter 
jejuni strains isolated from 
hospitalized patients   

  
International Journal of 
computer science trends 
and technology, Vol. 4; 
Issue 4, 2016, p: 129-132   

    
  

Maja Rupnik, Arjana Tambic- 
 Andrasevic,  Elena  

Distribution of Clostridium 
difficile PCR ribotypes and  

  
  

 



  6.   Trajkovska-Dokic, Ivanka 
Matas, Milica Jovanovic, 
Selma Pasic, Aleksander  
Kocuvan, Sandra Janezic    

high proportion of 027 and 
176 in some hospitals in four 
South Eastern European 
countries   

Elsevier, Anaerobe 42 
(2016) p.142-144  

    
  
  
7.   

Трајковска-Докиќ Е, 
Михајлов K, Поповска К, 
Мирчевска Г, Карталов А,  
Кузмановска Б    

Улогата на пробиотикот 
Диастоп пробио во 
превенција на колонизација 
и инфекција со Clostridium 
difficile кај  
хоспитализирани пациенти   

  
Архиви на Јавно здравје  
2018: 10 (1) , 12-18   

    
8.   

Mihajlov K, Trajkovska-Dokic  
E.   

Raising awareness of  
Clostridium difficile infection 
and its prevalence in 
hospitalized patients   

  
Phisioacta 2018: vol 12  
N.3, 11-18   

10.2.  Учество во научно-истражувачки национални и меѓународни проекти (до пет)  

Ред. 
број  

Автори  Наслов  Издавач / година  

  
  
  
  
1.  

  
  
Петровска М., Котевска В.,  
Трајковска-Докиќ Е.,  
Јанкоска Г., Пановски Н.    

“Етиолошка дијагноза на 
долните респираторни 
инфекции кај децата, со 
посебен осврт кон 
Branchamella catharralis”  

  
  
  
Медицински факултет,  
УКИМ, Скопје / 2005  

  
  
2.  

Пановски Н., Петровска М.,  
Цековска Ж., 
ТрајковскаДокиќ Е., 
Котевска В., Јанкоска Г.     

  
“Резистенција на 
патогените бактерии кон  
хемотерапевтици во  
Скопје”     

  
  
Медицински факултет,  
УКИМ, Скопје /2006  

  
  
  
  
3.  

  
Петровска М., Јанкоска Г.    
Хаџипетрушевска-Мелоска 
И., Трајковска-Докиќ Е., 
Котевска В.   

Уропатогени Escherichia coli 
и факторите на вируленција 
на другите уропатогени 
бактерии во дијагнозата, 
прогнозата, терапијата и 
профилаксата на 
уринарните инфекции”  

  
  
  
  
Медицински факултет,  
УКИМ, Скопје /2007  

  
  
  
  
  
  
4.  

  
 Кулеванова  С.,  
Карапанџова M., Стефков 
Г., Трајковска-Докиќ Е., 
Кадифкова-Пановска Т.,  
Петровски О. Kафтанџиева  
А.   
  
  

 “Карактеризација на 
хемискиот состав и 
биолошката активност на 
видовите бор и смрека  
(Pinus spp., Pinaceae.,  
Juniperus spp., Cupresaceae) 
од македонската флора и 
проценка на можностите за 
нивната употреба во 
медицински и/или во други 
комерцијални цели”.  

  
  
  
  
  
Фармацевтски факултет,  
УКИМ, Скопје / 2011  

10.3.  Печатени книги во последните пет години (до пет)  

  Ред. 
број  

Автори  Наслов  Издавач / година  



  
  
1.  

Трајковска-Докиќ Е.,  
Пановски Н., Петровска М., 
Поповска К. и соработници  

  
Микробиологија со 
паразитологија за 
студентите по фармација   

Катедра по  
Микробиологија со 
паразитологија, 
Медицински факултет,  
УКИМ, Скопје, 2016  

  
  
2.  

Поповска К., Петровска М., 
Трајковска-Докиќ Е.  
Пановски Н. и соработници  

Микробиологија со 
паразитологија за  
студентите по соматологија   

Катедра по  
Микробиологија со 
паразитологија, 
Медицински факултет,  
УКИМ, Скопје, 2016   

    
  
3.   

Пановски Н., 
ТрајковскаДокиќ Е., 
Петровска М., и 
соработници  

Практикум по 
микробиологија и 
паразитологија за 
фармацевти  

Катедра по  
Микробиологија со 
паразитологија, 
Медицински факултет,  
УКИМ, Скопје, 2016  

    
  
4.   

Петровска М., 
ТрајковскаДокиќ Е. 
Пановски Н. и соработници   

Практикум по 
микробиологија и 
паразитологија за 
студентите по стоматологија   

Катедра по  
Микробиологија со 
паразитологија, 
Медицински факултет,  
УКИМ, Скопје, 2016   

10.4.  Печатени стручни трудови во последните пет години (до пет)  

Ред. 
број  

Автори  Наслов  Издавач / година  

      
  
  
1.   

  
Ana Kaftandzieva, Elena  
Trajkovska-Dokic, Vesna  
Kotevska, Gordana Jankoska   

Genotypes of ESBL producing 
Escherichia coli and 
Klebsiella pneumoniae in 
relation to resistance to 
antimicrobial drugs   

  
  
Contributions, section of 
medical sciences, XXXV 2,  
2014   

      
  
2.   

Elena Trajkovska-Dokic, 
Gordana Mircevska, Ana 
Kaftandzieva, Aspazija  
Sofijanova, Nikola Panovski   

  
Multiplex Real-Time PCR and 
blood culture for diagnosis of 
sepsis   

International Journal of  
Current Science and 
Technology, 2015  Vol.3, 
Issue 12,pp.175-177.    
  

      
  
  
  
  
3.   

  
Михајлов К, 
ТрајковскаДокиќ Е  

Соеви на Clostridium difficile 
асоцирани со 
нозокомијални инфекции- 
лабораториска дијагноза, 
преваленца, осетливост и  
молекуларна 
карактеризација на 
изолатите   

  
  
  
  
Макед Мед Електр С.  
2015  
50009.http://dx.doi.org/1 
0.3889mmej  

      
  
4.   

  
Elena Trajkovska-Dokic, 
Milena Petrovska, Nikola  
Panovski   

  
Serotyping of Campylobacter 
jejuni strains isolated from 
hospitalized patients   

International Journal of 
computer science trends 
and technology, Vol. 4; 
Issue 4, 2016, p: 129-132   

11.   Менторства на додипломски, магистерски и докторски студии    

11.1.  Дипломски работи  5  

11.2.  Магистерски работи  1  

11.3.  Докторски дисертации  3   

12.   За ментори на докторски трудови селектирани резултати во последните четири/ пет години  



12.1.  Доказ за печатени научноистражувачки трудови во меѓународни научни списанија или 
меѓународни научни публикации во даденото поле (до шест) во последните пет години  

Ред.  
број  

Автори  Наслов  Издавач / година  

  
  
1.   

Elena Trajkovska-Dokic,  
Gordana Mircevska, Ana  
 Kaftandzieva,  Aspazija  
 Sofijanova,  Nikola  
Panovski   

  
Multiplex Real-Time PCR and 
blood culture for diagnosis of 
sepsis   

  
International Journal of  
Current Science and 
Technology, 2015  Vol.3, 
Issue 12,pp.175-177.    

  
  
2.   

Cekovska Z, Kaftandzieva  
 A,  Petrovska  M,  
Trajkovska-Dokic E., 
Jankoska G, Kotevska V, 
Panovski N.   

GeneXpert System for detection 
of Staphylococci from blood 
culture and their resistance to 
methicillin (our first experience)   

  
International Journal of  
Advanced Research in 
Biological Sciences, 2015, 
2(6):48-54.   

  
  
3.   

  
Elena Trajkovska-Dokic,  
Milena Petrovska, Nikola  
Panovski   

  
Serotyping of Campylobacter 
jejuni strains isolated from 
hospitalized patients   

  
International Journal of 
computer science trends 
and technology, Vol. 4; 
Issue 4, 2016, p: 129-132   

  
  
  
4.   

Maja  Rupnik, 
 Arjana Tambic-
Andrasevic,  
Elena Trajkovska-Dokic, 
Ivanka Matas, Milica 
Jovanovic, Selma Pasic, 
Aleksander Kocuvan,  
Sandra Janezic    

Distribution of Clostridium 
difficile PCR ribotypes and high 
proportion of 027 and 176 in 
some hospitals in four South 
Eastern European countries   

  
  
  
Elsevier, Anaerobe 42  
(2016) p.142-144  

    
  
  
  
  
5.   

  
  
  
  
Кирил Михајлов, Елена  
Трајковска-Докиќ    

Соеви на Clostridium difficile 
асоцирани со нозокомијални 
инфекции-лабораториска 
дијагноза, преваленца, 
осетливост и молекуларна 
карактеризација на изолатите   

  
  
  
  
Македонско Медицинско 
електронско списание,  
2015.50009  

12.2.  Доказ за најмалку два печатени научноистражувачки трудови во меѓународни научни 
списанија со импакт фактор во даденото поле во последните пет години  

Ред.  
Број  

Автори  Наслов  Издавач / година  

    
  
1.  

Elena Trajkovska-Dokic, 
Gordana Mircevska, Ana 
Kaftandzieva, Aspazija  

  
Multiplex Real-Time PCR and 
blood culture for diagnosis of 
sepsis   

  
International Journal of  
Current Science and  

    Sofijanova,  Nikola  
Panovski   

 Technology, 2015  Vol.3, 
Issue 12,pp.175-177.    

    
  
  
2.  

Cekovska Z, Kaftandzieva  
 A,  Petrovska  M,  

Trajkovska-Dokic E., 
Jankoska G, Kotevska V, 
Panovski N.   

GeneXpert System for detection 
of Staphylococci from blood 
culture and their resistance to 
methicillin (our first experience)   

  
International Journal of  
Advanced Research in 
Biological Sciences, 2015, 
2(6):48-54.   



    
  
3.   

Elena Trajkovska-Dokic,  
Milena Petrovska, Nikola  
Panovski   

Serotyping of Campylobacter 
jejuni strains isolated from 
hospitalized patients   

International Journal of 
computer science trends 
and technology, Vol. 4; 
Issue 4, 2016, p: 129-132   

    
  
  
4.   

Maja  Rupnik, 
 Arjana Tambic-
Andrasevic,  
Elena Trajkovska-Dokic, 
Ivanka Matas, Milica 
Jovanovic, Selma Pasic, 
Aleksander Kocuvan,  
Sandra Janezic    

  
Distribution of Clostridium 
difficile PCR ribotypes and high 
proportion of 027 and 176 in 
some hospitals in four South 
Eastern European countries   

  
  
  
Elsevier, Anaerobe 42  
(2016) p.142-144  

12.3.  Доказ за најмалку три учества на меѓународни собири во последните четири години  

Ред. 
број  

Автори  Наслов на трудот  Меѓународен собир/ 
конференција  

Година  

      
  
1.   

Е. Трајковска-
Докиќ,  
К. Поповска, К. 
Михајлов, Н.  
Јанкуловски   

  
Toxigenic  
Clostridium difficile 
strains in 
hospitalized patients   

5th International Clostridium 
difficile Symposium, Bled,  
Slovenia,    

  
  
2015  

      
  
2.   

Трајковска-Докиќ 
Е.,  
Стојковска С., 
Михајлов К.,  
Пановски Н.   

Развиток  и 
пренесување на  
антибиотска  

резистенција  кај  
Campylobacter   

V-ти Конгрес на 
инфектолозите на 
Македонија, Охрид   

  
  
2016  

      
  
3.   

Tatjana 
Grdanoska, Kiril 
Mihajlov, 
Gordana 
Jankoska,  

 Elena  Trajkovska- 
Dokic, et al.   

Chlamydia 
trachomatis and 
carcinoma, antigen 
and antibody 
detection, is there a 
connection?   

Eighth Meeting of the  
European Society for  
Chlamydia research, Oxford,  
UK  

  
  
2016  

      
  
  
4.   

A. 
Kaftandzieva,  
Trajkovska-
Dokic,  
Cekovska, 
Kotevska,  
Jankoska,  
Petrovska,  
Panovski   

E. 
Z. 
V. 
G.  
M. 
N.  

  
  
Carbapenem-
resistant 
enterobacteriaceae 
– an emerging threat   

VI Congress of Macedonian 
microbiologists with 
international participation,  
Ohrid  

  
  
  
2018  

      
  
5.   

  
E. Trajkovska-
Dokic  

  
New challenges and 
solutions in 
diagnostic 
microbiology   

VI Congress of Macedonian 
microbiologists with 
international participation, 
Ohrid  

  
  
2018  

      
  

K. Mihajlov, A. 
Andreska, N.  

  VI Congress of Macedonian 
microbiologists with  

  
  

  6.   Ristovska, T. 
Grdanoska, E.  
Trajkovska-Dokic   

Clostridium 
 difficile 
ribotypes in 
hospitalized patients   

international participation, 
Ohrid  

2018  



      
  
7.   

G. Mircevska, V. 
Kotevska, E. 
Trajkovska-Dokic, 
M. Jurhar-Pavlova, 
A. Kaftandzieva  

  
Evaluation of 
methods for diagnosis 
of invasive 
candidiasis   

VI Congress of Macedonian 
microbiologists with 
international participation, 
Ohrid  

  
  
2018   

      
8.   

E. Trajkovska-
Dokic, G. 
Mircevska, K. 
Popovska   

Detection of sepsis 
causing pathogens 
with multiplex real-
time PCR and blood 
culture   

Global Summit on  
Microbiology and Virology,  
Praque, Czech republic    

  
2019  

 
 
 

Име и презиме  Гордана Јанкоска   

Дата на раѓање  15-11-1961   

Степен на образование  Високо   

Наслов на научниот степен  Доктор на науки   

Каде и кога го завршил  
образованието односно се стекнал 
со научен степен  

Образование  Година         Институција  

Доктор  по  
медицина  

1987  УКИМ  Медицински  
факултет-Скопје  

Магистер  1999  УКИМ  Медицински  
факултет-Скопје  

Доктор на науки  2009  УКИМ  Медицински  
факултет-Скопје  

 Поле  Подрачје  Област  

Подрачје,  поле  и 
 обалст  на научниот степен 
магистер  

Медицински науки 
и здравство  

Фундаментални и 
применети 
медицински 
науки   
  

Микробиологија  

Подрачје, поле и обалст на 
научниот степен доктор  

Поле  Подрачје  Област  

Медицински науки 
и здравство  

Фундаментални и 
применети 
медицински 
науки   

Микробиологија  

Доколку е во работен однос да се 
наведе институцијата каде работи 
и звањето во кое е избран и во 
која област  

Институција  Звање во кое е избран и 
област  

Институт за микробиологија и 
паразитологија, УКИМ  
Медицински факултет  
  

Редовен  професор  
Микробиологија со 
паразитологија  

Список на предмети кои наставникот ги води одделно за првиот, вториот и третиот циклус на студии  

9.1  Список на предмети кои наставникот ги води на првиот циклус студии  

Ред.бр  Наслов на предметот  Студиска програма/институција  

1.  Микробиологија со 
паразитологија 1  

Општа медицина, УКИМ Медицински 
факултетСкопје  



2.  Микробиологија со 
паразитологија 2  

Општа медицина УКИМ Медицински 
факултетСкопје  

3.  Микробиологија и имунологија  Дентална  медицина,  УКИМ 
 Стоматолошки факултет   

4.  Микробиологија со 
паразитологија   

Фармација, УКИМ Фармацевтски факултет-Скопје  

5.  Микробиологија со 
паразитологија   

Висока школа за сестри и техничари, УКИМ 
Медицински факултет-Скопје  

6.  Микробиологија со 
паразитологија  

Физиотерапевти, УКИМ Медицински 
факултетСкопје  

7.  Микробиологија со 
паразитологија  

Дипломирани Лабораториски Биоинжењери, 
УКИМ Фармацевтски факултет-Скопје  

8.  Клиничка микробиологија  Општа медицина УКИМ Медицински 
факултетСкопје  

9.  Микробиологија na hrana  
  

Diplomiran  dieteti~ar  i  dietoterapevt,  
Фармацевтски факултет, УКИМ-Скопје  

      

        

Список на предмети кои наставникот ги води одделно за првиот, вториот и третиот циклус на студии  

9.2  Список на предмети кои наставникот ги води на вториот циклус студии  

Ред.бр  Наслов на предметот  Студиска програма/институција  

1    
  

  

Список на предмети кои наставникот ги води одделно за првиот, вториот и третиот циклус на студии  

9.3  Список на предмети кои наставникот ги води на третиот циклус студии  
 

 Ред.бр  Наслов на предметот  Студиска програма/институција  

1.  Вируленција и резистенција на 
уропатогени бактерии со осврт 
на Enterococcus spp.  
  

Докторски судии на медицински науки -  изборен 
предмет  

2.      

Селектирани резултати во последните три години  

10.1  Релевантни печатени научни трудови (до пет)  

Ред.бр  Автори  Наслов  Издавач/година  

1.   Jankoska  G,  
Trajkovska-Dokic  E,  
Petrovska M, Cekovska 
Z,  
Kaftandzieva A, 
Labacevska L, 
Popovska K, Kotevska 
V, Panovski N.   

Vancomycin resistance in 
invasive and non-invasive 
strains of Enterococcus 
faecium.    

Acta morphol.2018; 
Vol.15(1):2128.  
  

2.   Trajkova  Kornelija,  
Petrovska  M, 
Jankoska G, Stojovska 
Lazarova A.   

Bacterial vaginosis 
correlation to pregnancy 
loss prior to 22nd 
gestation week.  

Acta morphol.2018; 
Vol.15(1):1520.  
  



3.  Stojovska Lazarova 
Aleksandra, Jankoska 
G, Jovanovska V, 
Jovanovska E,  
Kostovski M.   

Vaginal pH versus cervical 
length in the second 
trimester of pregnancy as 
a predictor of preterm 
birth.  

Acta morphol.2018; Vol.15(1):77- 
83.   
  

4.  Gordana M, Jurhar 
Pavlova M, Kotevska 
V, Trajkovska-Dokic E, 
Cekovska Z, Jankoska 
G, Petrovska M,  
Panovski N.   

Distribution and  
antifungal susceptibility of 
Candida species in patients 
with increased risk for 
fungal infections.  

Macedonian pharmaceutical 
bulletin. 2016; 62 (1): 65-76.  

5.         

 

10.2  Учество во научно-истражувачки национални и меѓународни проекти (до пет)  

Ред.бр  Автори  Наслов  Издавач/година  

1  Проф.д-р Милена 
Петровска и сор.  
истражувач: 
Г.Јанкоска  

Етиолошка дијагноза на 
долните респираторни 
инфекции кај деца со 
посебен осврт кон  
Branhamella catarrhalis  

Министерство за наука, 1994-97  
  

2  Проф.д-р Никола 
Пановски и сор.  
истражувач: 
Г.Јанкоска  

Резистенција на 
патогените бактерии кон 
хемиотерапевтици во  
Скопје  

Министерство за наука, 1995-99  
  

  3  Проф.д-р Милена 
Петровска и сор.  

Уропатогени Escherichia 
coli и факторите на  

Министерство за наука, 
20052010  

  истражувач: 
Г.Јанкоска  

вируленција на другите 
уропатогени бактерии во 
дијагнозата, прогнозата, 
терапијата  и 
профилаксата на  
уринарните инфекции  

 

  4.  Проф д-р Милена 
Петровска и сор. 
истражувач: 
Г.Јанкоска  

Депонирање на 
антибактериски 
обложувачи со помош на 
плазма и нивно тестирање  

Билатерален проект со Словенија 
(2017-18)  

10.3  Печатени книги во последните пет години (до пет)  

Ред.бр  Автори  Наслов  Издавач/година  

1.  Никола Пановски и 
соработници  
Соработник:  
Гордана Јанкоска  

Микробиологија и 
паразитологија -Општ  
дел  

Катедра по микробиологија и 
паразитологија, Медицински 
факултет, УКИМ Скопје, 2008  

2.  Никола Пановски и 
соработници  
Соработник:  
Гордана Јанкоска  

Микробиологија и 
паразитологија -  
Специјален  дел  

Катедра по микробиологија и 
паразитологија, Медицински  
факултет, УКИМ Скопје, 2009  
  



3.  Милена Петровска и 
соработници  
Соработник:  
Гордана Јанкоска   

Практикум по 
микробиологија и 
паразитологија  

Катедра по микробиологија и 
паразитологија, Медицински 
факултет, УКИМ Скопје,  2006  

4.  Каќа  Поповска, 
 и соработници  
Соработник:  
Гордана Јанкоска  

Медицинска 
микробиологија за 
стоматолози  

Катедра по микробиологија и 
паразитологија, Медицински 
факултет, УКИМ Скопје, 2016  

  5.  Гордана Јанкоска и 
соработници   
  

Практикум по 
микробиологија и 
имунологија за студентите 
по дентална медицина  

Катедра по микробиологија и 
паразитологија, Медицински 
факултет, УКИМ Скопје, 2017  

  6.  Жаклина Цековска, и 
соработници  
Соработник:  
Гордана Јанкоска  

Практикум по 
микробиологија и 
паразитологија за 
студентите по фармација  

Катедра по микробиологија и 
паразитологија, Медицински 
факултет, УКИМ Скопје, 2017  

10.4  Печатени стручни трудови во последните пет години (до пет)  

Ред.бр  Автори  Наслов  Издавач/година  

1.  Kaftandzieva  
A, Trajkovska-Dokic  
E, Kotevska  
V, Cekovska  
Z, Jankoska G.  

Genotypes of ESBL 
producing Escherichia coli 
and Klebsiella  
pneumoniae in relation to  
resistance to antimicrobial 
drugs.  

Contributions, Sec Med Sci, XXXV, 2 
2014:31-38  

 2.  Котевска В, Јанкоска  
Г, Кафтанџиева А, 
Пановски Н,  
Петровска М.   

Компарација на 
конвенционални и 
молекуаларни методи за 
идентификација на 
Streptococcus pneumoniae  

Phscioacta 2014. Vol. 2-N.1 ; 4146  

3.  Јанкоска Гордана,  
Младеновска С,  
Трифуновска Л,  
Лабачевска - 
Ѓатовска Л,  
Петровска М.  

Детекција на гениталните 
микоплазми кај мажи и 
нивното  
значење  
  

 5-ти Конгрес на Сојуз на  
Здруженија на медицински 
лаборанти на РМ и 43ти 
Октомвриски средби. Зборник 
на резимеа. Мак.Мед. 
Преглед. 2015  

 

4.  Metodija Trajchev,  
Dimitar Nakov,  
Milena Petrovska,  
Gordana Jankoska  
  

Mastitis pathogens and 
their antimicrobial 
susceptibility in early 
lactating dairy cows.  

The Journal "Agriculture and 
Forestry". Biotechnical Faculty of 
the Univerity of Montenegro. 
Volume 63 / Issue 1: 41-50 2014  

        

Менторства на додипломски, магистерски и докторски студии   

11.1  Дипломски работи  /   

11.2  Магистерски работи  /   

11.3  Докторски дисертации  /   



 
 
 

Име и презиме  Љубица Георгиевска Исмаил  

Дата на раѓање  08-01-1958  

Степен на образование  Високо  

Наслов на научниот степен  Доктор на науки  

Каде и кога го завршил 
образованието односно се 
стекнал со научен степен  

Образование  Година         Институција  

 Доктор  по  
медицина  

1983  УКИМ  
факултет  

Медицински  

Магистер  1991  УКИМ  
факултет  

Медицински  

Доктор на науки  1997  УКИМ  
факултет  

Медицински  

Подрачје, поле и обалст на 
научниот степен магистер  

Поле  Подрачје  Област   

Медицински науки 
и здравство  

Клинички 
медицински науки   

Кардиологија  

Подрачје, поле и област на 
научниот степен доктор  

Поле  Подрачје  Област  

Медицински науки 
и здравство  

Клинички 
медицински науки  

Кардиологија  

Доколку е во работен однос да 
се наведе институцијата каде 
работи и звањето во кое е 
избран и во која област  

Институција  Звање во кое е избран и област  

ЈЗУ Универзитетска  
Клиника за кардиологија,  
Медицински факултет,  
УКИМ   

Редовен професор   
Интерна медицина-кардиологија  

Список на предмети кои наставникот ги води одделно за првиот, вториот и третиот циклус на студии  

  Список на предмети кои наставникот ги води на првиот циклус студии  

Ред.бр  Наслов на предметот  Студиска програма/институција  

1.  Интерна медицина  Општа медицина, Медицински факултет, УКИМ  

2.  Клиничко испитување  Општа медицина, Медицински факултет, УКИМ  

3.  Основи на научноистражувачка 
работа  

Општа медицина, Медицински факултет, УКИМ  

4.  Интерна медицина  Стоматолошки факултет, УКИМ  

5.  Здравствена нега на  
интернистички болни со интерна 
медицина, дерматовенерологија 
и инфективни болести  

Тригодишни стручни студии за стручни  
медицински сестри, Медицински факултет, 
УКИМ  

6.  Медицинска диететика  Тригодишни стручни студии за стручни  
медицински сестри, Медицински факултет, 
УКИМ  

7.  Основи на научноистражувачка 
работа  

Тригодишни стручни студии за стручни  
медицински сестри, Медицински факултет, 
УКИМ  



8.  Здравствена нега во 
радиологијаинтерна медицина  

Тригодишни стручни студии за стручни 
радиолошки технолози, Медицински факултет, 
УКИМ  

 9.  Основи на научноистражувачка 
работа  

Тригодишни стручни студии за стручни 
радиолошки технолози, Медицински факултет, 
УКИМ  

10.  Интерна медицина  Тригодишни стручни студии за стручни 
логопеди, Медицински факултет, УКИМ  

11.  Основи на научноистражувачка 
работа  

Тригодишни стручни студии за стручни 
логопеди, Медицински факултет, УКИМ  

12.  Интерна медицина со 
дерматовенерологија  

Тригодишни стручни студии за стручни 
физиотерапевти, Медицински факултет УКИМ  

13.  Основи на научноистражувачка 
работа  

Тригодишни стручни студии за стручни 
физиотерапевти, Медицински факултет, УКИМ  

  14.  Физиотерапија со кардиологија и 
пулмо-алергологија  

Тригодишни стручни студии за стручни 
физиотерапевти, Медицински факултет, УКИМ  

  15.  Интерна медицина  Тригодишни стручни студии за стручен 
дентален хигиеничар, Стоматолошки факултет, 
УКИМ  

  16.  Електрокардиографија  Општа медицина, Медицински факултет, УКИМ  

Список на предмети кои наставникот ги води одделно за првиот, вториот и третиот циклус на студии  

9.3.  Список на предмети кои наставникот ги води на третиот циклус студии  

Ред.бр  Наслов на предметот  Студиска програма/институција  

1.  Добра клиничка пракса  Клиничка медицина, Медицински факултет, 
УКИМ  

2.  Медицина базирана на 
доказиизборен предмет  

Клиничка медицина, Медицински факултет, 
УКИМ  

3.  Ехокардиографија-процена на 
дијастолна функција-изборен 
предмет  

Клиничка медицина, Медицински факултет, 
УКИМ  

Селектирани резултати во последните три години  

10.1  Релевантни печатени научни трудови (до пет)  

Ред.бр  Автори  Наслов  Издавач/година  

1.  Georgievska-Ismail Lj, 
Zafirovska P and 
Hristovski Z.  

Evaluation of the role of left 
atrial strain using 
twodimensional speckle tracking 
echocardiography in patients 
with diabetes mellitus and heart 
failure with preserved left 
ventricular ejection fraction.  

Diab Vasc Dis Res 2016  
Jul 12. pii:  
1479164116655558.   

2.  Poposka L, Boskov V,  
Risteski D, Taleski J,  
Georgievska-Ismail Lj.  

Anticoagulation management in 
patients with 
pacemakerdetected atrial 
fibrillation.  

OA Maced J Med Sci.  
2016; published on April  
20, 2016  



3.   Karagjozova I, Petrovska  
S, Nikolic S, Maleska- 
Ivanovska V,  
Georgievska-Ismail Lj  

Frequency of 
electrocardiographic changes in 
trained athletes in the Republic 
of Macedonia.  

OA Maced J Med Sci. 
https//doi.org/10.3889/ 
oamjms.2017.174  

 

10.3  Печатени книги во последните пет години (до пет)  

 Ред.бр  Автори  Наслов  Издавач/година  

1  Георгиевска-Исмаил 
Љубица Во Мишевска 
П, уредник.  
  

Исхрана и кардиоваскуларни 
заболувања. Во  
Медицинска диететика   
  

Скопје: Винсент Графика, 
Скопје, 2016:131-42.  
  

Менторства на додипломски, магистерски и докторски студии  

11.1  Дипломски работи    

  Илиевска Благица, СМС, 2012  Интегрални житарици и нивната улога во 
превенцијата од кардиоваскуларни 
заболувања  

  Андријана Ѓуровска, СМС, 2014  Видови  диети  и  превенција  од 
кардиоваскуларни заболувања  

  Амела Салимовска, СМС, 2015  Ненадејна срцева смрт кај спортисти  

  Семра Неџип, СМС, 2015  Срцева рехабилитација и хронична срцева 
слабост  

  Салиха Сара, СМС, 2015  Улогата на медицинската сестра-техничар во 
изведување на современи дијагностички 
процедури во кардиологија  

  Ѓулсиме Куртиши, СФ, 2016  Медицински проблеми и ургентни состојби за 
време на срцева рехабилитација  

  Снежана Илиевска, СФ, 2017  Најчести кардиоваскуларни заболувања кај 
спортистите  

11.3  Докторски дисертации    

  Жарко Христовски, 2014  Проценка на левокоморна дијастолна 
дисфункција и капацитет на физичко 
оптоварување кај пациенти со висок 
кардиоваскуларен ризик скор и сочувана 
систолна левокоморна функција  

  Лидија Попоска, 2016  Проценка на ризик од појава на преткоморна 
фибрилација кај пациенти со имплантиран 
траен електростимулатор на срцето  

 
 
 

Прилог бр.4  
  

Податоци за наставниците кои изведуваат настава на студиската програма од прв, 
втор и трет циклус на студии и за ментори на докторски трудови  

Име и презиме  Рубенс Јовановиќ  

Дата на раѓање  17-03-1973  

Степен на образование  Високо  

Наслов на научниот степен  Доктор на науки  

Каде и кога го завршил Образование  Година         Институција  



образованието односно се 
стекнал со научен степен  

Доктор на медицина  1997  УКИМ Медицински 
факултет-Скопје  

Магистер   2002  УКИМ, МАНУ  

Доктор на науки  2015  УКИМ Медицински 
факултет-Скопје  

Подрачје, поле и обалст на 
научниот степен магистер  

Поле  Подрачје  Област  

Биомедицински науки  Молекуларна 
биологија и 
генетско 
инженерство  

Молекуларна медицина  

Подрачје, поле и обалст на 
научниот степен доктор  

Поле  Подрачје  Област  

Медицински науки и 
здравство  

Базична медицина  Патологија  

Доколку е во работен 
однос да се наведе 
институцијата каде работи 
и звањето во кое е избран 
и во која област  

Институција  Звање во кое е избран и област  

Медицински факултет, Скопје  
Институт за патологија  
  

Доцент  
Патологија  

Список на предмети кои наставникот ги води одделно за првиот, вториот и третиот циклус на студии  

9.1  Список на предмети кои наставникот ги води на првиот циклус студии  

Ред.б 
р  

Наслов на предметот  Студиска програма/институција  

1  Патологија 1  Општа медицина, УКИМ Медицински 
факултетСкопје  

 2  Патологија 2  Општа медицина УКИМ Медицински 
факултетСкопје  

  3  Општа патологија  Дентална медицина УКИМ Стоматолошки 
факултет-Скопје  

  4  Специјална патологија  Дентална медицина, УКИМ Стоматолошки факултет  

  5  Патологија  Тригодишни стручни студии за логопеди, 
медицински техничари, радиолошки технолози и 
физиотерапевти, УКИМ Медицински 
факултетСкопје  

Список на предмети кои наставникот ги води одделно за првиот, вториот и третиот циклус на студии  

9.2  Список на предмети кои наставникот ги води на вториот циклус студии  

Ред.б 
р  

Наслов на предметот  Студиска програма/институција  

/      

/      

Список на предмети кои наставникот ги води одделно за првиот, вториот и третиот циклус на студии  

9.3  Список на предмети кои наставникот ги води на третиот циклус студии  

Ред.б 
р  

Наслов на предметот  Студиска програма/институција  

Селектирани резултати во последните пет години  

10.1  Релевантни печатени научни трудови (до пет)  



Ред.б 
р  

Автори  Наслов  Издавач/година  

1.  Jovanovic R. et al.  Novel RET mutations in 
Macedonian patients with 
medullary thyroid 
carcinoma: 
genotypephenotype 
correlations  

Contributions, Sec. Med. 
Sci.2015; 36(1):93-107.  

2.  Igor Aluloski, Mile  
Tanturovski, Rubens  
Jovanovic,  
Slavica Kostadinova- 
Kunovska, Gordana  
Petrusevska, Igor 
Stojkovski, Bojana 
Petreska.  

Survival of Advanced  
Stage High-Grade Serous 
Ovarian Cancer Patients in 
the Republic of 
Macedonia.  

Open Access Macedonian  
Journal of Medical Sciences.  
2017 Dec 15; 5(7):904-908.  

3.  Nikolova D, 
ChalovskaIvanova V, 
Genadieva- Dimitrova M, 
Eftimov A,  
Jovanovik R, Janevska V.  

TP53 Mutation in  
correlation to 
immunohistochemical 
expression of p53 protein 
in patients with 
hepatocellular carcinoma.  

Open Access Maced J Med Sci 
electronic publication ahead of 
print, published on June  25,  
2018 as  
https://doi.org/10.3889/oamjm 
s.2018.278  
  

 4.  Bogdanovska-Todorovska  
M, Kostadinova-Kunovska  
S, Jovanovik R, Krsteska B, 
Kondov G, Kondov B, 
Petrushevska G.  

Correlation of  
Immunohistochemistry 
and Fluorescence in Situ 
Hybridization for HER-2  
Assessment in Breast 
Cancer Patients: Single 
Centre Experience.  

Open Access Maced J Med Sci 
electronic publication ahead of 
print, published on March 23,  
2018 as 
https://doi.org/10.3889/oamjm 
s.2018.124.  
  

5.  Igor Aluloski, Mile  
Tanturovski, Gordana  
Petrusevska,   
Rubens Jovanovic,   
Slavica 
KostadinovaKunovska  
  

Factors that influence 
surgical margin state in 
patients undergoing cold 
knife conisation - A single 
center experience  

Contributions. Sec. of Med. Sci. 
2017; 38(3):113-120.  

 

10.2  Учество во научно-истражувачки национални и меѓународни проекти (до пет)  

Ред.б 
р  

Автори  Наслов  Издавач/година  

/  /  /  /  

10.3  Печатени книги во последните пет години (до пет)  

Ред.б 
р  

Автори  Наслов  Издавач/година  

/        

10.4  Печатени стручни трудови во последните пет години (до пет)  

Ред.б 
р  

Автори  Наслов  Издавач/година  



1.  Јовановиќ Рубенс  Клиничко значење на 
мутациите во RET 
протоонкогенот и 
можностите за 
спроведување целна 
терапија  

Vox medici/ Август, 2016  

Менторства на додипломски, магистерски и докторски студии  

11.1  Дипломски работи  0  

11.2  Магистерски работи  0  

11.3  Докторски дисертации  0  

12.  За ментори на докторски трудови селектирани резултати во последните четири/ пет години  

12.1.  Доказ за печатени научноистражувачки трудови во меѓународни научни списанија 
или меѓународни научни публикации во даденото поле (до шест) во последните пет 
години  

Ред.  
број  

Автори  Наслов  Издавач / година  

        

12.2.  Доказ за најмалку два печатени научноистражувачки трудови во меѓународни научни 
списанија со импакт фактор во даденото поле во последните пет години  

  Ред.  
број  

Автори  Наслов  Издавач / година  

 12.3.  Доказ за најмалку три учества на меѓународни собири во последните четири години  

Ред. 
број  

Автори  Наслов на 
трудот  

Меѓународен собир/ конференција  

 
 
 

Прилог бр. 4 
 

Податоци за наставниците кои изведуваат настава на студиската 
програма од прв циклус на студии 

1. Име и презиме Магдалена Богдановска Тодоровска  
2. Дата на раѓање 12.01.1981 
3. Степен на образование Високо 
4. Наслов на научниот степен Доктор на науки 
5. Каде и кога го завршил 

образованието односно се 
стекнал со научен степен 

Образование Година Институција 
Доктор на медицина 2006 Медицински 

факултет, УКИМ, 
Скопје 

Доктор на науки 2018 Медицински 
факултет, УКИМ, 
Скопје 

   
6. Подрачје, поле и област на 

научниот степен магистер 
Поле Подрачје Област 
   

7. Подрачје, поле и област на 
научниот степен доктор 

Поле Подрачје Област 
Медицински науки и 
здравство  

Молекуларна 
медицина 

Патологија 

8. Доколку е во работен однос да 
се наведе институцијата каде 

Институција Звање во кое е 
избран и област 



работи и звањето во кое е 
избран и во која област 

Институт за патологија, 
Медицински факултет, 
УКИМ, Скопје 

Доцент 
Патологија 

9. Список на предмети кои наставникот ги води одделно за првиот, вториот  и третиот 
циклус на студии 
9.1. Список на предмети кои наставникот ги води на првиот циклус на студии 

Ред.  
број 

Наслов на предметот Студиска програма / 
институција 

1. Патологија 1 Општа медицина, Медицински 
факултет, УКИМ, Скопје 

2. Патологија 2 Општа медицина, Медицински 
факултет, УКИМ, Скопје 

 3.  Општа патологија Дентална медицина, 
Стоматолошки факултет, УКИМ, 
Скопје 

 4.  Патолошки основи на болестите Дентална медицина, 
Стоматолошки факултет, УКИМ, 
Скопје 

 5. Патологија Тригодишни стручни студии за 
логопеди; Медицински факултет, 
УКИМ, Скопје 

 6. Патологија Тригодишни стручни студии за 
медицински сестри и техничари; 
Медицински факултет, УКИМ, 
Скопје 

 7. Патологија Тригодишни стручни студии за 
радиолошки технолози; 
Медицински факултет, УКИМ, 
Скопје 

 8. Патологија Тригодишни стручни студии за 
физиотерапевти; Медицински 
факултет, УКИМ, Скопје 

9.2.  Список на предмети кои наставникот ги води на вториот циклус на студии 
Ред. 
Број 

Наслов на предметот Студиска програма / институција 

1.   
2.   

9.3. Список на предмети кои наставникот ги води на третиот циклус на студии 
Ред. 
Број 

Наслов на предметот Студиска програма / институција 

   
   

     
10. Селектирани резултати во последните пет години 

10.1. Релевантни печатени научни трудови (до пет) 
Ред. 
Број 

Автори Наслов Издавач /  
година 

1. Bogdanovska-Todorovska M, 
Petrushevska G, Janevska V, 
Spasevska L, Kostadinova-
Kunovska S. 

Standardization and 
optimization of fluorescence 
in situ hybridization (FISH) 
for HER-2 assessment in 
breast cancer: A single center 
experience. 

BJBMS. 2018; 
18(2):132-140. 

2. Kondov B, Milenkovikj Z, 
Kondov G, Petrushevska G, 
Basheska N, Bogdanovska-
Todorovska M, Tolevska N, 
Ivkovski L. 

Presentation of the 
Molecular Subtypes of Breast 
Cancer Detected By 
Immunohistochemistry in 
Surgically Treated Patients. 

Open access 
Maced J Med Sci. 
2018; 6(6):961-
967 



3. Bogdanovska-Todorovska M, 
Kostadinova-Kunovska S, 
Jovanovik R, Krsteska B, 
Kondov G, Kondov B, 
Petrushevska G. 

Correlation of 
Immunohistochemistry and 
Fluorescence in Situ 
Hybridization for HER-2 
Assessment in Breast Cancer 
Patients: Single Centre 
Experience. 

Open access 
Maced J Med Sci. 
2018; 6(4):593-
599 

4. Kondov B, Isijanovska R, 
Milenkovikj Z, Petrusevska 
G, Jovanovski-Srceva M, 
Bogdanovska-Todorovska M, 
Kondov G. 

Impact of Size of the 
Tumour, Persistence of 
Estrogen Receptors, 
Progesterone Receptors, 
HER2Neu Receptors and 
Ki67 Values on Positivity of 
Axillary Lymph Nodes in 
Patients with Early Breast 
Cancer with Clinically 
Negative Axillary 
Examination. 

Open access 
Maced J Med Sci. 
2017; 5(7):825-
830 

5. Kostadinova-Kunovska S, 
Janevska V, Komina S, 
Dukova B, Bogdanovska-
Todorovska M, 
Domazetovski I, Labachevski 
B, Saidi S, Stavridis S, 
Petrushevska G. 

Incidence of urinary tract 
tumours in a two-year period 
(2010-2011) at the Institute 
of pathology, Faculty of 
medicine, Skopje, 
Macedonia. 

Prilozi. 2014; 
35:65-70. 

     
10.2. Учество во научно-истражувачки национални и меѓународни проекти (до пет) 

Ред. 
Број 

Автори Наслов Издавач / 
година 

1. Гордана Петрушевска, 
Славица Костадинова 
Куновска, Ладислава 
Грчевска 

„Идентификација и 
карактеризација на 
интерстицијалните и 
матични клетки кај 
бубрези со 
гломерулонефритични 
лезии“ 

Проект на 
Институтот за 
патологија, 
финансиран од 
МОН, 2014 год. 

2. Рубенс Јовановиќ, Славица 
Костадинова Куновска 

Хромогранин – А: 
имунохистохемиска 
експресија во примарни 
неуроендокрини тумори во 
корелација со 
постоперативното 
серумско ниво кај 
пациенти со прогресивна 
болест и влијание од 
терапијата со октреотид. 
 

Проект на 
Институтот за 
патологија, 
финансиран од 
Медицински 
факултет, 
започнат 2018 
год. 

3. Горан Кондов Детерминирање на 
фактори кои влијаат на 
позитивноста на „не-
жлезди стражар“ во 
пазувната јама во услови 
кога „жлездата стражар“ е 
позитивна, започнат 2018 
година. 
 

Проект на 
Клиника за 
торакална и 
васкуларна 
хирургија, 
финансиран од 
Медицински 
факултет, 
започнат 2018 
год. 

4. Viktor Gruev Sentinel lymph node 
mapping with near infrared 

University of 
Illinois at Urbana-



fluorescent markers Champaign, 
Ss. Cyril and 
Methodius 
University of 
Skopje, 
Macedonia, 2018 

5.    
10.3. Печатени книги во последните пет години (до пет) 

Ред. 
број 

Автори Наслов Издавач / година 

1.    
2.    
3.    
4.    
5.    

10.4. Печатени стручни трудови во последните пет години (до пет) 
Ред. 
број 

Автори Наслов Издавач / година 

1. Jakimovska Dimitrovska M, 
Stojovska Jovanovska E, 
Spirov V, Dodevski A, 
Bogdanovska Todorovska M. 

Interventional procedure 
in breast lesions – core 
biopsy.  

Acta morphol. 
2017;14(1):49-
52. 

 
2.    
3.    
4.    
5.    

11.  Менторства на додипломски, магистерски и докторски студии   
11.1. Дипломски работи / 
11.2. Магистерски работи / 
11.3. Докторски дисертации / 

 
 
 
Прилог 
бр.4 
 

Податоци за наставниците кои изведуваат настава на студиската програма 
од прв, втор и трет циклус на студии и за ментори на докторски трудови 

Име и презиме Гордана Петрушевска 
Дата на раѓање 18-04-1961 
Степен на образование Високо 
Наслов на научниот 
степен 

Доктор на науки 

Каде и кога го завршил 
образованието односно 
се стекнал со научен 
степен 

Образование Година        Институција 
Доктор по медицина 1985 УКИМ 

Медицински 
факултет-Скопје 

Магистер   
Доктор на науки 1999 УКИМ 

Медицински 
факултет-Скопје 

Подрачје, поле и обалст 
на научниот степен 
магистер 

Поле Подрачје Област 

   

Подрачје, поле и обалст 
на научниот степен 
доктор 

Поле Подрачје Област 
Медицински науки и 
здравство 

Базична 
медицина 

Патологија 

Доколку е во работен Институција Звање во кое е избран 



однос да се наведе 
институцијата каде 
работи и звањето во кое 
е избран и во која 
област 

и област 

Институт за патологија, Медицински 
факултет, УКИМ, Скопје,  
Р. Македонија 
 

Редовен професор 
Катедра по патологија 

Список на предмети кои наставникот ги води одделно за првиот, вториот и третиот циклус 
на студии 
9.1 Список на предмети кои наставникот ги води на првиот циклус студии 

Ред.бр Наслов на предметот Студиска програма/институција 
1 Патологија 1 Општа медицина, УКИМ Медицински 

факултет-Скопје 
2 Патологија 2 Општа медицина УКИМ Медицински 

факултет-Скопје 
 3 Општа патологија Дентална медицина, УКИМ, 

Стоматолошки факултет - Скопје 
 4 Патолошки основи на болестите Дентална медицина, УКИМ 

Стоматолошки факултет 
 5 Патологија со патофизиологија  Магистер по фармација, УКИМ, 

Фармацевтски факултет, Скопје 
 6 Патологија 

 
Тригодишни стручни студии за 
логопеди, медицински техничари, 
радиолошки технолози и 
физиотерапевти, УКИМ Медицински 
факултет-Скопје 

 7.    
 8.    
Список на предмети кои наставникот ги води одделно за првиот, вториот и третиот циклус 
на студии 
9.2 Список на предмети кои наставникот ги води на вториот циклус студии 

Ред.бр Наслов на предметот Студиска програма/институција 
1 /  
2 /  

Список на предмети кои наставникот ги води одделно за првиот, вториот и третиот циклус 
на студии 
9.3 Список на предмети кои наставникот ги води на третиот циклус студии 

Ред.бр Наслов на предметот Студиска програма/институција 
1. Ултраструктурна дијагностика на 

болестите 
Клиничка патологија (медицина) УКИМ 
Медицински факултет-Скопје 

2. Имунохистохемиски и 
молекуларни карактеристики на 
канцерски матични клетки 

Базична медицина, УКИМ Медицински 
факултет-Скопје 

 3. Преданалитичка, аналитичка и 
постаналитичка фаза во 
клиничката патологија 

Клиничка патологија (медицина) УКИМ 
Медицински факултет-Скопје 

Селектирани резултати во последните три години 

10.
1 

Релевантни печатени научни трудови (до пет) 
Ред.бр Автори Наслов Издавач/година 
1. Dotlic S, Perry 

AM, Petrusevska G, 
Fetica B, Diebold J, 
MacLennan KA, 
Müller-Hermelink HK, 
Nathwani BN, Boilesen 

Classification of non-Hodgkin 
lymphoma in South-eastern 
Europe: review of 632 cases 
from the international non-
Hodgkin lymphoma 
classification project. 

 

Br J Haematol. 2015 Jul 27. doi: 
10.1111/bjh.13586.  



E, Bast M, Armitage 
JO, Weisenburger DD. 

2. Stojanoski S, Ristevska 
N, Pop Gjorceva D, 
Antevski 
B, Petrusevska G. 
 

Sentinel lymph node 
detection in breast cancer - 
first experience. 

 

Prilozi. 2015;36(1):145-51. 
 

3. Pance Zdravkovski, 
Gordana Petrusevska 

Early diagnostic 
ultrastructural features of 
Wilson’s disease 

Ultrastructural Pathology, 
41:1, 107-108, DOI: 
10.1080/01913123.2016.12708
01  

4. Jovanovic R, 
Kostadinova-Kunovska 
S, Janevska V, 
Bogoeva B, Spasevska 
L, Miladinova D, 
Ugrinska A, 
Zdraveska-Kochovska 
M, Trajkov 
D, Petrusevska G. 
 

Novel RET mutations in 
macedonian patients with 
medullary thyroid 
carcinoma: genotype-
phenotype correlations. 
 

Prilozi. 2015;36(1):93-107. 
 

5. Davalieva K, 
Kiprijanovska S, 
Komina 
S, Petrusevska G, 
Zografska NC, 
Polenakovic M. 
 

Proteomics analysis of 
urine reveals acute phase 
response proteins as 
candidate diagnostic 
biomarkers for prostate 
cancer. 
 

Proteome Sci. 2015 Jan 
29;13(1):2. doi: 10.1186/s12953-
014-0059-9. eCollection 2015. 
 

10.
2 

Учество во научно-истражувачки национални и меѓународни проекти (до пет) 
Ред.бр Автори Наслов Издавач/година 
1. Гордана 

Петрушевска  
Идентификација и 
карактеризација на 
интерстицијалните и 
матични клетки кај 
бубрези со 
гломерулонефритични 
лезии  

Институт за патологија, 
Медицински факултет, 
УКИМ – МОН 

10.
3 

Печатени книги во последните пет години (до пет) 
Ред.бр Автори Наслов Издавач/година 
1 Гордана 

Петрушевска и сор. 
 

Хистопатолошки 
практикум 

ИнфоПринт, 2006 

10.
4 

Печатени стручни трудови во последните пет години (до пет) 
Ред.бр Автори Наслов Издавач/година 
1. Pance Zdravkovski, 

Gordana Petrusevska 
Early diagnostic 
ultrastructural features of 
Wilson’s disease 

Ultrastructural Pathology, 
41:1, 107-108, DOI: 
10.1080/01913123.2016.12708
01  

2. Dotlic S, Perry 
AM, Petrusevska G, 
Fetica B, Diebold J, 
MacLennan KA, 
Müller-Hermelink HK, 
Nathwani BN, Boilesen 
E, Bast M, Armitage 

Classification of non-
Hodgkin lymphoma in 
South-eastern Europe: 
review of 632 cases from 
the international non-
Hodgkin lymphoma 
classification project. 

Br J Haematol. 2015 Jul 27. doi: 
10.1111/bjh.13586. 



JO, Weisenburger DD. 
 

3. Stefkov G, Miova B, 
Dinevska-
Kjovkarovska S, 
Stanoeva JP, Stefova 
M, Petrusevska G, 
Kulevanova S. 
J Ethnopharmacol. 
2014 Feb 27;152(1):71-
7. doi: 
10.1016/j.jep.2013.11.0
47. Epub 2013 Dec 7 

Chemical characterization 
of Centaurium erythrea L. 
and its effects on 
carbohydrate and lipid 
metabolism in 
experimental diabetes. 
 

J Ethnopharmacol. 2014 Feb 
27;152(1):71-7. doi: 
10.1016/j.jep.2013.11.047. Epub 
2013 Dec 7. 
 

4. Jankulovski N, Antović 
S, Petrusevska G, 
Rusiti K, Kostovski O, 
Mitevski A, Stojanović 
A. 

 Laparoscopic versus open 
splenectomy: a single 
center eleven-year 
experience 

Acta Clin Croat. 2013 
Jun;52(2):229-34. 
 

Менторства на додипломски, магистерски и докторски студии 

11.1 Дипломски работи 1 
11.2 Магистерски работи 2 
11.3 Докторски дисертации 3 

12. За ментори на докторски трудови селектирани резултати во последните четири/ пет 
години 
12.1
. 

Доказ за печатени научноистражувачки трудови во меѓународни научни 
списанија или меѓународни научни публикации во даденото поле (до шест) во 
последните пет години 

Ред.  
број 

Автори Наслов Издавач / година 

1. Jovanovic R, Kostadinova-
Kunovska S, Janevska V, 
Bogoeva B, Spasevska L, 
Miladinova D, Ugrinska A, 
Zdraveska-Kochovska M, 
Trajkov D, Petrusevska G. 

Novel RET mutations in 
macedonian patients 
with medullary thyroid 
carcinoma: genotype-
phenotype correlations.  

Prilozi. 2015;36(1):93-107.  

2. Jovanovic R, Kostadinova-
Kunovska S, Bogoeva B, 
Spasevska L, Petrusevska G.  

Histological features, Ki-
67 and Bcl-2 
immunohistochemical 
expression and their 
correlation with the 
aggressiveness of 
pheochromocytomas.  

Prilozi. 2012 Dec;33(2):23-40.  

3. Kostadinova – Kunovska 
Slavica, Jovanovich R, 
Janevska V, Petrushevska 
G. 

Morphology of renal 
interstitial fibrblasts 

Contributions / MASA, 33(1):15-
25, 2012 

 4. Grcevska L, Ristovska V, 
Nikolov V, Milovanceva-
Popovska M, Petrusevska G, 
Kostadinova-Kunovska S, 
Polenakovic M.  

Renal histopathology 
and clinical course in 
patients with Wegener's 
granulomatosis - single 
centre experience from 
the Republic of 
Macedonia 

Prilozi. 2011 Jul;32(1):69-86 

5. Kostadinova-Kunovska 
S, Jovanovic R, Grchevska 
L, Masin-Spasovska J, 
Spasovski G, Polenakovic 

Immunohistochemical 
and morphometrical 
study of the 
tubulointerstitial 

BANTAO Journal. 2012; 
10(2):63-8  



M, Petrushevska G. changes in primary 
glomerulopathies. 

12.2
. 

Доказ за најмалку два печатени научноистражувачки трудови во меѓународни 
научни списанија со импакт фактор во даденото поле во последните пет 
години 
Ред.  
број 

Автори Наслов Издавач / година 

1. Dotlic S, Perry 
AM, Petrusevska G, 
Fetica B, Diebold J, 
MacLennan KA, Müller-
Hermelink HK, Nathwani 
BN, Boilesen E, Bast M, 
Armitage JO, 
Weisenburger DD. 
 

Classification of non-
Hodgkin lymphoma in 
South-eastern Europe: 
review of 632 cases 
from the international 
non-Hodgkin 
lymphoma 
classification project. 
 

Br J Haematol. 2015 Jul 27. 
doi: 10.1111/bjh.13586. 

2. Davalieva K, Kiprijanovska S, 
Komina S, Petrusevska G, 
Zografska NC, Polenakovic M. 

 

Proteomics analysis of 
urine reveals acute phase 
response proteins as 
candidate diagnostic 
biomarkers for prostate 
cancer 

Proteome Sci. 2015 Jan 29;13(1):2. doi: 

10.1186/s12953-014-0059-9. eCollection 

2015. 

 

12.3 Доказ за најмалку три учества на меѓународни собири во последните четири 
години 
Ред. 
број 

Автори Наслов на трудот Меѓународен собир/ 
конференција 

1. Petrushevska Gordana Agrgessive 
mastocytosis in a 
newborn 

EAHP 2016, Basel: Bone 
Marrow Workshop EAHP16-
BMWS-111 

2. Gordana Petrushevska,  
Jovanovic R, Grchevska L,  
Kostadinova-Kunovska S.  

Comparative 
expression of Pax-2 
and Oct-4 in fetal, 
normal adult and 
glomerulonephritic 
kidneys   

Virchows Archiws, Book of 
abstracts, European 
Congress of Pathology, 
2015 

3. Petrusevska G, 

Jovanovik R, Basheska 
N, Trajkova S, Janevska 
V, Dukova B, 
Todorovska M, 
Hermelink HMK, 
Maclennan K, Diebold J, 
Natwani B, 
Weisenburger D  

Histological and 
immunohistochemic
al study of 
malignant 
lymphomas in 
Macedonia – study 
of 222 cases  

LYMPH NODE 
SYMPOSIUM, EAHP 2014, 
Istanbul 

 
 
 

Прилог бр. 4  
  

Податоци за наставниците кои изведуваат настава на студиската програма од прв 
циклус на студии  

1.  Име и презиме  Славица Костадинова Куновска   

2.  Дата на раѓање  30.09.1968  

3.  Степен на образование  Високо  

4.  Наслов на научниот степен  Доктор на науки  



5.  Каде и кога го завршил 
образованието односно се 
стекнал со научен степен  

Образование  Година  Институција  

Доктор на медицина  1993  Медицински 
факултет, УКИМ, 
Скопје  

Магистер  2007  Медицински 
факултет, УКИМ, 
Скопје  

Доктор на науки  2014  Медицински 
факултет, УКИМ, 
Скопје  

6.  Подрачје, поле и област на 
научниот степен магистер  

Поле  Подрачје  Област  

Медицински науки и 
здравство   

Базична 
медицина  

Патологија  

7.  Подрачје, поле и област на 
научниот степен доктор  

Поле  Подрачје  Област  

Медицински науки и 
здравство   

Базична 
медицина  

Патологија  

8.  Доколку е во работен однос да 
се наведе институцијата каде 
работи и звањето во кое е 
избран и во која област  

Институција  Звање во кое е избран и 
област  

Институт за патологија,  
Медицински факултет, УКИМ, 
Скопје  

Доцент  
Патологија  

9.  Список на предмети кои наставникот ги води одделно за првиот, вториот  и третиот циклус на 
студии  

9.1.  Список на предмети кои наставникот ги води на првиот циклус на студии  

Ред.  
број  

Наслов на предметот  Студиска програма / институција  

1.  Патологија 1  Општа медицина, Медицински факултет, УКИМ, 
Скопје  

2.  Патологија 2  Општа медицина, Медицински факултет, УКИМ, 
Скопје  

  3.   Општа патологија  Дентална медицина, Стоматолошки факултет, 
УКИМ, Скопје  

  4.   Патолошки основи на болестите  Дентална медицина, Стоматолошки факултет, 
УКИМ, Скопје  

  5.  Патологија  Тригодишни стручни студии за логопеди; 
Медицински факултет, УКИМ, Скопје  

  6.  Патологија  Тригодишни стручни студии за медицински 
сестри и техничари; Медицински факултет, 
УКИМ, Скопје  

  7.  Патологија  Тригодишни стручни студии за радиолошки 
технолози; Медицински факултет, УКИМ, Скопје  

  8.  Патологија  Тригодишни стручни студии за физиотерапевти; 
Медицински факултет, УКИМ, Скопје  

9.2.   Список на предмети кои наставникот ги води на вториот циклус на студии  

Ред.  
Број  

Наслов на предметот  Студиска програма / институција  

9.3.  Список на предмети кои наставникот ги води на третиот циклус на студии  



Ред.  
Број  

Наслов на предметот  Студиска програма / институција  

1.  Хронично воспаление и 
фиброза  

Mедицина (клиничка и базична), УКИМ - 
Медицински факултет  
Катедра по патолошка анатомија  

2.  Клеточни и молeкуларни 
механизми на фиброза  

Mедицина (молекуларна),            УКИМ - 
Медицински факултет  
Катедра по патолошка анатомија  

    3.   Методи и карактеристики на 
базичните истражувања  

Општа медицина,     
УКИМ - Медицински факултет  
Катедра по патолошка анатомија  

10.  Селектирани резултати во последните пет години  

10.1.  Релевантни печатени научни трудови (до пет)  

Ред.  
Број  

Автори  Наслов  Издавач /  година  

  5.  Jovanovic R,  
Kostadinova-Kunovska S, 
Janevska V, Bogoeva B, 
Spasevska L, et al.  

Novel RET mutations in 
Macedonian patients with 
medullary thyroid carcinoma:  
genotype-phenotype correlations  

Prilozi. 2015; 36:93107  

          

10.2.  Учество во научно-истражувачки национални и меѓународни проекти (до пет)  

Ред.  
Број  

Автори  Наслов  Издавач / година  

1.  Гордана Петрушевска,  
Славица Костадинова  
Куновска, Ладислава  
Грчевска  

„Идентификација и 
карактеризација на 
интерстицијалните и матични 
клетки кај бубрези со 
гломерулонефритични лезии“  

Проект на Институтот 
за патологија, 
финансиран од МОН 
на Р. Македонија,  
2014 год.  

2.  Момир Поленаковиќ,  
Гордана Петрушевска,  
Славица Костадинова  
Куновска  

„Инцидентноста и клиничкиот тек 
на IgA нефропатијата во 
Република Македонија во 
периодот 2006-2008 год.“  

Проект на МАНУ, 
завршен во 2009 год.  
  

3.  Момир Поленаковиќ,  
Гордана Петрушевска,  
Ладислава Грчевска,  
Славица Костадинова  
Куновска  

Тубулоинтерстицијални промени 
кај нефропатии – нефритиси.  
Клиничко-морфолошки анализи.  

Проект на МАНУ, 
завршен во 2007 год.   
  

4.        

5.        

10.3.  Печатени книги во последните пет години (до пет)  

Ред. 
број  

Автори  Наслов  Издавач / година  

10.4.  Печатени стручни трудови во последните пет години (до пет)  

Ред. 
број  

Автори  Наслов  Издавач / година  



1.  Janevska V, Stankov O,  
Janevski V, 
KostadinovaKunovska S, 
Jovanovik R, Zhivadinovik 
J.  

Adrenocortical carcinoma with 
concomitant myelolipoma: a case 
report  

Jokull J. 2016; 66:3418  

2.  Kostadinova-Kunovska  
S, Jovanovic R, Grchevska  
L, Bogdanovska- 
Todorovska M, Janevska V, 
Petrushevska G.  

Immunohistochemical analysis of 
fetal kidney stem cells.  

Acta Morphol. 2012; 
9(2):23-7.  
  

3.  Kostadinova-Kunovska  
S, Petrushevska G, 
Jovanovic R, Grchevska L, 
Polenakovic M.  

Multiple immunofluorescence 
labeling in frozen renal tissue.  

Acta Morphol. 2011; 
8(2):30-4.  

  4.  Janevska V, Filipovski V,  
Banev S, Janevski V,  
Jovcevski A, Spasevska L,  
Jovanovic R,  
Kostadinova-Kunovska S,  
Dukova B.  

Synovial sarcoma of the liver – a 
case report  

Maced J Med Sc. 2011; 
4(2):185-91.  

5.        

11.   Менторства на додипломски, магистерски и докторски студии     

11.1.  Дипломски работи  /   

11.2.  Магистерски работи  /   

11.3.  Докторски дисертации  /   

 
 
 
Име и презиме Јасна Богданска 
Дата на раѓање 14.03.1959 
Степен на образование Високо 
Наслов на научниот степен Доктор на науки 
Каде и кога го завршил 
образованието односно се 
стекнал со научен степен 

Образование Година        Институција 
Доктор по 
медицина 

1983 УКИМ 
Медицински 
факултет 

Магистер 1997 УКИМ 
Медицински 
факултет 

Доктор на науки 2002 УКИМ 
Медицински 
факултет 

Подрачје, поле и обалст на 
научниот степен магистер 

Поле Подрачје Област 

Медицински 
науки и здравство 

Фундаментални  
медицински 
науки  

Биохемија 

Подрачје, поле и обалст на 
научниот степен доктор 

Поле Подрачје Област 
Медицински 
науки  

Фундаментални 
и применети 
медицински 
науки 

Биохемија 

Доколку е во работен однос да Институција Звање во кое е 



се наведе институцијата каде 
работи и звањето во кое е 
избран и во која област 

избран и област 

Институт за медицинска и 
експериментална биохемија, 
УКИМ Медицински факултет 
 

Редовен професор по 
биохемија и клиничка 
биохемија 

Список на предмети кои наставникот ги води одделно за првиот, вториот и третиот циклус 
на студии 
9.1 Список на предмети кои наставникот ги води на првиот циклус студии 

Ред.бр Наслов на предметот Студиска програма/институција 
1. Биохемија 1 Општа медицина, УКИМ Медицински 

факултет 
2. Биохемија 2 Општа медицина УКИМ Медицински 

факултет 
3. Клиничка биохемија Општа медицина УКИМ Медицински 

факултет 
4. Медицинска хемија Општа медицина УКИМ Медицински 

факултет 
5. Медицинска хемија Дентална медицина, УКИМ 

Стоматолошки факултет  
6. Биохемија Дентална медицина, УКИМ 

Стоматолошки факултет  
7. Биохемија со биофизика Тригодишни стручни студии за стручни 

медицински сестри, УКИМ Медицински 
факултет 

8. Клиничка биохемија  Тригодишни стручни студии за стручни 
медицински сестри, УКИМ Медицински 
факултет 

9. Биохемија  Тригодишни стручни студии за стручни 
физиотерапевти, УКИМ Медицински 
факултет 

Список на предмети кои наставникот ги води одделно за првиот, вториот и третиот циклус 
на студии 
9.2 Список на предмети кои наставникот ги води на вториот циклус студии 

Ред.бр Наслов на предметот Студиска програма/институција 
1 Медицинска биохемија Специјалистички студии за доктори по 

медицина, УКИМ, Медицински факултет 
–Скопје 

 2.  Клиничка биохемија Специјалистички студии за доктори по 
медицина, УКИМ, Медицински факултет 
–Скопје 

 3.  Донесување на клиничка 
одлука 

Специјалистички студии за доктори по 
медицина, УКИМ, Медицински факултет 
–Скопје 

 4. Биохемија Втор циклус на студии-Клинички 
логопеди, УКИМ Медицински факултет 

Список на предмети кои наставникот ги води одделно за првиот, вториот и третиот циклус 
на студии 
9.3 Список на предмети кои наставникот ги води на третиот циклус студии 

Ред.бр Наслов на предметот Студиска програма/институција 
1. Добра лабораториска пракса Базична медицина, УКИМ Медицински 

факултет 
Селектирани резултати во последните три години 

10.1 Релевантни печатени научни трудови (до пет) 
Ред.бр Автори Наслов Издавач/година 
1. Bogdanska J, 

Sundström M, 
Bergström U, Borg 
D, Abedi-Valugerdi 
M, Bergman Å, 
DePierre J, Nobel S. 

Tissue distribution of 35S-
labelled 
perfluorobutanesulfonic 
acid in adult mice 
following dietary exposure 
for 1-5 days. 

1. Chemosphere. 
2014 Mar; 98:28-
36.  

2. Sundström M, 
Bogdanska J, 
Pham HV, 

Radiosynthesis of 
perfluorooctanesulfonate 
(PFOS) and 

Chemosphere. 2012 
May;87(8):865-71. 



Athanasios V, Nobel 
S, McAlees A, 
Eriksson J, DePierre 
JW, Bergman Å. 

perfluorobutanesulfonate 
(PFBS), including 
solubility, partition and 
adhesion studies. 

3. Bogdanska J, 
Sundsröm M, 
AbediValugerdi M, 
Nelson BD, 
Butenhoff JL, 
Depierre J and 
Nobels S.  

Tissue distribution of 
(35)S-labelled 
perfluorooctane sulfonate 
in adult mice after oral 
exposure to a low 
environmentally relevant 
dose or a high 
experimental dose. 

Toxicology, 2011 Jun 18; 
284(1-3):54-62. 

4. Borg D, 
Bogdanska J, 
Sundström M, Nobel 
S, Håkanson H, 
Bergman Å, 
DePierre J, Haldin 
H, Bergtröm U. 

Tissue distribution of 35S-
labelled perfluorooctane  
sulfonate (PFOS) in 
C57Bl/6 mice following 
late gestational exposure. 

Reprod Toxicol, 2010 
30(4):558-65. 

5.  Qazi MR, 
Bogdanska J, 
Butenhoff JL, 
Nelson BD, DePierre 
JW, Abedi-Valugerdi 
M. 

High-dose, short-term 
exposure of mice to 
perfluorooctanesulfonate 
(PFOS) or 
perfluorooctanoate 
(PFOA) affects the 
number of circulating 
neutrophils differently, 
but enhances the 
inflammatory responses of 
macrophages to 
lipopolysaccharide (LPS) 
in a similar fashion. 

Toxicology, 21; 
262(3):207-14; 2009. 

10.2 Учество во научно-истражувачки национални и меѓународни проекти (до пет) 
Ред.бр Автори Наслов Издавач/година 

1.  Јасна Богданска, 
Abedi-Valugerdi M, 
DePierre J, Nobel S. 

Перфлуорирани 
хемикалии, последниот 
скандал на 20тиот век 

2010; Министерство за 
образование и наука на 
Р. Македонија. 

 2.  DePierre J, Nobel S, 
Abedi-Valugerdi M, 
Qazi МR, 
Bogdanska J.  

Immunotoxicity of 
perfluorinated compounds 

2008-2011; Stockholm 
Universitet, Sweden. 

 3.  DePierre J, Abedi-
Valugerdi M, Qazi 
МR, Bogdanska J. 

Effect of perfluorinated 
chemicals on the global 
lipid and glucose 
homeostasis 

2005-2006; Stockholm 
Universitet, Sweden. 

10.3 Печатени книги во последните пет години (до пет) 
Ред.бр Автори Наслов Издавач/година 
1 Алабаковска С, 

Босилкова Г, 
Богданска Ј; 
Брезовска 
Кавракова Ј, 
Костовска И, 
Лабудовиќ Д, 
Крстевска М, 
Тошеска 
Трајковска К, 
Цековска С. 

Практикум по биохемија 
за студенти по медицина 

Медицински факултет, 
Скопје; 2014. 

2. Алабаковска С, 
Босилкова Г, 
Богданска Ј; 
Брезовска 
Кавракова Ј, 
Костовска И, 

Практикум по биохемија 
за студенти по дентална 
медицина 

Медицински факултет, 
Скопје; 2013. 



Лабудовиќ Д, 
Крстевска М, 
Тошеска 
Трајковска К, 
Цековска С. 

3. Алабаковска С, 
Босилкова Г, 
Богданска Ј; 
Брезовска 
Кавракова Ј, 
Костовска И, 
Лабудовиќ Д, 
Крстевска М, 
Тошеска 
Трајковска К, 
Цековска С. 

Практикум по биохемија 
за студенти по 
аналитичка биохемија 
при ПМФ 

Медицински факултет, 
Скопје; 2016. 

4. Аарон Ефремова С, 
Алабаковска С, 
Богданска Ј; 
Брезовска 
Кавракова Ј, 
Костовска И, 
Лабудовиќ Д, 
Крстевска М, 
Тошеска 
Трајковска К, 
Цековска С. 

Учебник по биохемија за 
студентите по 
аналитичка биохемија 
при ПМФ 

Медицински факултет 
Скопје; 2013 

 5. Алабаковска С, 
Богданска Ј; 
Брезовска 
Кавракова Ј, 
Костовска И, 
Лабудовиќ Д, 
Крстевска М, 
Тошеска 
Трајковска К, 
Цековска С. 

Учебник по биохемија за 
студентите на 
Тригодишни стручни 
студии за стручни 
медицински сестри и 
физиотерапевти  

Медицински факултет; 
2013 

10.4 Печатени стручни трудови во последните пет години (до пет) 
Ред.бр Автори Наслов Издавач/година 
1. Тошеска 

Трајковска К, 
Лабудовиќ Д, 
Богданска Ј, 
Костовска И, 
Цековска С, 
Брезовска Ј, 
Босилкова Г, 
Крстевска М, 
Топузовска С. 

Скрининг на студенти по 
медицина за хепатитис В 
и С. 

Physioacta 2016; 10(16): 
43-50. 

Менторства на додипломски, магистерски и докторски студии 

11.1 Дипломски работи / 
11.2 Магистерски работи / 
11.3 Докторски дисертации 3 
 
 
 
Име и презиме Светлана Цековска 
Дата на раѓање 26.08.1966 
Степен на образование Високо 
Наслов на научниот степен Доктор на науки 
Каде и кога го завршил Образование Година        Институција 



образованието односно се 
стекнал со научен степен 

Дипломиран 
фармацевт 

1988 УКИМ 
Медицински 
факултет-Отсек 
Фармација 

Магистер 1997 УКИМ 
Фармацевтски 
факултет 

Доктор на науки 2006 УКИМ 
Фармацевтски 
факултет 

Подрачје, поле и област на 
научниот степен магистер 

Поле Подрачје Област 

Медицински 
науки и 
здравство 

Фундаментални 
медицински 
науки  

Биохемија 

Подрачје, поле и обалст на 
научниот степен доктор 

Поле Подрачје Област 
Медицински 
науки и 
здравство 

Фундаментални 
медицински 
науки 

Медицинска 
биохемија 

Доколку е во работен однос 
да се наведе институцијата 
каде работи и звањето во кое 
е избран и во која област 

Институција Звање во кое е 
избран и област 

Институт за медицинска и 
експериментална биохемија, 
УКИМ Медицински 
факултет 
 

Вонреден професор  
по Биохемија и 
Клиничка биохемија 

Список на предмети кои наставникот ги води одделно за првиот, вториот и третиот 
циклус на студии 
9.1 Список на предмети кои наставникот ги води на првиот циклус студии 

Ред.бр Наслов на предметот Студиска програма/институција 
1. Биохемија 1 Општа медицина, УКИМ, Медицински 

факултет 
2. Биохемија 2 Општа медицина, УКИМ, Медицински 

факултет 
3. Медицинска хемија Општа медицина, УКИМ, Медицински 

факултет 
4. Клиничка биохемија Општа медицина, УКИМ, Медицински 

факултет 
4. Медицинска хемија Дентална медицина, УКИМ, 

Стоматолошки факултет 
5. Биохемија Дентална медицина, УКИМ, 

Стоматолошки факултет  
6. Клиничка биохемија Факултет за аналитичка биохемија, 

УКИМ, Хемиски факултет 
7. Дијагностички методи Тригодишни стручни студии за стручни 

медицински сестри, УКИМ, Медицински 
факултет 

8. Биохемија со биофизика Тригодишни стручни студии за стручни 
медицински сестри, УКИМ Медицински 
факултет 

9. Биохемија Тригодишни стручни студии за 
физиотерапевти, УКИМ Медицински 
факултет 

Список на предмети кои наставникот ги води одделно за првиот, вториот и третиот 
циклус на студии 
9.2 Список на предмети кои наставникот ги води на вториот циклус студии 



Ред.бр Наслов на предметот Студиска програма/институција 
1 Општа биохемија Специјализација по медицинска 

биохемија, УКИМ, Медицински факултет 
– Скопје 

 2. Клиничка биохемија Специјализација по медицинска 
биохемија, УКИМ, Медицински факултет 
– Скопје 

 3. Биохемија Втор циклус на студии-Клинички 
логопеди, УКИМ Медицински факултет 

Список на предмети кои наставникот ги води одделно за првиот, вториот и третиот 
циклус на студии 
9.3 Список на предмети кои наставникот ги води на третиот циклус студии 

Ред.бр Наслов на предметот Студиска програма/институција 
1. / / 
2. / / 

Селектирани резултати во последните три години 
10.1 Релевантни печатени научни трудови (до пет) 

Ред.бр Автори Наслов Издавач/година 
1. Kirovski I, Cekovska 

S, Tosheska K, 
Bogdanska J, 
Alulovska N, 
Mandjukovska H, 
Tasic V. 

Role of sodium dodecyl 
sulfate polyacrylamide 
gel electrophoresis in 
evaluation of culture 
negative pyelonephritis 
in children.  

Physioacta 2017; 11(3): 
21-27. 

2. Salihu S, Tosheska K, 
Cekovska S, Gucev 
Z, Polenakovic M, 
Tasic V. 

Low molecular weight 
proteinuria in children 
with distal renal tubular 
acidosis. 

CONTRIBUTIONS. 
Sec. of Med. Sci., 
XXXIX 2018; 1: 91-95.  
 

3. Salihu S, Tosheska K, 
Cekovska S, Tasic V. 

Incidental detection of 
Dent-2 disease in an 
infant with febrile 
proteinuria.  

Med Princ Pract 2018; 
27: 392-395.  
 

4. Cekovska S, Stoleski 
S, Soleva V, 
Tosheska-Trajkovska 
K, Labudovik D, 
Bogdanska J, 
Brezovska-Kavrakova 
J, Kostovska I, Bauer 
B, Topuzovska S. 

Enzymatic changes in 
orchard workers with 
occupational exposure 
to pesticides. 

Macedonian 
Pharmaceutical Bulletin 
2019; 64(2) 

5. Efremova Aaron S, 
Tosheska-Trajkovska 
K, Cekovska S, 
Aaron J-J.  

Establishment of an 
EC50 database of 
pesticides using a 
Vibrio fischeri 
bioluminescence 
method. 

Luminescence 2019; 34: 
508-511. 

10.2 Учество во научно-истражувачки национални и меѓународни проекти (до пет) 
Ред.бр Автори Наслов Издавач/година 
1. Корнети П, Тасиќ В, 

Цековска С, 
Костовска И. 

SDS-PAG 
електрофореза на 
уринарни протеини во 
евалуација на деца со 
инфекции и 
малформации на 
уринарниот тракт 

2012; Министерство за 
образование и наука 
на Р. Македонија. 



 2. Ефремова Аарон С, 
Здравковски З, 
Тошеска-Трајковска 
К, Цековска С. 

Биотоксичност од 
пестициди во 
површински води и 
вкупни атмосферски 
преципитати  

2012; Министерство за 
образование и наука 
на Р. Македонија. 

 3. Цековска С, Тасиќ 
В, Јанчевска А, 
Тошеска-Трајковска 
К, Топузовска С, 
Богданска Ј, 
Костовска И, 
Брезовска Ј, 
Лабудовиќ Д. 

,,Рани  уринарни 
маркери за ренална 
лезија кај обезни деца и 
адолесценти῎ 

 

2018; Медицински 
факултет-Скопје; 
УКИМ 

10.3 Печатени книги во последните пет години (до пет) 
Ред.бр Автори Наслов Издавач/година 
1. Алабаковска Соња, 

Ефремова Аарон 
Снежана Богданска 
Јасна, Крстевска 
Марија Лабудовиќ 
Даница, Цековска 
Светлана, Тошеска-
Трајковска 
Катерина, Босилкова 
Гордана, Ирена 
Костовска, 
Геракаровска 
Марија и Брезовска-
Кавракова Јулијана 

,,Биохемија”  (за 
студентите на 
тригодишните стручни 
студии)  
 

Медицински факултет, 
Скопје, 2015. 

2. Алабаковска Соња, 
Богданска Јасна, 
Босилкова Гордана, 
Геракаровска 
Марија,Ефремова 
Аарон Снежана,  
Брезовска-Кавракова 
Јулијана, Корнети 
Петраки, Костовска 
Ирена, Крстевска 
Марија, Лабудовиќ 
Даница, Тошеска-
Трајковска 
Катерина, Цековска 
Светлана 

Практикум за вежби по 
медицинска биохемија 
(за студентите по општа 
медицина) 
 

Универзитет "Св. Кирил 
и Методиј", Медицински 
факултет, Скопје, 2016 

 3. Алабаковска С, 
Босилкова Г, 
Богданска Ј; 
Брезовска Кавракова 
Ј, Костовска И, 
Лабудовиќ Д, 
Крстевска М, 
Тошеска Трајковска 
К, Цековска С. 

Практикум по биохемија 
за студенти по 
аналитичка биохемија 
при ПМФ 

Универзитет "Св. Кирил 
и Методиј", Медицински 
факултет, Скопје; 2016. 



 4.  Босилкова Г, 
Алабаковска С, 
Богданска Ј, 
Ефремова Аарон С, 
Крстевска М, 
Лабудовиќ Д, 
Тошеска-Трајковска 
К, Цековска С, 
Џекова-Стојкова С.  

Практикум за вежби по 
медицинска хемија (за 
студенти по општа 
медицина)  

Универзитет "Св. Кирил 
и Методиј", Медицински 
факултет, Скопје, 2016. 

10.4 Печатени стручни трудови во последните пет години (до пет) 
Ред.бр Автори Наслов Издавач/година 
1. Bauer B, Kostik V, 

Cekovska S 
The development of 
approaches to healing 
through the ages 

Farmaceutski glasnik 
2015; 71 (2): 65-72 

2. Bauer B, Kostik V, 
Cekovska S, 
Kavrakovski Z 

Cannabis history and 
timeline 

Macedonian 
Pharmaceutical bulletin 
2016; 62 (suppl): 477-478 

 3. Тошеска Трајковска 
К, Лабудовиќ Д, 
Богданска Ј, 
Костовска И, 
Цековска С, 
Брезовска Ј, 
Босилкова Г, 
Крстевска М, 
Топузовска С. 

Скрининг на студенти по 
медицина за хепатитис В 
и С. 

Physioacta 2016; 10(16): 
43-50. 

Менторства на додипломски, магистерски и докторски студии 

11.1 Дипломски работи / 
11.2 Магистерски работи / 
11.3 Докторски дисертации 3 
 
 
 

Име и презиме  Ирена Љупчо Костовска  

Дата на раѓање  02.03.1980  

Степен на образование  Високо  

Наслов на научниот степен  Доктор на науки  

Каде и кога го завршил 
образованието односно се 
стекнал со научен степен  

Образование  Година         Институција  

Доктор по медицина  2006  УКИМ Медицински 
факултет  

Специјалист по 
 медицинска биохемија   

2013  УКИМ Медицински 
факултет  

Доктор на науки  2017  УКИМ Медицински 
факултет  

Подрачје, поле и обалст на 
научниот степен доктор  

Поле  Подрачје  Област  

Медицински науки и здравство  Фундаментални 
медицински 
науки  

Mедицинска 
биохемија  

Доколку е во работен однос 
да се наведе институцијата 

Институција  Звање во кое е избран и 
област  



каде работи и звањето во кое 
е избран и во која област  

Институт за медицинска и експериментална 
биохемија, УКИМ Медицински факултет  
  

Доцент   
Медицинска хемија, 
биохемија и клиничка 
биохемија  

Список на предмети кои наставникот ги води одделно за првиот, вториот и третиот циклус на студии  

9.1  Список на предмети кои наставникот ги води на првиот циклус студии  

Ред.бр  Наслов на предметот  Студиска програма/институција  

1.  Биохемија  1  Општа медицина, УКИМ Медицински факултет  

2.  Биохемија 2  Општа медицина УКИМ Медицински факултет  

3.  Медицинска хемија  Општа медицина УКИМ Медицински факултет  

4.  Клиничка биохемија  Општа медицина УКИМ Медицински факултет  

5.  Медицинска хемија  Дентална медицина, УКИМ Стоматолошки факултет  

6.  Биохемија  Дентална медицина, УКИМ Стоматолошки факултет   

7.  Биохемија  Тригодишни стручни студии за стручни медицински сестри, 
УКИМ Медицински факултет  

8.  Дијагностички методи  Тригодишни стручни студии за стручни медицински сестри, 
УКИМ Медицински факултет  

9.  Биохемија  Тригодишни стручни студии за стручни логопеди, УКИМ 
Медицински факултет  

10.  Биохемија  Тригодишни стручни студии за стручни физиотерапевти, 
УКИМ Медицински факултет  

11.  Клиничка биохемија  Аналитичка  биохемија  УКИМ  Природно-
математички факултет   

Селектирани резултати во последните три години  

10.1  Релевантни печатени научни трудови (до пет)  

Ред.бр  Автори  Наслов  Издавач/година  

1.  Kostovska I, Tosheska-Trajkovska  
K, Cekovska S, Spasovski G,  
Labudovic D  

Nephrin and podocalyxinnew 
podocyte proteins for early 
detection of secondary 
nephropathies  

BANTAO Journal 
2016; 14(1): 11-6  

2.  Kostovska I, Tosheska-Trajkovska  
K, Cekovska S, Labudovic D,  
Spasovski G   

Role of nephrin and 
podocalyxin in early 
detection of diabetic 
nephropathy  

Physioacta  
2016;10(3):87-97  

3.  Тosheska-Trajkovska K, Labudovic  
D, Bogdanska  J, Kostovska I,  
Cekovska S, Brezovska J, Bosilkova  
G, Krstevska M, Topuzovska S   

Screening of medical 
students for Hepatis B and 
Hepatitis C virus  

Physioacta  
2016;10(3):43-50  

4.  Ferruccio Ceriotti, Najdana  
Gligorovic Barhanovic, Irena  
Kostovska, Karel Kotaska, Maria  
Carmen Perich Alsina  

Harmonisation of the 
laboratory testing process:  
need for a coordinated 
approach  

Clin Chem Lab Med, 
2016; 54(12): 
e361e363    



  
  

5.  Svetlana Cekovska , Sasho Stoleski  
S , Violeta Soleva , Katerina  
Tosheska-Trajkovska , Danica  
Labudovik , Jasna Bogdanska ,  
Julijana Brezovska-Kavrakova, Irena  
Kostovska , Biljana Bauer , Sonja  
Topuzovska  

Enzymatic changes in 
orchard workers with 
occupational exposure to 
pesticides  

Macedonian  
Pharmaceutical  
Bulletin 2018; 64 (2)  

10.2  Учество во научно-истражувачки национални и меѓународни проекти (до пет)  

 Ред.бр  Автори  Наслов  Издавач/година  

1.  Ferruccio Ceriotti, Najdana 
Gligorovic Barhanovic, Irena 
Kostovska, Karel Kotaska, Maria  
Carmen Perich Alsina  

Меѓународен проект - 
Harmonisation of units of 
measurement    

2015- WG on 
harmonization of  
total testing process   
- European 
federation of 
laboratory medicine  
- EFLM  

  2.  Ferruccio Ceriotti, Lora Dukic, Irena 
Kostovska, Mesude Falay, Gijs Den 
Besten  

Mеѓународен проект - 
European common reference  
intervals   

2017- WG on 
harmonization of  
total testing process   
- European 
federation of 
laboratory medicine  
- EFLM  

          

10.3  Печатени книги во последните пет години (до пет)  

Ред.бр  Автори  Наслов  Издавач/година  

1.  Алабаковска Соња, Ефремова  
Аарон Снежана Богданска Јасна,  
Крстевска Марија Лабудовиќ  
Даница, Цековска Светлана,  
Тошеска-Трајковска Катерина,  
Босилкова Гордана, Ирена 
Костовска, Геракаровска Марија 
и Брезовска-Кавракова Јулијана  

Учебник “Биохемија” 
наменет за студенти на 
тригодишни стручни  
студии, Скопје, 2015  

Медицински  
факултет, Скопје, 
2015.  

2.  Алабаковска Соња, Богданска  
Јасна, Босилкова Гордана,  
Геракаровска Марија,Ефремова  
Аарон Снежана,  
БрезовскаКавракова Јулијана, 
Корнети  
Петраки, Костовска Ирена,  
Крстевска Марија, Лабудовиќ  
Даница, Тошеска-Трајковска  
Катерина, Цековска Светлана  

Практикум за вежби по 
медицинска биохемија за 
студентите по медицина, 
Медицински факултет,  
Скопје  

Универзитет "Св.  
Кирил и Методиј", 
Медицински  
факултет, Скопје,  
2016  

3.  Алабаковска С, Босилкова Г,  
Богданска Ј; Брезовска Кавракова  
Ј, Костовска И, Лабудовиќ Д, 
Крстевска М, Тошеска Трајковска 
К, Цековска С.  

Практикум за вежби по 
клиничка биохемија за 
студенти по аналитичка 
биохемија, ПМФ, Скопје  
2016  

Медицински  
факултет, Скопје, 
2016.  



        

10.4  Печатени стручни трудови во последните пет години (до пет)  

Ред.бр  Автори  Наслов  Издавач/година  

 1.   Kostovski O, Spasevska L,  
Kostovska I, Jankulovski N   

Role of CD133 and CD44 
stem cell markers in 
prediction of metastatic 
potential in patients with 
colorectal carcinoma  

Physioacta  
2016;10(3):71-78  

2.  Nikolov G, Boncheva M, Gruev T,  
Trajkovska KT, Kostovska I  

Urinary biomarkers for 
follow-up of renal 
transplantation-where we 
are!  

J of IMAB 2016;  
22(2):1139-48  

3.  Kostovski O, Spasevska L,  
Kostovska I, Nikodinovski A,  
Jankulovski N   

Molecular characteristics of 
colorectal 
carcinogenesiscompared 
analyses of normal and 
cancer stem cell model  

Medicus  
2017;Vol.VI (1):3-13  

4.   Brezovska Kavrakova J, Topuzovska  
S, Tosheska Trajkovska K,  
Bogdanska J, Labudovic D,  
Cekovska S, Kostovska I, Spasovski  
D, Petkovska L, Krstevska M  

Total homocysteine in 
healthy subjects  

Physioacta  
2017;11(3):145-151  

5.  G. Nikolov , M. Boncheva , T. Gruev , 
K. T. Trajkovska, I. Kostovska  

COMPARATIVE ASSESSMENT  
OF uNGAL, uNAG AND  
CYSTATIN C AS EARLY  
BIOMARKERS IN RENAL  
POST-TRANSPLANT  
PATIENTS  

Acta Medica  
Bulgarica, 2018,Vol. 
XLV,(2):12-19  

Менторства на додипломски, магистерски и докторски студии   

11.1  Дипломски работи  /   

11.2  Магистерски работи  /   

11.3  Докторски дисертации  /   

 
 
 

Име и презиме  Катерина Тошеска-Трајковска  

Дата на раѓање  02.07.1973  

Степен на образование  Високо  

Наслов на научниот степен  Доктор на науки  

Каде и кога го завршил  
образованието односно се стекнал 
со научен степен  

Образование  Година         Институција  

 Доктор  по  
медицина  

1997   УКИМ  Медицински  
факултет-Скопје  

Магистер  2003  УКИМ -Скопје  

Доктор на науки  2011   УКИМ  Медицински  
факултет-Скопје  



Подрачје, поле и облaст на научниот 
степен магистер  

Поле  Подрачје  Област  

Молекуларна  
биологија  и 
генетско 
инженерство   

Фундаментални 
медицински 
науки  

Молекуларна медицина  

Подрачје, поле и област на научниот 
степен доктор  

Поле  Подрачје  Област  

Медицински науки 
и здравство  

Фундаментални 
медицински 
науки  

Биохемија  

Доколку е во работен однос да се 
наведе институцијата каде работи и 
звањето во кое е избран и во која 
област  

Институција  Звање во кое е избран и област  

Институт за медицинска и 
експериментална биохемија,  
УКИМ Медицински факултет  
  

Вонреден професор по  
Биохемија (мед.хемија) и  
Клиничка биохемија  

Список на предмети кои наставникот ги води одделно за првиот, вториот и третиот циклус на студии  

9.1  Список на предмети кои наставникот ги води на првиот циклус студии  

Ред.бр  Наслов на предметот  Студиска програма/институција  

1.  Медицинска хемија, ,   Општа медицина, УКИМ Медицински 
факултетСкопје  

2.  Биохемија 1,  Општа медицина, УКИМ Медицински 
факултетСкопје  

3.  Биохемија 2  Општа медицина, УКИМ Медицински 
факултетСкопје  

4.  Клиничка биохемија  Општа медицина, УКИМ Медицински 
факултетСкопје  

5.  Биохемија и биофизика,   Тригодишни стручни студии за стручни 
медицински сестри, УКИМ Медицински 
факултет-Скопје   

  6.  Дијагностички методи    Тригодишни стручни студии за стручни 
медицински сестри, УКИМ Медицински 
факултет-Скопје  

  7.  Биохемија  Тригодишни стручни студии за физиотерапевти, 
УКИМ Медицински факултет-Скопје  

  8.  Медицинска хемија   Дентална  медицина,  УКИМ 
 Стоматолошки факултет   

  9.  Биохемија  Дентална  медицина,  УКИМ 
 Стоматолошки факултет  

  10.  Медицинска биохемија  Аналитичка биохемија, Институт за хемија, ПМФ,  
УКИМ  

  11.  Клиничка биохемија  Аналитичка биохемија, Институт за хемија, ПМФ,  
УКИМ  

  12.  ОСНИР  Општа медицина, УКИМ Медицински 
факултетСкопје  

  13.  ОСНИР  Тригодишни стручни студии за стручни СМС, РТ,  
ФТ, Логопеди,  УКИМ Медицински 
факултетСкопје  



  14.  Изборен предмет  
 Патобиохемија на субцелуларни 
органели  

Општа медицина, УКИМ Медицински 
факултетСкопје  

Список на предмети кои наставникот ги води одделно за првиот, вториот и третиот циклус на студии  

9.2  Список на предмети кои наставникот ги води на вториот циклус студии  

Ред.бр  Наслов на предметот  Студиска програма/институција  

1.  Општа биохемија  Специјализација по медицинска 
биохемија, УКИМ, Медицински факултет 
– Скопје  

2.  Клиничка биохемија  Специјализација по медицинска 
биохемија, УКИМ, Медицински факултет – 
Скопје  

  3.  Биохемија  Втор циклус на студии-Клинички логопеди, 
УКИМ Медицински факултет  

9.3  Список на предмети кои наставникот ги води на третиот циклус студии  

Ред.бр  Наслов на предметот  Студиска програма/институција  

1.  Методи и карактеристики на 
базичните истражувања  

Базична медицина, УКИМ Медицински 
факултетСкопје  

Селектирани резултати во последните три години  

  
10.1  

Релевантни печатени научни трудови (до пет)  

Ред. 
бр  

Автори  Наслов  Издавач/година  

1.  Tosheska-Trajkovska K, 
Labudovic D, Bogdanska J, 
Kostovska I, Cekovska S, 
Brezovska J, Bosilkova G,  
Krstevska M, Topuzovska S  

Screening of medical 
students for Hepatis B and 
Hepatitis C virus.  

Physioacta 2016;10(3):4350 

2.  Tosheska-Trajkovska  K,  
Topuzovska S.   

High density lipoprotein 
metabolism and reverse 
cholesterol transport: 
strategies for raising HDL 
cholesterol  

  
Anatol J Cardiol. 2017; 
18(2):149-54.   
  

3.  Salihu S, Tosheska K, Cekovska 
S, Gucev Z, Polenakovic M,  
Tasic V.   

Low Molecular Weight 
Proteinuria in Children with 
Distal Renal Tubular Acidosis.  

Contibutions  
2018;39(1):91-95.  
  

 4.  Salihu S, Tosheska K, Aluloska 
N, Gucev Z, Cekovska S, Tasic V.  

The Spectrum of Kidney  
Diseases in Children  
Associated with Low 
Molecular Weight 
Proteinuria.  

Open Access Maced J Med 
Sci. 2018;6(5):814-819.  
  
  

5.  Nikolov G, Boncheva M, Gruev 
T, Trajkovska KT, Kostovska I.  

Comparative assessment of 
uNGAL, uNAG and cystatin C 
as early biomarkers in renal 
post-transplant patients.  

Acta Medica Bulgarica  
2018; 45(2):12-19   
  



6.  Efremova Aaron S, Tosheska- 
Trajkovska K, Cekovska  
S, Aaron JJ  

Establishment of an EC50 
database of pesticides 
using a Vibrio fischeri 
bioluminescence method.  

  

Luminescence. 2019, doi: 
10.1002/bio.3628. [Epub 
ahead of print]  

 

10.2  Учество во научно-истражувачки национални и меѓународни проекти (до пет)  

Ред.бр  Автори  Наслов  Издавач/година  

1.  Проф.  др  Снежана  
Ефремова-Аарон 
раководител на проект , 
(К.Тошеска-Трајковска - 
истражувач)  

No. 13-3965/1 “Биотоксичност на 
пестициди во површински води и 
вкупни атмосферски преципитати  

МОН  
2011-2014  

  2.  Тошеска -Трајковска  
Катерина,  
Босилкова Гордана,  
Богданска Јасна,  
Крстевска Марија,  
Лабудовиќ Даница, 
Костовска Ирена,  
Цековска Светлана,  
Брезовска Јулијана,  
Костовски Огнен, 
Тошеска-Спасова  
Наташа, Топузовска  
Соња,  
Тошеска 
 Трајковска 
Катерина- раководител 
на проект)  

 Влијание на религискиот 
(Рамазански) пост врз биохемиските 
параметри кај испитаници од 
муслиманска вероисповест во 
Република  
Македонија”  

Медицински 
факултет-2018 
година   

10.3  Печатени книги во последните пет години (до пет)  

Ред.бр  Автори  Наслов  Издавач/година  

 1.  Алабаковска Соња,  
Ефремова Аарон  
Снежана Богданска  
Јасна, Крстевска  
Марија Лабудовиќ  
Даница, Цековска  
Светлана, Тошеска- 
Трајковска  
Катерина,  
Босилкова  
Гордана, Ирена  
Костовска,  
Геракаровска  
Марија и Брезовска- 
Кавракова Јулијана  

,,Биохемија” (за 
студентите на 
тригодишните стручни 
студии)  

Медицински факултет, Скопје, 
2015.   



  2.  Алабаковска Соња,  
Богданска Јасна,  
Босилкова Гордана,  
Геракаровска  
Марија,Ефремова  
Аарон Снежана,  
БрезовскаКавракова  
Јулијана, Корнети  
Петраки, Костовска 
Ирена, Крстевска  
Марија, Лабудовиќ  
Даница, Тошеска- 
Трајковска  
Катерина, Цековска  
Светлана  

Практикум за вежби по 
медицинска биохемија  
(за студентите по општа 
медицина)  

Универзитет "Св. Кирил и 
Методиј" ,Медицински  
факултет,Скопје, 2016  
  

  3.  Алабаковска С,  
Босилкова Г,  
Богданска Ј;  
Брезовска  
Кавракова  
Ј, Костовска И,  
Лабудовиќ Д,  
Крстевска М,  
Тошеска Трајковска 
К, Цековска С.  

Практикум по биохемија 
за студенти по аналитичка 
биохемија при ПМФ  

Медицински факултет, Скопје; 
2016.  

  Ред.бр  Автори  Наслов  Издавач/година  

Менторства на додипломски, магистерски и докторски студии  

11.1  Дипломски работи  /  

11.2  Магистерски работи  /  

11.3  Докторски дисертации  /  
 
 
 

Прилог бр.4  
  

Податоци за наставниците кои изведуваат настава на студиската програма од прв, 
втор и трет циклус на студии и за ментори на докторски трудови  

Име и презиме  Соња Топузовска  

Дата на раѓање  22.02.1965  

Степен на образование  Високо  

Наслов на научниот степен  Доктор на науки  

Каде и кога го завршил 
образованието односно се 
стекнал со научен степен  

Образование  Година         Институција  

Доктор по 
медицина  

1989  УКИМ Медицински 
факултет-Скопје  

Магистер  1997  УКИМ Медицински 
факултет-Скопје  

 Доктор на науки  2002  УКИМ Медицински 
факултет-Скопје  



Подрачје, поле и обалст на 
научниот степен магистер  

Поле  Подрачје  Област  

Медицински 
науки и здравство  

Фундаментални 
медицински науки   

Биохемија  

Подрачје, поле и обалст на 
научниот степен доктор  

Поле  Подрачје  Област  

Медицински 
науки и здравство  

Фундаментални 
медицински науки  

Биохемија  

Доколку е во работен однос да се 
наведе институцијата каде 
работи и звањето во кое е избран 
и во која област  

Институција  Звање во кое е избран и област  

Институт за медицинска и 
експериментална 
биохемија, УКИМ 
Медицински факултет  

Редовен професор Биохемија  

Список на предмети кои наставникот ги води одделно за првиот, вториот и третиот циклус на студии  

9.1  Список на предмети кои наставникот ги води на првиот циклус студии  

Ред.бр  Наслов на предметот  Студиска програма/институција  

1  Медицинска хемија,  
Биохемија 1, Биохемија 2, 
Клиничка биохемија  

Општа медицина, УКИМ Медицински 
факултетСкопје  

2  Биохемија и биофизика, 
Дијагностички методи    

Тригодишни стручни студии за стручни медицински 
сестри и физиотерапевти, УКИМ Медицински 
факултет-Скопје   

  3  Медицинска хемија и 
биохемија  

Дентална медицина, УКИМ Стоматолошки факултет   

  4  Ензими маркери за дијагноза 
на заболувања (изборен 
предмет)  

Општа медицина, УКИМ Медицински 
факултетСкопје  

  5.   Медицинска биохемија, 
клиничка биохемија   

Аналитичка биохемија, УКИМ ПМФ-Скопје   

Список на предмети кои наставникот ги води одделно за првиот, вториот и третиот циклус на студии  

9.2  Список на предмети кои наставникот ги води на вториот циклус студии  

Ред.бр  Наслов на предметот  Студиска програма/институција  

1  Медицинска биохемија   Постдипломски и специјалистички студии за логопеди, 
УКИМ, Медицински факултет –Скопје   

Список на предмети кои наставникот ги води одделно за првиот, вториот и третиот циклус на студии  

9.3  Список на предмети кои наставникот ги води на третиот циклус студии  

Ред.бр  Наслов на предметот  Студиска програма/институција  

1.  Методи и карактеристики 
на базичните истражувања  

Базична медицина, УКИМ Медицински 
факултетСкопје  

2.  Липопротеински супкласи и 
атеросклероза   

Базична медицина, УКИМ Медицински 
факултетСкопје  

Селектирани резултати во последните три години  

10.1  Релевантни печатени научни трудови (до пет)  

Ред.бр  Автори  Наслов  Издавач/година  

1.   Tosheska-Trajkovska  K,  
Topuzovska S.   

High density lipoprotein 
metabolism and reverse  

  

 



   cholesterol transport: 
strategies for raising HDL  
cholesterol  

Anatol J Cardiol.  
2017; 18(2):149-54.   
  

        

2.  Tosheska-Trajkovska K, 
Labudovic D, Bogdanska J, 
Kostovska I, Cekovska S, 
Brezovska J, Bosilkova G,  
Krstevska M, Topuzovska S  

Screening of medical students 
for Hepatis B and Hepatitis C 
virus.  

Physioacta  
2016;10(3):43-50   

3.  Andonovski Alan, Nancheva  
Jasminka , Andonovska Biljana,  
Petrovska-Cvetkovska Dragana,  
Nanceva Andrea, Alabakovska 
Sonja   

THE EFFECT OF PLASMA  
PREPARATION RICH IN  
GROWTH FACTORS ON  
PATELLAR STABILITY AFTER  
MEDIAL PATELLOFEMORAL  
LIGAMENT REEFING  
  

Sanamed  
2016; 11(2): 109-115  
  

10.2  Учество во научно-истражувачки национални и меѓународни проекти (до пет)  

Ред.бр  Автори  Наслов  Издавач/година  

1.  Проф.др. Јасна 
Богданска, 
раководител на 
проект (С. 
Алабаковска- 
истражувач)  

Биоакумулација на 
перфлуорирарни 
супстанциипоследната хемиска 
афера на минатиот век   
  

2014  

  2.  Доц.др. Горан 
Петровски, 
раководител на 
проект (С. 
Алабаковска- 
истражувач)  

Орално здравје кај лица со тип 1 
дијабетес: поврзано со метаболна 
контрола на болеста   

2014  

10.3  Печатени книги во последните пет години (до пет)  

Ред.бр  Автори  Наслов  Издавач/година  

1.  Соња Алабаковска,  
Снежана Ефремова Аарон,  
Марија Крстевска,  Даница  
Лабудовиќ, Светлана  
Цековска  

Општа и органска хемија  Универзитет "Св. Кирил и  
Методиј" Скопје, 2014  
  

  2.  Босилкова Гордана,  
Алабаковска Соња,  
Богданска Јасна  
Ефремова Аарон Снежана,  
Крстевска Марија,  
Лабудовиќ Даница,  
Тошеска Трајковска  
Катерина,  
Цековска Светлана,   
Џекова Стојкова Слобода   

Практикум медицинска 
хемија   

Универзитет "Св. Кирил и  
Методиј" Скопје, 2014  
  

10.4  Печатени стручни трудови во последните пет години (до пет)  

Ред.бр  Автори  Наслов  Издавач/година  



Менторства на додипломски, магистерски и докторски студии  

11.1  Дипломски работи  20  

11.2  Магистерски работи  /  

11.3  Докторски дисертации  5  

12.   За ментори на докторски трудови селектирани резултати во последните четири/ пет години  

12.1.  Доказ за печатени научноистражувачки трудови во меѓународни научни списанија или 
меѓународни научни публикации во даденото поле (до шест) во последните пет години  

Ред.  
број  

Автори  Наслов  Издавач / година  

1.  Spasovski D,  
Alabakovska S,  
Jankulovski N,  
Bozinovski G,  
Bogdanovska S,  
Grcevska L, Sotirova ,  
Genadieva- Stavric S,  
Chaparovska D, Gjorcev  
A, Sadikario S  

INVESTIGATION OF THE  
DIAGNOSTIC PERFORMANCE OF  
DIMETHYL DERIVATE AND  
LISOSOMAL ENZYMES IN  
PATIENTS WITH RHEUMATOID  
ARTHRIITS  

Interdisciplinary  
Journal of  
Microinflammation  
  
Volume 1/Issue 2/  
1000119  

2.  Andonovski Alan,  
Nancheva Jasminka ,  
Andonovska Biljana,  
Petrovska-Cvetkovska  
Dragana, Nanceva  
Andrea, Alabakovska  
Sonja   

THE EFFECT OF PLASMA  
PREPARATION RICH IN GROWTH  
FACTORS ON PATELLAR STABILITY  
AFTER MEDIAL PATELLOFEMORAL  
LIGAMENT REEFING  

Sanamed  
2016; 11(2): 109-115  
  

3.  Dejan Spasovski, Tatjana  
Sotirova, Svetlana  
Krstevska- Balkanov,  
Maja Slaninka – 
Micevska, Trajan  
Balkanov, Sonja  
Alabakovska, Sonja  
Genadieva- Stavric  

ANTI CITRULLINATED PROTEIN /  
PEPTIDE ANTIBODY ASSAY,  
RHEUMATHOID FACTOR OR BOTH  
ASW SHIFTED TEST IN  
DIAGNOSTIC ANDB PROGNOSTIC  
EVALUATION IN PATIENTS WITH  
RHEUMATHOID ARTHRITIS  

Clin Med Rev Case  
Rep 2014, 1:1  
ISSN: 2378-3656  
  

4.  Emilija Atanasovska,  
Velibor Tasic, Maja  
Slaninka- Miceska, Sonja  
Alabakovska, Dimce  
Zafirov, Elena Kostova,  
Kristina Pavlovska,  
Venko Filipce, Nikola  
Labacevski  

SIX WEEK FOLLOW-UP OF  
METABOLIC EFFECTS INDUCED BY  
A HIGH-FAT DIET AND  
STREPTOZOTOCIN IN A RODENT  
MODEL OF TYPE 2 DIABETES  
MELLITUS  

CONTRIBUTIONS.Sec 
. Med. Sci., XXXV 1,  
2014  
ISSN 0350-1914  

5.  D. Spasovski, A. Latifi, S. 
Krstevska-Balkanov, B.  
Dejanova, B. Osmani,  

Determination of the Diagnostic  
Values of Asymmetric  
Dimethylarginine as an Indicator 
for Evaluation of the Endothelial  

Hindawi Publishing  
Corporation  
Arthritis  

 



   I. Kafedizska,S.  
Alabakovska,  
M. Slaninka-Micevska, T. 
Balkanov  

Dysfunction in Patients with 
Rheumatoid Arthritis  

Volume 2013, Article 
ID 818037, 10 pages 
http://dx.doi.org/10. 
1155/2013/818037  

12.2.  Доказ за најмалку два печатени научноистражувачки трудови во меѓународни научни 
списанија со импакт фактор во даденото поле во последните пет години  

Ред.  
број  

Автори  Наслов  Издавач / година  

1.  I. Kondova, Z.  
Мilenkovic, S.  
Marinkovic, Golubinka  
Bosevska, Gordana  
Kuzmanovska, Goran  
Kondov, Sonja  
Alabakovska, Claude P.  
Muller, Judith M. 
Hubschen  

Measles Outbreak in Macedonia:  
Epidemiological, Clinical аnd  
Laboratory Findings and  
Identification of Susceptible  
Cohorts  
  

PLOS ONE 2013; 8 (9)  
e74754  
  

2.  Julijana Brezovska-  
Kavrakova, Marija  
Krstevska, Gordana  
Bosilkova, Sonja  
Alabakovska, Saso  
Panov, Nikola  
Orovchanec  

HYPERHOMOCYSTEINEMIA AND  
OF  
METHYLENETETRAHYDROFOLATE  
REDUCTASE (C677T) GENETIC  
POLYMORPHISM IN PATIENTS  
WITH DEEP VEIN THROMBOSIS  

Mater Sociomed.  
2013 Sep; 25 
(3):170174  
  

3.  Eli Djulejic, Aleksandar  
Petlichkovski, Dejan  
Trajkov, Gligor Dimitrov,  
Sonja Alabakovska  

KIR GENE FREQUENCIES IN  
WOMEN WITH INFERTILITY  
PROBLEMS  
  

South East European  
Journal of  
Immunology  
Volume 2015; Article  
ID 20002  

12.3.  Доказ за најмалку три учества на меѓународни собири во последните четири години  

Ред. 
број  

Автори  Наслов на трудот  Меѓународен 
собир/ 
конференција  

Година  

1.  S. Alabakovska, K.  
Tosheska, D. Labudovic,  
S. Jovanova  

HDL subclasses and 
plasma lipids in 
correlation with carotid 
intima-media thickness 
in patients with 
coronary artery disease  

5th International  
Congress on  
Prediabetes and  
Metabolic  
Syndrome, Vienna,  
Austria  

2013  

2.  S. Alabakovska, D.  
Labudovic, K. Tosheska 
Trajkovska  

LDL particle size and 
distribution in children 
with type 1 diabetes  

82nd  EAS Congress   
Madrid, Spain  

2014  

3.  D. Labudovic, S. 
Alabakovska, K.  
Tosheska Trajkovska, J.  
Bogdanska, S. Jovanova   

Lipoprotein(a), 
total/HDL-cholesterol 
ratio, ApoB/ApoA ratio 
as risk factors for  

XXXIV Nordic  
Congress in Clinical  
Chemistry  
Goteborg,   

2014  

    atherogenesis in 
patients with coronary 
artery disease  

Norway   



Име и презиме Констандина Кузевска-Манева 
Дата на раѓање 16-10-1964 
Степен на образование Високо 
Наслов на научниот степен Доктор на науки 
Каде и кога го завршил 
образованието односно се 
стекнал со научен степен 

Образование Година        Институција 
Доктор по 
медицина 

1988 УКИМ 
Медицински 
факултет 

Магистер 2000 УКИМ 
Медицински 
факултет 

Доктор на науки 2007 УКИМ 
Медицински 
факултет 

Подрачје, поле и обалст на 
научниот степен магистер 

Поле Подрачје Област 

Медицински науки 
и здравство 

Клинички 
медицински 
науки  

Педијатрија 

Подрачје, поле и обалст на 
научниот степен доктор 

Поле Подрачје Област 
Медицински науки 
и здравство 

Клинички 
медицински 
науки 

Педијатрија 

Доколку е во работен однос да 
се наведе институцијата каде 
работи и звањето во кое е 
избран и во која област 

Институција Звање во кое е 
избран и област 

Универзитетска клиника за 
детски болести-Скопје 
 

Вонреден професор  
Педијатрија 

Список на предмети кои наставникот ги води одделно за првиот, вториот и третиот циклус 
на студии 
9.1 Список на предмети кои наставникот ги води на првиот циклус студии 

Ред.бр Наслов на предметот Студиска програма/институција 
1. Педијатрија Општа медицина, УКИМ Медицински 

факултет 
2. Клиничко испитување Општа медицина УКИМ Медицински 

факултет 
3. Клиничка пракса по 

педијатрија 
Општа медицина УКИМ Медицински 
факултет 

4. Педијатрија Дентална медицина, УКИМ 
Стоматолошки факултет 

5. Педијатрија Тригодишни стручни студии за стручни 
логопеди, УКИМ Медицински факултет 

6. Здравствена нега во 
диспанзерски и патронажни 
услови 

Тригодишни стручни студии за стручни 
медицински сестри, УКИМ Медицински 
факултет 

7.  Здравствена нега на децата и 
младината со педијатрија 

Тригодишни стручни студии за стручни 
медицински сестри, УКИМ Медицински 
факултет 

8. Педијатрија 
 

Тригодишни стручни студии за 
физиотерапевти, УКИМ Медицински 
факултет 

 9. Педијатрија Тригодишни стручни студии за 
лаборанти, УКИМ Медицински факултет 

Список на предмети кои наставникот ги води одделно за првиот, вториот и третиот циклус 
на студии 
9.2 Список на предмети кои наставникот ги води на вториот циклус студии 

Ред.бр Наслов на предметот Студиска програма/институција 
1 Развојни метаболни болести Специјалистички студии за логопеди, 

УКИМ, Медицински факултет –Скопје 
Список на предмети кои наставникот ги води одделно за првиот, вториот и третиот циклус 
на студии 
9.3 Список на предмети кои наставникот ги води на третиот циклус студии 

Ред.бр Наслов на предметот Студиска програма/институција 
 /  



Селектирани резултати во последните три години 

10.1 Релевантни печатени научни трудови (до пет) 
Ред.бр Автори Наслов Издавач/година 
1 Kuzevska-Maneva 

K., Kacarska R., 
Gjurkova-Angelovska 
B., Georgiev A.  

Brugada syndrome- a case 
report.  

SANAMED 2016;11(1): 53-
56  
 

2. Kuzevska-Maneva 
K., Kacarska R., 
Gjurkova-Angelovska 
B., Maneva E., 
Jovanovska V., 
Neshkovska- 
Shumenkovska M. , 
Georgieva D., 
Georgiev A. 

Mitral valve prolapse in 
teenagers and competitive 
sports.  

Research in Physical 
Education, Sport and 
Health.2015, Vol.4,No.2, 
pp 123-127 

3.  Чонеска-Jованова 
Б., Мартинова К., 
Алабаковска С., 
Антевска-
Трајковска З., 
Кузевска-Манева 
К., Кочева С., 
Јовановска А.  

Токсични ефекти од 
хемотерапија 
предизвикани со високи 
дози метотрексат кај деца 
со акутна лимфобластна 
леукемија.   

Архиви на јавното 
здравје, 2015,Вол.7 Бр.1, 
стр.28-34 

4. Mandzukovska H, 
Kacarska R, 
Sofijanova A, Maneva 
K, Chadikovski V, et 
all.  

Neurogical disorders- 
convulsiones after cardiac 
surgery in the padiatric 
population.   

Physioacta 2016, vol.10 
No 2, pp 83-89   

5.  Kocova M, 
KacarskaR, 
Kuzevska-Maneva K, 
Prijic S, Lazareska M, 
Dordoni C, Ritelli M, 
Colombi M. 

Clinical variability in two 
Macedonian families with 
arterial tortuosity syndrome 

BJMG 21(1) 2018 pp 47-
52 
 

10.2 Учество во научно-истражувачки национални и меѓународни проекти (до пет) 
Ред.бр Автори Наслов Издавач/година 
1. Константинова-

Крстевска М, 
Кузевска-Манева К 

ПРЕВАЛЕНЦИЈА И 
ЕВАЛУАЦИЈА НА BODY 
MASS INDEX (БМИ) И 
КАРДИОМЕТАБОЛИЧКИ 
РИЗИК КАЈ ОБЕЗНИ 
ДЕЦА 

2018-2023 

10.3 Печатени книги во последните пет години (до пет) 
Ред.бр Автори Наслов Издавач/година 
    

10.4 Печатени стручни трудови во последните пет години (до пет) 
Ред.бр Автори Наслов Издавач/година 
1. Kuzevska-Maneva 

K., Kacarska R., 
Gjurkova-Angelovska 
B., Jovanovska V., 
Neshkovska- 
Shumenkovska M, 
Maneva E.  

Anomalous pulmonary 
venous connection (total 
and partial form)- single 
centre experience 

Acta morphol.2014, Vol.11 
(2): 49-52 

2 Georgieva D., 
Poposka A., Dzoleva-
Tolevska R., 
Maneva-Kuzevska 
K, Georgiev A., 
Nanceva J.  

Hallux valgus deformity –
ladies modern foot 
problem. 

International journal of 
recent research in Arts 
and Sciences, 2015 ;Vol 
4.,No 1,  pp- 335-338 

3. Кузевска-Манева 
К., Кацарска Р ,  

Cor triatriatum sinister-
ретка вродена срцева 

Архиви на јавното 
здравје, 2019 Вол 11, 



Ѓуркова-Ангеловска 
БЈовановска В., 
Нешковска- 
Шуменковска , Е. 
Манева, Илиќ С, 
Џукиќ М, 
Чадиковски В. 

мана- наши искуства во 
дијагнозата и третманот 
во детска возраст 

Бр.1,, стр.104-109 

4. Georgieva D,. 
Poposka A., Dzoleva-
Tolevska R., 
Maneva-Kuzevska 
K., Georgiev A., 
Zivkovic V.  

Osgood-Shlatter disease- a 
common problem in young 
athletes 

Research in Physical 
Education, Sport and 
Health.2015, Vol.4,No.2, 
pp 47-49 

Менторства на додипломски, магистерски и докторски студии 

11.1 Дипломски работи 4 
11.2 Магистерски работи / 
11.3 Докторски дисертации / 
 
 
 
Прилог 
бр.4 

Податоци за наставниците кои изведуваат настава на студиската 
програма од прв, втор и трет циклус на студии 
 

Име и презиме Стојка Нацева Фуштиќ 
Дата на раѓање 6-12-1956 
Степен на образование Високо 
Наслов на научниот 
степен 

Доктор на науки 

Каде и кога го завршил 
образованието односно се 
стекнал со научен степен 

Образование Година        Институција 
Доктор по 
медицина 

1981 УКИМ Медицински 
факултет-Скопје 

Специјалист 
педијатар 

1986 УКИМ Медицински 
факултет-Скопје 

Доктор на науки 1995 УКИМ Медицински 
факултет-Скопје 

Подрачје, поле и обалст 
на научниот степен 
магистер 

Поле Подрачје Област 

   

Подрачје, поле и обалст 
на научниот степен 
доктор 

Поле Подрачје Област 
Медицински 
науки и здравство 

Клинички 
медицински 
науки 

Педијатрија 

Доколку е во работен 
однос да се наведе 
институцијата каде работи 
и звањето во кое е избран 
и во која област 

Институција Звање во кое е избран 
и област 

Универзитетска клиника за 
детски болести, УКИМ 
Медицински факултет 
 

Редовен професор 
Педијатрија 

Список на предмети кои наставникот ги води одделно за првиот, вториот и третиот 
циклус на студии 
9.1 Список на предмети кои наставникот ги води на првиот циклус студии 

Ред.бр Наслов на предметот Студиска програма/институција 
1 Педијатрија Општа медицина, УКИМ Медицински 

факултет-Скопје 
2 Ургентна медицина Општа медицина, УКИМ Медицински 

факултет-Скопје 



3 Здравствена нега на деца и 
младинци со педијатрија 

Тригодишни стручни студии за сестри-
техничари, УКИМ Медицински факултет-
Скопје 

 4 Здравствена нега во 
диспанзерски и патронажни 
услови 

Тригодишни стручни студии за сестри-
техничари, УКИМ Медицински факултет-
Скопје 

 5 Педијатријаза 
физиотерапевти 

Тригодишни стручни студии за 
физиотерапевти, УКИМ Медицински 
факултет-Скопје 

 6 Физиотерапија во 
педијатрија 

Тригодишни стручни студии за сестри-
техничари, УКИМ Медицински факултет-
Скопје 

 7 Педијатрија за логопеди Тригодишни стручни студии за логопеди, 
УКИМ Медицински факултет-Скопје 

 8 Ургентна медицина со 
анестезија и реанимација 

Тригодишни стручни студии за рендген 
техничари, УКИМ Медицински факултет-
Скопје 

 9 Ургентна медицина со 
анестезија и реанимација 

Тригодишни стручни студии за сестри-
техничари, УКИМ Медицински факултет-
Скопје 

 10 Диететика Тригодишни стручни студии за сестри-
техничари, УКИМ Медицински факултет-
Скопје 

Список на предмети кои наставникот ги води одделно за првиот, вториот и третиот 
циклус на студии 
9.2 Список на предмети кои наставникот ги води на вториот циклус студии 

Ред.бр Наслов на предметот Студиска програма/институција 
1 Развојни и метаболни 

нарушувања во детска 
возраст 

Последипломска специјализација за 
логопеди 

2   
Список на предмети кои наставникот ги води одделно за првиот, вториот и третиот 
циклус на студии 
9.3 Список на предмети кои наставникот ги води на третиот циклус студии 

Ред.бр Наслов на предметот Студиска програма/институција 
1. Современ пристап и третман 

на цистичната фиброза 
(изборен предмет) 

Клиничка медицина, УКИМ Медицински 
факултет-Скопје 

2. Нарушувања на хидро-
електролитната и 
ацидобазна рамнотежа кај 
децата (изборен предмет) 

Клиничка медицина, УКИМ Медицински 
факултет-Скопје 

Селектирани резултати во последните три години 

10.1 Релевантни печатени научни трудови (до пет) 
Ред.бр Автори Наслов Издавач/година 
1. Fustik S, JakovskaT, 

PlaseskaKaranfilska 
D 

Hyponatremic 
dehydration and 
metabolic alkalosis as 
dominant manifestation 
in cystic fibrosis infants 
with mild phenotype - a 
case series 

Serbian archives of 
medicine 2018; 146:581-
583. 

2. Boskovska K, Fustik Comparison of INF-γ Open Access Maced J Med 



S, Simonovska L, 
Dilberovska M, 
Dacevski D, Popova 
G. 

 

levels in children with 
tuberculosis disease 
(TB) and latent 
tuberculosis infection 
(LTI) 

Sci. 2018 Nov 25; 
6(11):2091-2096.  
Doi.org/ 
10.3889/oamjms.2018.467. 
 
 

3. Nacov Z, Naceva 
Fushtikj S, Tonikj-
Ribarska J, Trajkovikj 
Jolevska S. 

Health-related Quality 
of Life of Macedonian 
Families Experiencing 
Cystic Fibrosis in 
Pediatric Practice 

Folia Med (Plovdiv) 
2019;61(2): 
doi: 10.2478/folmed-2018-
0064 

4. Spirevska L, Fustik 
S, Jakovska T, Zorcec 
T. 

Bone mineralization 
disorders in patients 
with cystic fibrosis in 
Republic of Macedonia 

Physioacta 2018; 12:137-
142. 

5. Fustik S Changes in cystic 
fibrosis airway 
microbial infections: аn 
update 

Македонски медицински 
преглед 2018; 71:126-129 

10.2 Учество во научно-истражувачки национални и меѓународни проекти (до пет) 
Ред.бр Автори Наслов Издавач/година 
1. Стојка Нацева-

Фуштиќ (главен 
истражувач) 

Евалуација на 
нутритивниот статус и 
утврдување на 
протоколи за 
нутритивно водење на 
пациентите со 
цистична фиброза 

2001-2004 

 2. Carla Colombo 
(Principal 
Investigator), 
StojkaFustik 
(Principal 
Investigator 
forMacedonia) 

EuroCareCF (European 
Coordination Action for 
Research in Cystic 
Fibrosis) – WP1: 
Optimising of patient 
care and CF team work 

2007 

 3. Michael Knowles 
(Principal 
Investigator) 
StojkaFustik 
(Principal 
Investigator 
forMacedonia) 

Genetic Modifiers in 
Cystic Fibrosis Liver 
Disease 

2010-2013 

 4 StojkaFustik 
Country Coordinator 
for Macedonia 
National CF Registry 

European Cystic 
Fibrosis Society Patient 
RegistryProject 

Од 2014 > 

 5 
 
 
 
 
 

Стојка Нацева-
Фуштиќ (главен 
истражувач) 

Улогата на 
неонаталниот 
скрининг  во 
превенција на 
респираторните 
секвели и 
нутритивните 

2018 



дефицити кај децата 
дијагностицирани со 
цистична фиброза  

10.3 Печатени книги во последните пет години (до пет) 
Ред.бр Автори Наслов Издавач/година 
1. Fustik S. Liver disease in cystic 

fibrosis: A prevalence, 
risk factors and 
outcomes (Chapter 2) in 
Cystic and Idiopathic 
Pulmonary Fibrosis: 
Risk Factors, 
Management and Long-
Term Health Outcomes 

Editor Robertson L., Nova 
Biomedical, New 
York,2016 

 Фуштиќ С. Исхранакај доенче 
(поглавје 13) и 
Исхрана во детска 
возраст (поглавје 14) 
во Мишевска П. и 
соработници. 
Медицинска 
диететика. 

УКИМ, Медицинскиот 
факултет, Скопје 2016. 
 

10.4 Печатени стручни трудови во последните пет години (до пет) 
Ред.бр Автори Наслов Издавач/година 
1. JakovskaT,Fustik S, 

Zorcec T. 
Genetic markers of low 
bone mineral density in 
patients with cystic 
fibrosis 

Journal of IMAB 2015; 
21:722-727 

2. Fustik S, Jakovska T, 
Spirevska L 

Pseudo-Bartter's 
syndrome as a first 
manifestation 
ofcysticfibrosis in 
infancy 

Archives of Disease in 
Childhood 2014 ; 99 
(Suppl 2) : A274 
 

3. JakovskaT,Mecevska-
Jovcevska J, 
Petlickovski A, 
Fustik S,Zorcec T 

Prevalence of low bone 
mass and vitamin D 
deficiency in pediatric 
and adult patients with 
cystic fibrosis in 
Republic of  Macedonia 

Contributions. 
Sec.Med.Sci.2014;XXXV 
1:151-158 
 

4. JakovskaT,Mecevska-
Jovcevska J, Fustik 
S,Zorcec T. 

ΔF508 mutation in 
patients with cystic 
fibrosis with low bone 
mineral density and 
vitamin D deficiency 

Medicus 2014;19(2):251-
256 

 5. Fustik S.  State of progress in 
treating cystic fibrosis 
respiratory disease. 

Македонски медицински 
преглед 
2016;90/supl.92:56-58) 

Менторства на додипломски, магистерски и докторски студии 

11.1 Дипломски работи 8 
11.2 Магистерски работи 2 
11.3 Докторски дисертации 4 
 
 
 



Прилог бр.4 
 

Податоци за наставниците кои изведуваат настава на 
студиската програма од прв, втор и трет циклус на студии  

Име и презиме Емилија Влашки 
Дата на раѓање 27-07-1955 
Степен на образование Високо 
Наслов на научниот степен Доктор на науки 
Каде и кога го завршил 
образованието односно се 
стекнал со научен степен 

Образование Година        Институција 
Доктор по 
медицина 

1981 УКИМ 
Медицински 
факултет-
Скопје 

Магистер / / 
Доктор на науки 2000 УКИМ 

Медицински 
факултет-
Скопје 

Подрачје, поле и област на 
научниот степен магистер 

Поле Подрачје Област 

/ / / 
Подрачје, поле и област на 
научниот степен доктор 

Поле Подрачје Област 
Медицински науки 
и здравство 

Клинички 
медицински 
науки 

Педијатрија 

Доколку е во работен однос да 
се наведе институцијата каде 
работи и звањето во кое е избран 
и во која област 

Институција Звање во 
кое е избран 
и област 

ЈЗУ Универзитетска клиника за 
детски болести, 
УКЦ “Мајка Тереза”, УКИМ 
Медицински факултет 

Редовен 
професор 
Педијатрија 

Список на предмети кои наставникот ги води одделно за првиот, вториот и третиот 
циклус на студии 
9.1 Список на предмети кои наставникот ги води на првиот циклус студии 

Ред.бр Наслов на предметот Студиска 
програма/институција 

1. Педијатрија Општа медицина, УКИМ 
Медицински факултет 

2. Клиничко испитување Општа медицина, УКИМ 
Медицински факултет 

 3. Педијатрија Стоматологија, УКИМ 
Стоматолошки факултет 

 4. Педијатрија Тригодишни стручни 
студии за стручни 
логопеди, УКИМ 
Медицински факултет 

 5. Педијатрија Тригодишни стручни 
студии за стручни 
физиотерапевти, УКИМ 
Медицински факултет 

 6. Здравствена нега за деца и 
младина со педијатрија 

Тригодишни стручни 
студии за стручни 
медицински 
сестри/техничари, УКИМ 
Медицински факултет 



Список на предмети кои наставникот ги води одделно за првиот, вториот и третиот 
циклус на студии 
9.2 Список на предмети кои наставникот ги води на вториот циклус 

студии 
Ред.бр Наслов на предметот Студиска 

програма/институција 
1. /  
2. /  

Список на предмети кои наставникот ги води одделно за првиот, вториот и третиот 
циклус на студии 
9.3 Список на предмети кои наставникот ги води на третиот циклус 

студии 
Ред.бр Наслов на предметот Студиска 

програма/институција 
 / / 
 / / 

Селектирани резултати во последните три години 

10.1 Релевантни печатени научни трудови (до пет) 
Ред.бр Автори Наслов Издавач/година 
1. Vlaski E, Stavrikj 

K, Kimovska M, 
Cvejoska 
Cholakovska V, 
Lawson JA. 

Divergent trends in the 
prevalence of asthma-like 
symptoms and asthma in a 
developing country: three 
repeated surveys between 
2002 and 20016 

Allergol 
Immunopathol 
(Madr) 2019, 
accepted, in press 

2. Silverwood RJ, 
Rutter CE, Mitchell 
EA, Asher MI, 
Garcia-Marcos L, 
Strachan DP, Pearce 
N; the ISAAC 
Phase Three Study 
Group (Vlaski E 
included) 

Are environmental risk 
factors for current wheeze 
in the International Study 
of Asthma and Allergies 
in Childhood (ISAAC) 
phase three due to reverse 
causation? 

Clin Exp Allergy 
2019; 49(4):430-
441. 

3. Madani K, Vlaski 
E, Rennie DC, 
Sears M, Lawson 
JA. 

An international 
comparison of risk factors 
between two regions with 
distinct differences in 
asthma prevalence 

Allergol 
Immunopathol 
(Madr) 2018; 
46(4):341-353. 

4. Lawson JA, Brozek 
G, Shpakou A, 
Fedortsiv O, Vlaski 
E, Beridze V, 
Rennie DC, 
Afanasieva A, 
Beridze S, Zejda J. 

An international 
comparison of asthma, 
wheeze, and breathing 
medication use among 
children. 

Respir Med 2017; 
133:22-28. 

5. Braithwaite IE, 
Stewart AW, 
Hancox RJ, and the 
ISAAC Phase 
Three Study 
Group (Vlaski E 
included) 

Body mass index and 
vigorous physical activity 
in children and 
adolescents: an 
international cross-
sectional study. 

Acta Paediatr 
2017; 106(8)1323-
1330. 



10.2 Учество во научно-истражувачки национални и меѓународни проекти 
(до пет) 
Ред.бр Автори Наслов Издавач/година 
1. Lawson JA, 

Brozek G, 
Shpakou A, 
Fedortsiv O, 
Vlaski E, Beridze 
V, Rennie DC, 
Afanasieva A, 
Beridze S, Zejda J. 

Geographic variation in 
asthma diagnosis, 
prevalence and severity 

2015/2017 

 2.     
10.3 Печатени книги во последните пет години (до пет) 

Ред.бр Автори Наслов Издавач/година 
1. Докиќ и сор. 

(Емилија Влашки 
како соработник) 

Алергологија Матица 
македонска, 
Скопје, 2017 

2. /   
10.4 Печатени стручни трудови во последните пет години (до пет) 

Ред.бр Автори Наслов Издавач/година 
1. Cvejoska 

Cholakovska V, 
Kocova M, Velikj- 
Stefanovska V, 
Vlashki E. 

The association 
between asthma and 
obesity in children-
infammatory and 
mechanical factors 

Open Access 

Mac J Med Sci 

2019; 

7(8):1314-

1319. 
2. Cvejoska 

Cholakovska V, 

Vlashki E. 

Overweight/obesity and 
childhood asthma 

Physioacta 2018; 
12(2):55-62. 

3. Asher I, Haathela 
T, Selroos O, 
Ellwood P, 
Ellwood E, Global 
Asthma Network 
Study Group 
(Vlaski E 
included)  

Global Asthma 
Network survey 
suggests more national 
asthma strategies could 
reduce burden of 
asthma. 

Allergol 
Immunopathol 
(Madr). 2017; 
45(2): 105-114. 

Менторства на додипломски, магистерски и докторски студии 

11.1 Дипломски работи 6 
11.2 Магистерски работи 1 
11.3 Докторски дисертации 2  

 
 
 

Име и презиме  Ацо Костовски  

Дата на раѓање  25.02.1957  

Степен на образование  Високо  

Наслов на научниот степен  Доктор на науки  



Каде и кога го завршил  
образованието односно се стекнал 
со научен степен  

Образование  Година         Институција  

 Доктор  по  
медицина  

1980   УКИМ  Медицински  
факултет  

Магистер  1994   УКИМ  Медицински  
факултет  

Доктор на науки  1998   УКИМ  Медицински  
факултет  

Подрачје, поле и обалст на научниот 
степен магистер  

Поле  Подрачје  Област  

Медицински науки 
и здравство  

клинички 
медицински 
науки   

Педијатрија  

Подрачје, поле и обалст на научниот 
степен доктор  

Поле  Подрачје  Област  

Медицински науки 
и здравство  

Фундаментални 
медицински 
науки  

Педијатрија  

Доколку е во работен однос да се 
наведе институцијата каде работи и 
звањето во кое е избран и во која 
област  

Институција  Звање во кое е избран и област  

Универзитетска Клиника за 
детски болести , УКИМ 
Медицински факултет  

Редовен професор педијатрија  

Список на предмети кои наставникот ги води одделно за првиот, вториот и третиот циклус на студии  

9.1  Список на предмети кои наставникот ги води на првиот циклус студии  

Ред.бр  Наслов на предметот  Студиска програма/институција  

1.  Педијатрија  Општа медицина, УКИМ Медицински факултет  

2.  Клиничко испитување  Општа медицина УКИМ Медицински факултет  

3.  Педијатријa  Дентална  медицина,  УКИМ 
 Стоматолошки факултет   

4.  Педијатрија  Тригодишни стручни студии за физиотерапеути, 
УКИМ Медицински факултет  

5.  Педијатрија  Тригодишни стручни студии за стручни 
медицински сестри, УКИМ Медицински факултет  

  6  Педијатрија  Тригодишни стручни студии за рентген техничари, 
УКИМ Медицински факултет  

Список на предмети кои наставникот ги води одделно за првиот, вториот и третиот циклус на студии  

9.2  Список на предмети кои наставникот ги води на вториот циклус студии  

Ред.бр  Наслов на предметот  Студиска програма/институција  

1  Педијатриска  
гастроентрохепатологија  

Постдипломски и специјалистички студии за 
логопеди, УКИМ, Медицински факултет –Скопје  

Список на предмети кои наставникот ги води одделно за првиот, вториот и третиот циклус на студии  

9.3  Список на предмети кои наставникот ги води на третиот циклус студии  

Ред.бр  Наслов на предметот  Студиска програма/институција  

 1.  Гастроезофагеална рефлуксна 
болест -изборен предмет  

Докторски студиии, УКИМ Медицински факултет  

Селектирани резултати во последните три години  

10.1  Релевантни печатени научни трудови (до пет)  



Ред.бр  Автори  Наслов  Издавач/година  

1.  Quitadamo P, Urbonas V,  
Papadopolus A, Roman E, 
PavkovDJ, Orel R, Dias JA, 
Kostovski A, Miele E, Villani 
A, Staiano A.   

Do pediatricians apply the 2009 
NASPGHAN-ESPGHAN  
guidelines for the diagnosis 
and management of 
gastroesophageal reflux after 
being trained?l  

J Pediatr Gastroenterol  
Nutr. 2014 Sep;59(3):3569  
  

2.  Quitadamo P,  Papadopolus  
A, Wenzl T, Urbonas V,  
Kneepkens CM, Roman E, 
PavkovDJ, Orel R, Dias JA,  
Vandenplas Y, Kostovski A,  
Miele E, Villani A, Staiano A.   

European pediatrician’s 
approach to children with GER 
symptoms: survey of the 
implementation of 2009 
NASPGHAN-ESPGHAN  
guidelines  
  

J Pediatr Gastroenterol  
Nutr. 2014 Apr  
;58(4):505-9  

3.  Papadopolus A, Koletzko S,  
Heuschkel R, Dias JA, Allen  
KJ, Murch SH, Chong S, 
Gottrand F, Husby S, lionetti 
P, Mearin ML,  
Ruemmele FM, Schappi  
MG, Kostovski A, Staiano A,  
Wilschanski M, Vandenplas  
Y.   

ESPGHAN Eosinophilic 
esophagitis working group and 
the gastroenterology 
committee. Management 
guidelines of eosinophilic 
esophagitis in childhood.   

J Pediatr Gastroenterol  
Nutr. 2014 Jan  
;58(1):107-18  

4.  Murch S, Allen KJ,  Chong S,  
Dias JA,  KostovskiA,  
Papadopolus A;ESPGHAN  
Eosinophilic esophagitis  
working group   
  

Potential for improving therapy 
and defining new research 
targets ineosinophilic  
oesophagitis based on 
understanding of 
immunopathogenesis. J   

J Pediatr Gastroenterol  
Nutr. 2013 oct ;57(4):529- 
34.                                            

10.2  Учество во научно-истражувачки национални и меѓународни проекти (до пет)  

Ред.бр  Автори  Наслов  Издавач/година  

1.  Kostovski A  национален 
координатор на  
мегународен проект  
  

Европско-медитерански 
проект  на  функционални 
гастроинтестинални 
пореметувања  

ЕСПГХАН грант  

10.3  Печатени книги во последните пет години (до пет)  

10.4  Печатени стручни трудови во последните пет години (до пет)  

Ред.бр  Автори  Наслов  Издавач/година  

Менторства на додипломски, магистерски и докторски студии  

11.1  Дипломски работи  2  

11.2  Магистерски работи  /  

11.3  Докторски дисертации  3  
 
 
 
Име и презиме Лидија Карева 
Дата на раѓање 11-07-1959 
Степен на образование Високо 
Наслов на научниот степен Доктор на науки 
Каде и кога го завршил образованието 
односно се стекнал со научен степен 

Образование Година        Институција 
Доктор по медицина 1983 УКИМ 



Медицински 
факултет 

Доктор на науки 2002 УКИМ 
Медицински 
факултет 

Подрачје, поле и обалст на научниот 
степен доктор 

Поле Подрачје Област 
Медицински науки и 
здравство 

Педијатрија Имунологија 

Доколку е во работен однос да се наведе 
институцијата каде работи и звањето во 
кое е избран и во која област 

Институција Звање во кое е 
избран и област 

Клиника за детски болести, 
УКИМ Медицински факултет 
 

Вонтреден професор 
по педијатрија 

Список на предмети кои наставникот ги води одделно за првиот, вториот и третиот циклус на студии 

9.1 Список на предмети кои наставникот ги води на првиот циклус студии 
Ред.бр Наслов на предметот Студиска програма/институција 
1. Педијатрија Општа медицина, УКИМ 

Медицински факултет 
2. Клинички основи Општа медицина УКИМ Медицински 

факултет 
3. Педијатрија Тригодишни стручни студии за 

стручни логопеди, УКИМ 
Медицински факултет 

4. Педијаррија Тригодишни стручни студии за 
стручни медицински сестри, УКИМ 
Медицински факултет 

 5. Педијатрија Тригодишни стручни студии по 
физиотерапија,УКИМ Медицински 
факултет 

 6. Физиотерапија во педијатријата Тригодишни стручни студии по 
физиотерапија,УКИМ Медицински 
факултет 

 7. Педијатрија Сецијалистички студии за логопеди, 
УКИМ Медицински факултет 

Список на предмети кои наставникот ги води одделно за првиот, вториот и третиот циклус на студии 

9.2 Список на предмети кои наставникот ги води на вториот циклус студии 
Ред.бр Наслов на предметот Студиска програма/институција 
1 Педијатрија Специјалистички студии за логопеди, 

УКИМ, Медицински факултет –
Скопје 

Селектирани резултати во последните три години 

10.1 Релевантни печатени научни трудови (до пет) 
Ред.бр Автори Наслов Издавач/година 
1. StavricK,KarevaL,MironskaK,Peova 

S,HristomanovaS,TrajkovD,SpirovskiM;  
 

 Sensitiyation to 
food and airborne 
allergens in 
children with atopic 
dermatitis. 

 

Medicus:2011  suppl.VI:37-
44                  

2. Лидија Карева.  Инфекции кај 
примарни 
имунодефицити. 

Зборник на предаванја, 
Новини во педијатрија 
Струга,2012    
 

3.  Kareva Lidija  Klinicka primena 
na intravenski 
imunoglobulini 

Predavanja od   prvata 
makedonska pedijatriska 
skola so megjunarodno 
ucestvo Skopje, oktomvri  
2016     
 



10.2 Учество во научно-истражувачки национални и меѓународни проекти (до пет) 
Ред.бр Автори Наслов Издавач/година 
1. L,Marodi,L,Kareva,K,Miromska,K,Stavric 

et all 
J Project / 

10.4 Печатени стручни трудови во последните пет години (до пет) 
Ред.бр Автори Наслов Издавач/година 
1. Lidija Kareva, Sonja Peova, Kristina 

Mironska, Katerina Stavrik. 
.  
 

Effects of vitamin 
D therapy on 
cellular immunity 
in children with 
rickets 

MEDICUS,Vol.XVII.Qershor 
2012 - 

2. Kareval,MironskaK,Stavrik K,  Joint disease in 
children with X-
linked  
agamaglobulinemia. 

Journal of IMAB 2013,19 
(3):.457-460     

 
 

3. Mironska K,Kareval, Stavric K:  Depression on 
neutrofil 
function,followed 
by severe infection 
in a child with 
marasmic 
kwashiorkor. 

Contributions,XXXVI 
1,2015:191-194   
 

4. Kareva L:  :Intravenous 
immunoglobulin 
therapy in clinical 
praxis 

Journal of IMAB,2016,vol 
22,issue 4 :1403-1406          
 

5. KarevaL,Mironska K,Stavric K :  Values  of 
lymphocyte 
subpopulations 
in healthy 
Macedonian 
children under 
the age of five 
 

Journal of IMAB 
2016,vol 22,issue 4 
:1407-1410   
 

Менторства на додипломски, магистерски и докторски студии 

11.1 Дипломски работи / 
11.2 Магистерски работи / 
11.3 Докторски дисертации / 
 
 
 
Име и презиме Марина Крстевска Константинова 
Дата на раѓање 31-01-1961 
Степен на образование Високо 
Наслов на научниот степен Доктор на науки 
Каде и кога го завршил 
образованието односно се 
стекнал со научен степен 

Образование Година        Институција 
Доктор по 
медицина 

1985 УКИМ Медицински 
факултет 

Магистер 1998 УКИМ Медицински 
факултет 

Доктор на науки 2007 УКИМ Медицински 
факултет 

Подрачје, поле и обалст на 
научниот степен магистер 

Поле Подрачје Област 

Медицински 
науки и 
здравство 

Фундаментални 
медицински науки  

Педијатрија 

Подрачје, поле и обалст на 
научниот степен доктор 

Поле Подрачје Област 
Медицински 
науки и 

Фундаментални 
медицински науки 

Педијатрија 



здравство 
Доколку е во работен однос 
да се наведе институцијата 
каде работи и звањето во кое 
е избран и во која област 

Институција Звање во кое е избран и 
област 

Клиника за Детски Болести Професор  
Педијатрија 

Список на предмети кои наставникот ги води одделно за првиот, вториот и третиот циклус 
на студии 
9.1 Список на предмети кои наставникот ги води на првиот циклус студии 

Ред.бр Наслов на предметот Студиска програма/институција 
1. Педијатрија Општа медицина, УКИМ Медицински 

факултет 
2. Педијатрија Тригодишни стручни студии за стручни 

медицински сестри, УКИМ Медицински 
факултет 

Список на предмети кои наставникот ги води одделно за првиот, вториот и третиот циклус 
на студии 
9.2 Список на предмети кои наставникот ги води на вториот циклус студии 

Ред.бр Наслов на предметот Студиска програма/институција 
1 Педијатрија Општа медицина, УКИМ Медицински 

факултет 
Список на предмети кои наставникот ги води одделно за првиот, вториот и третиот циклус 
на студии 
Селектирани резултати во последните три години 

10.1 Релевантни печатени научни трудови (до пет) 
Ред.бр Автори Наслов Издавач/година 
1. Krstevska-

Konstantinova M, 
Jovanovska J, 
Tasic VB, 
Montenegro LR, 
Beneduzzi D, 
Silveira LF, 
Gucev ZS. 
 

Mutational analysis of 
KISS1 and KISS1R 
in idiopathic central 
precocious puberty.  

 

J Pediatr Endocrinol Metab. 
2013 Aug 15:1-3. doi: 
10.1515/jpem-2013-0080 

2. Krstevska-
Konstantinova 
M., Jovanovska 
J., Tasic 
V.,Montenegro 
L.R., Beneduzzi 
D., Silveira  L.F., 
Gucev Z 

Mutational analysis of 
TAC and TAC R3 in 
idiopathic central 
precocious puberty. 
 

Прилози,бр.35/1, 2014 , 
стр.129-132 

3.  Krstevska-
Konstantinova M, 
Stamatova A, 
Gucev Z 

Favorable Growth 
Hormone Treatment 
Response in a Young 
Boy with 
Achondroplasia. 
 

Med Arch. 2016 Apr; 
70(2):148-50. doi: 
10.5455/medarh.2016.70.148-
150 

4. Janchevska A, 
Tasic V, Gucev 
Z, Krstevska-
Konstantinova M, 
Cheong HI 

X-Linked Recessive 
form of Nephrogenic 
Diabetes Insipidus in 
a 7-Year-Old Boy. 
 

Balkan J Med Genet. 2015 
Apr 10;17(2):81-5. doi: 
10.2478/bjmg-2014-0078. 
eCollection 2014. 
 

5.  Gucev Z, Tasic 
V, Plaseska-
Karanfilska D, 
Konstantinova 
MK, Stamatova 

LHX4 Gene 
Alterations: Patient 
Report and Review of 
the Literature 

Pediatr Endocrinol Rev. 2016 
Jun;13(4):749-55 



A, Dimishkovska 
M, Laban N, 
Polenakovic M 

10.2 Учество во научно-истражувачки национални и меѓународни проекти (до пет) 
Ред.бр Автори Наслов Издавач/година 
1 Марина Крстевска 

Константинова 
Национален проект на 
здружението Раст 
насловен како 
“Навремено 
препознавање на 
нарушувањата на 
растот” (2013-2015) со 
целосна поддршка и 
учество на Фондот за 
здравствено 
осигурување на РМ, 
Универзитетска 
Клиника за детски 
болести – Скопје, 
Министерство за труд 
и социјална политика 
на РМ, ЈЗУ Здравствен 
дом на Скопје и ЈЗУ 
Институт за 
белодробни 
заболувања кај децата 
Козле – Скопје. 
Програмата беше 
наменета за едукација 
на здравствените 
работници, 
вработените во 
установите за 
предучилишна 
возраст, 
воспитувачите и 
негователите 

2013-2015 

10.3 Печатени книги во последните пет години (до пет) 
Ред.бр Автори Наслов Издавач/година 

1    
10.4 Печатени стручни трудови во последните пет години (до пет) 

Ред.бр Автори Наслов Издавач/година 
1. Krstevska-

Konstantinova M, 
Jovanovska J, 
Tasic VB, 
Montenegro LR, 
Beneduzzi D, 
Silveira LF, 
Gucev ZS. 
 

Mutational analysis of 
KISS1 and KISS1R 
in idiopathic central 
precocious puberty.  

 

J Pediatr Endocrinol Metab. 
2013 Aug 15:1-3. doi: 
10.1515/jpem-2013-0080 

2. Krstevska-
Konstantinova 
M., Jovanovska 
J., Tasic 
V.,Montenegro 
L.R., Beneduzzi 
D., Silveira  L.F., 
Gucev Z 

Mutational analysis of 
TAC and TAC R3 in 
idiopathic central 
precocious puberty 

 
Прилози,бр.35/1, 2014 , 
стр.129-132 



3. Krstevska-
Konstantinova M, 
Stamatova A, 
Gucev Z 

Favorable Growth 
Hormone Treatment 
Response in a Young 
Boy with 
Achondroplasia 

Med Arch. 2016 Apr; 
70(2):148-50. doi: 
10.5455/medarh.2016.70.148-
150 

4. Janchevska A, 
Tasic V, Gucev 
Z, Krstevska-
Konstantinova M, 
Cheong HI 

X-Linked Recessive 
form of Nephrogenic 
Diabetes Insipidus in 
a 7-Year-Old Boy 

Balkan J Med Genet. 2015 
Apr 10;17(2):81-5. doi: 
10.2478/bjmg-2014-0078. 
eCollection 2014. 
 

5. Gucev Z, Tasic 
V, Plaseska-
Karanfilska D, 
Konstantinova 
MK, Stamatova 
A, Dimishkovska 
M, Laban N, 
Polenakovic M 

LHX4 Gene 
Alterations: Patient 
Report and Review of 
the Literature 

Pediatr Endocrinol Rev. 2016 
Jun;13(4):749-55 

Менторства на додипломски, магистерски и докторски студии 

11.1 Дипломски работи / 
11.2 Магистерски работи / 
11.3 Докторски дисертации 1 
 
 
 

Прилог 
бр.4 
 

Податоци за наставниците кои изведуваат настава на студиската 
програма од прв, втор и трет циклус на студии  

Име и презиме Соња Бојаџиева 
Дата на раѓање 03-08-1970 
Степен на образование Високо 
Наслов на научниот 
степен 

Доктор на науки 

Каде и кога го завршил 
образованието односно 
се стекнал со научен 
степен 

Образование Година        Институција 
Доктор по медицина 1994 УКИМ Медицински 

факултет-Скопје 
Магистер 2003  УКИМ Медицински 

факултет-Скопје 
Доктор на науки 2013 УКИМ Медицински 

факултет-Скопје 
Подрачје, поле и 
област на научниот 
степен магистер 

Поле Подрачје Област 

Медицински науки и 
здравство 
Педијатрија 

Клинички 
медицински 
науки 
Педијатрија 

Педијатрија. 
Универзитетска 
Клиника за детски 
болести, Скопје 

Подрачје, поле и 
обалст на научниот 
степен доктор 

Поле Подрачје Област 
Медицински науки и 
здравство 

Клинички 
медицински 
науки. 
Детски болести 
со нега на болно 
и здраво дете. 
 

Педијатрија 

Доколку е во работен Институција Звање во кое е 



однос да се наведе 
институцијата каде 
работи и звањето во 
кое е избран и во која 
област 

избран и област 

ЈЗУ Универзитетска клиника за 
Детски болести, Скопјеј, 
УКЦ “Мајка Тереза”, УКИМ 
Медицински факултет 

Вонреден професор 
Педијатрија 

Список на предмети кои наставникот ги води одделно за првиот, вториот и третиот циклус 
на студии 
9.1 Список на предмети кои наставникот ги води на првиот циклус студии 

Ред.бр Наслов на предметот Студиска програма/институција 
1. Педијатрија Општа медицина, УКИМ Медицински 

факултет-Скопје 
2. Педијатрија ВМШ- Физиотерапевти, УКИМ 

Медицински факултет-Скопје 
 3. Здравствена нега во 

диспанзерски и патронажни 
услови 

ВМШ за сестри/техничари за 
сестри/техничари.  УКИМ Медицински 
факултет- Скопје  

 4. Педијатрија Студенти по стоматологија, УКИМ 
Стоматолошки факултет 

 5. Здравствена нега на деца и 
младината со педијатрија   
 

Тригодишни стручни студии за ВМШ 
медицински сестри и техничари, УКИМ 
Медицински факултет-Скопје 

 6. Педијатрија ВМШ-Логопеди УКИМ Медицински 
факултет-Скопје 

 7.   
 8.   
 9.   
 10.   
Список на предмети кои наставникот ги води одделно за првиот, вториот и третиот циклус 
на студии 
9.2 Список на предмети кои наставникот ги води на вториот циклус студии 

Ред.бр Наслов на предметот Студиска програма/институција 
1. /  
2. /  

Список на предмети кои наставникот ги води одделно за првиот, вториот и третиот циклус 
на студии 
9.3 Список на предмети кои наставникот ги води на третиот циклус студии 

Ред.бр Наслов на предметот Студиска програма/институција 
1. / / 
2. / / 

 3. / / 
 4. / / 
Селектирани резултати во последните три години 

10.1 Релевантни печатени научни трудови (до пет) 
Ред.бр Автори Наслов Издавач/година 
1. Filip Duma, Sonja 

Bojadzieva, 
Aspazija 
Sofijanova, Ana 
Stamatova, 
Angelcho 
Andonovski and 
Olivera Jordanova  

TETHERED CORD 
SYNDROME IN 
CHILDREN – REPORT 
OF TWO CASES. 
 

Open Access Maced J Med 
Sci. 2018 Jun;6;6(6):961-
967. doi: 
10.3889/oamjms.2018.231. 
 

2. Atip Ramadani, Comparison of Argon Contributions.Sec.of 



Rozalinda Popova 
Jovanovska, Meri 
Trajkovska, 
Vladimir 
Andreevski, 
Viktorija Calovska, 
Vladimir 
Serafimovski, 
Sonja Bojadzieva.  
 

Plasma Coagulation and 
Injection Therapy with 
Adrenalin and 
Polidocanol in Upper 
Gastrointestinal Tract. 

Med.Sci., 2018;Vol 
XXXIX (2-3):63-68 

3 Sofijanova A., 
Duma F., Bojagjieva 
S., Jordanova O., 
Janchevska A.  
 

100B EARLY 
BIOCHEMICAL MARKER 
FOR BRAIN INJURY AT 
CHILDREN . 

Medicus 2017; 22(1):104-
109 

4 Jankulovski N., 
Popov Z., 
Bojadzieva S., 
Validire P., 
Gogusev J.  
 

Expression of c-kit 
oncoprotein in 
gastrointestinal stromal 
tumors in adults and 
children:Guideline for 
diagnosis and treatment. 

Contributions, 
Sec.Biol.Med.Sci., 
MASA, XXVII,2,p.59-70 
(2006) 

5. Aco 

Kostovski, 

Nikolina 

Zdraveska, 

Stojka 

Fustik, Sonja 

Bojadzieva 

Massive hepatomegaly with 
jaundice as a main presenting 
feature of cystic  
Fibrosis.  
 

Journal of Pediatric 
Science 2012;4(3);e141 

10.2 Учество во научно-истражувачки национални и меѓународни проекти (до пет) 
Ред.бр Автори Наслов Издавач/година 
1. Дума Филип, 

Аспазија 
Софијанова, Соња 
Бојаџиева 

“ICF-CY MedUSE”- 
European project within 
the frame of Erasmus+ 
Strategic Partnerships, 
финансиран од 
Erasmus+ 

Erasmus+, 2018 

 2.  Мартинова К., 
Билјана Чоневска, 
Бојаџиева С. 
педијатрите од 
Клиника за дестки 

Учесник во национален 
научно истражувачки 
проект: ИНЦИДЕНЦА 
И ЕТИОЛОГИЈА НА 
АНЕМИИ КАЈ 
ХОСПИТАЛИЗИРАНИ 

УКИМ Медицински 
Факултет-Скопје, 2019- 



болести, Скопје  
 

ДЕЦА НА ВОЗРАСТ 
ПОД ПЕТ ГОДИНИ 

 3. Фуштиќ С. Соња 
Бојаџиева, Ана 
Стаматова и 
колеги. 

“Улогата на 
неонаталниот скрининг 
во превенција на 
респиарторните 
секвели и 
нутритивните 
дефицити кај деца 
дијагностицирани со 
цистична фиброза 

УКИМ Медицински 
Факултет-Скопје, 2019- 

10.3 Печатени книги во последните пет години (до пет) 
Ред.бр Автори Наслов Издавач/година 
1. /   
2. /   

10.4 Печатени стручни трудови во последните пет години (до пет) 
Ред.бр Автори Наслов Издавач/година 
1.  Filip Hristo 

Duma, Aspazija 
Sofijanova, Ana 
Stamatova, Vesna 
Sabolic-
Avramovska,Sonja 
Bojadzieva, 
Natalija Angelkova  

Surgical Treatment of a 
Seven-Year-Old Boy with 
Refractory Epilepsy Due 
to Focal Cortical 
Dysplasia, Case Report.  

International Journal of 
Medicine & Healthcare.  
2016; 2(1):9-16 
 

2. Dervisov D. 
Bojagjieva S.Duma 
F. Sofijanova A. 
Stamatova A. 
Jordanova O. 
Ilievski V.  

Familial Juvenile Polyposis 
Syndrome-a case report. 

Physioacta 2017; 11(1):33-
38 
 

3. Duma F. Bojagjieva 
S. Sofijanova A. 
Stamatova A. 
Jordanova O. 
Kacarska R.   

Cerebral artery occlusion in 
children  a two case report. 

Physioacta 2017;11(1):39-
48 

 

4 Sonja 

Bojadzieva. 

Acute 

enterocolitis in 

Children- aspects 

of oral 

rehydration  

Prev.Ped.2018;4(1-2):36-
40 
 

5. Vesna Velikj 
Stefanovska, 
Miodraga 
Stefanovska-  
Petkovska, Marjan 
Bojadziev, Sonja 
Bojadzieva.  
 

Investigation og Drivers 
and Determinants of  
Inpatatient and 
Outpatient Satisfaction 
in Public  Ambulatory 
and Hospital 
Departments. 

Universal    
 Journal of Public Health 
2017; 5(4):141-150 



Менторства на додипломски, магистерски и докторски студии 

11.1 Дипломски работи / 
11.2 Магистерски работи / 
11.3 Докторски дисертации / 

 
 
 

Име и презиме  Кристина Миронска  

Дата на раѓање  22/04/1957  

Степен на образование  Високо  

Наслов на научниот степен  Доктор на науки  

Каде и кога го завршил 
образованието односно се 
стекнал со научен степен  

Образование  Година         Институција  

Доктор по медицина  1982  УКИМ  Медицински  
факултет  

Магистер  2003  УКИМ  Медицински  
факултет  

Доктор на науки  2015  УКИМ  Медицински  
факултет  

Подрачје,  поле  и 
 област  на научниот степен 
магистер  

Поле  Подрачје  Област  

Медицински науки и 
здравство  

Клинички 
медицински науки   

Педијатрија  

Подрачје, поле и област на 
научниот степен доктор  

Поле  Подрачје  Област  

Медицински науки и 
здравство  

Клинички 
медицински науки  

Педијатрија / 
Имунологија  

Доколку е во работен однос да се 
наведе институцијата каде работи 
и звањето во кое е избран и во 
која област  

Институција  Звање во кое е избран и 
област  

Универзитетска Клиника за детски  
болести, УКИМ Медицински факултет  
  

Доцент   
Педијатрија  

Список на предмети кои наставникот ги води одделно за првиот, вториот и третиот циклус на студии  

9.1  Список на предмети кои наставникот ги води на првиот циклус студии  

Ред.бр  Наслов на предметот  Студиска програма/институција  

1.  Педијатрија  Општа медицина, УКИМ Медицински факултет  

2.  Педијатрија  клиничко  
испитување  

Општа медицина, УКИМ Медицински факултет  

3.  Педијатрија клиничка пракса  Општа медицина, УКИМ Медицински факултет  

4.  Педијатрија семинар  Општа медицина, УКИМ Медицински факултет  

5.  Педијатрија  Тригодишни стручни студии за логопеди, УКИМ 
Медицински факултет  

6.  Здравствена нега на деца и 
младина со педијатрија  

Тригодишни стручни студии за стручни 
медицински сестри, УКИМ Медицински факултет  

7.  Здравствена нега во 
диспанзерски и патронажни 
услуги  

Тригодишни стручни студии за стручни 
медицински сестри, УКИМ Медицински факултет  

8.  Педијатрија  Тригодишни стручни студии за физиотерапевти, 
УКИМ Медицински факултет  



  9.  Физиотерапија во педијатрија  Тригодишни стручни студии за физиотерапевти, 
УКИМ Медицински факултет  

Селектирани резултати во последните три години  

10.1  Релевантни печатени научни трудови (до пет)  

Ред.бр  Автори  Наслов  Издавач/година  
 

 1.  Kristina Mironska   
  

Neutrophil Functional 
Disorder in Childhood   

CONTRIBUTIONS, Sec. Med.  
Sci., MASA 2015; XXXVI (1): 
183-190  

2.  Kristina Mironska, Lidija  
Kareva Katarina Stavric  
  

Depression of neutrophil 
function followed by 
severe infection in a child 
with marasmic 
kwashiorkor  

CONTRIBUTIONS, Sec. Med.  
Sci., MASA 2015; XXXVI (1): 
191-195  

3.  Кристина Миронска  Неутрофилна  
Дисфункција кај Деца со 
Малнутриција  

MEDICUS Vol. XX, Qershor 
2015  

4.  A Šedivá, H Chapel, A Gardulf, 
and the European  
Immunoglobulin Map Group  
(35 European Countries...  
Kristina Mironska...) for the  
European Society for  
Immunodeficiencies (ESID)  
Primary Immunodeficiencies  
Care in Development Working  
Party  
  

Europe Immunoglobulin  
Map  
  

Clin Exp Immunol. 2014 Dec; 
178 (Suppl 1): 141– 143.   
  

5.  Lidija Kareva  Mironska  
Kristina  
Katerina Stavrik  
  

Values Of  
Lymphocyte  
Subpopulations In  
Healthy Macedonian  
Children Under The  
Age Of Five  

Journal of IMAB - Annual 
proceeding (Scientific  
Papers) 2016, Vol 22,   
Issue 4  

 

10.2  Учество во научно-истражувачки национални и меѓународни проекти (до пет)  

Ред.бр  Автори  Наслов  Издавач/година  

1.  Кристина Миронска   
Members of the J Project  
(35 European    
  Countries,  
 50 members)  

Раководител на 
меѓународен научен  
проект за   
WHIM Syndrom  

Ј-Проект за ПИД за 
централна и Источна  
Европа   
2011 - во тек  

10.3  Печатени книги во последните пет години (до пет)  

Ред.бр  Автори  Наслов  Издавач/година  



  1.  Steering Committee Members 
of the J Project  (35 European    
  Countries,  
 50 members)  
...Кристина Миронска ... 
(Проект за зголемување на 
свесноста за ПИД и нивно  

   
 Co-editor in: Laszlo  
Marodi and Zsuzsa  
Horvath: The J Project   
University of Debrecen, 
Medical and Health 
Science Center.  
  

Printed by Fabian Bt.  
Debrecen  
2004...2007... 2011...2014,  
2015, 2016  
(Annual booklet)  
  

  откривање во Централна и 
Источна Европа)  

  

10.4  Печатени стручни трудови во последните пет години (до пет)  
  

Ред.бр  Автори  Наслов  Издавач/година  

1.  Kristina Mironska, Katarina  
Stavric, Lidija Kareva, Arijeta 
Hasani   

Macedonian Registry of 
PID  

J Clin Immunol 2014, 
34(6):16.    

2.  Kristina Mironska, Katarina  
Stavric, Lidija Kareva, Arijeta  
Hasani, Laszlo Marodi  
  

WHIM Syndrome  
without  
hypogammaglobulinaem 
ia and without warts  

J Clin Immunol 2014, 
34(6):46.    

3.  Katarina Stavric, Kristina  
Mironska, Lidija Kareva,   
Arijeta Hasani,  Laszlo Marodi   
  

Familial Mediterranean 
Fever – case report of  
five patients in  
Macedonia  

J Clin Immunol 2014, 
34(6):46.  

4.  Кристина Миронска   
  

Неутрофилна 
дисфункција 
предизвикана со 
злоупотреба на  
антибиотици кај децата   

VOX MEDICI 2015; 
87(26):399-403  

Менторства на додипломски, магистерски и докторски студии  

11.1  Дипломски работи  3  

11.2  Магистерски работи  /  

11.3  Докторски дисертации  /  
 
 
 

Име и презиме  Велибор Тасиќ    

Дата на раѓање  29-03-1956    

Степен на образование  Високо    

Наслов на научниот степен  Доктор на науки    

Каде и кога го завршил  
образованието односно се стекнал 
со научен степен  

Образование  Година         Институција  

Доктор  по  
медицина  

1980  УКИМ  Медицински  
факултет  

Магистер  -  -  

Доктор на науки  1997  УКИМ  Медицински  
факултет  



 Поле  Подрачје  Област  

Подрачје, поле и обалст на научниот 
степен магистер  

      

Подрачје, поле и обалст на научниот 
степен доктор  

Поле  Подрачје  Област  
Медицински 
науки и здравство  

Клиничка 
Медицина  

Нефрологија  

Доколку е во работен однос да се 
наведе институцијата каде работи и 
звањето во кое е избран и во која 
област  

Институција  Звање во кое е избран и област  

Клиника за детски болести, 
УКИМ Медицински факултет  

професор  Педијатрија  

Список на предмети кои наставникот ги води одделно за првиот, вториот и третиот циклус на студии  

9.1  Список на предмети кои наставникот ги води на првиот циклус студии  
Ред.бр  Наслов на предметот  Студиска програма/институција  

1.  Педијатрија  Општа медицина, УКИМ Медицински факултет  
2.  Педијатрија  Дентална  медицина,  УКИМ 

 Стоматолошки факултет  
3.  Клиничко испитување  Општа медицина, УКИМ Медицински факултет  
4.  Педијатрија  Тригодишни стручни студии за стручни логопеди, 

УКИМ Медицински факултет  
5.  Педијатрија  Тригодишни стручни студии за стручни 

медицински сестри, УКИМ Медицински факултет  
6.  Педјатрија  Тригодишни стручни студии за физиотерапевти, 

УКИМ Медицински факултет  
Список на предмети кои наставникот ги води одделно за првиот, вториот и третиот циклус на студии  

9.2  Список на предмети кои наставникот ги води на вториот циклус студии  
Ред.бр  Наслов на предметот  Студиска програма/институција  
1  Педијатрија  Постдипломски и специјалистички студии за 

логопеди, УКИМ, Медицински факултет –Скопје  
Список на предмети кои наставникот ги води одделно за првиот, вториот и третиот циклус на студии  

9.3  Список на предмети кои наставникот ги води на третиот циклус студии  

 Ред.бр  Наслов на предметот   Студиска програма/институција  
Селектирани резултати во последните три години  

10.1  Релевантни печатени научни трудови (до пет)  
Ред.бр  Автори  Наслов  Издавач/година  
1.  Tasic V, Danilovski D, 

Gucev Z.  
The Child Health Care System of 
Macedonia.  

J Pediatr. 2016  
Oct;177S:S127-S137  

2.  Tasic V, Gucev Z, 
Polenakovic M.  

Steroid Resistant Nephrotic  
Syndrome-Genetic Consideration.  

Pril (Makedon Akad Nauk 
Umet Odd Med Nauki). 
2015;36(3):5-12  

3.  Gucev Z, Tasic V,  
Plaseska-Karanfilska 
D,   

LHX4 Gene Alterations: Patient 
Report and Review of the 
Literature.  

Pediatr Endocrinol Rev. 2016 
Jun;13(4):749-55.  

4.  Polenakovic M, Gucev 
Z, Tasic V.  

Kidney diseases in children - early 
diagnosis and prevention.  

Pril (Makedon Akad Nauk 
Umet Odd Med Nauki).  
2016;37(1):5-7.  

 5.  Gee HY, Jun I, Braun  
DA, Tasic V, Lee MG, 

Mutations in SLC26A1 Cause 
Nephrolithiasis.  

Am J Hum Genet. 2016 Jun 
2;98(6):1228-34.  



Hildebrandt F  

 

10.2  Учество во научно-истражувачки национални и меѓународни проекти (до пет)  
Ред.бр  Автори  Наслов  Издавач/година  
1.  Friedhelm  

Hildebrand et coll 
(incl V. Tasic)  

Genetics of childhood kidney 
diseases and related disorders  

  
www.renalgenes.org (2015-)  

10.3  Печатени книги во последните пет години (до пет)  
Ред.бр  Автори  Наслов  Издавач/година  

10.4  Печатени стручни трудови во последните пет години (до пет)  
Ред.бр  Автори  Наслов  Издавач/година  
1.  Tasic V, Gucev Z..   Nephrolithiasis and  

Nephrocalcinosis in Children - 
Metabolic and Genetic Factors.  

Pediatr Endocrinol Rev.  
2015; 13:468-76.   
  

2.  Tasic V, 
RistoskaBojkovska N, 
Gucev Z, Lozanovski 
VJ.   

Poststreptococcal 
glomerulonephritis in children 
with congenital anomalies of the 
kidney and urinary tract.  

Ren Fail. 2015; 37:1440-3.  
  

3.  Vivante A, Kleppa  
MJ, Schulz J, Tasic V,  
Lienkamp SS,  
Jüppner H, Kispert A, 
Hildebrandt F..   

Mutations in TBX18 Cause  
Dominant Urinary Tract  
Malformations via Transcriptional  
Dysregulation of Ureter  
Development  

Am J Hum Genet. 2015;  
97:291-30  
  

4.  Hwang DY, Kohl S,  
Fan X, , Tasic V, Lu W, 
Hildebrandt F.   

Mutations of the SLIT2-ROBO2 
pathway genes SLIT2 and SRGAP1  
confer risk for congenital 
anomalies of the kidney and 
urinary tract.  

Hum Genet. 2015; 134: 
90516.  
  

Менторства на додипломски, магистерски и докторски студии  

11.1  Дипломски работи  3  
11.2  Магистерски работи  0  
11.3  Докторски дисертации  1  
 
 
 

Име и презиме  Татјана Јаќовска     

Дата на раѓање  09/01/1965    

Степен на образование  Високо    

Наслов на научниот степен  Доктор на науки    

 Образование  Година         Институција  

Каде и кога го завршил  
образованието односно се стекнал 
со научен степен  

 Доктор  по  
медицина  

1989  УКИМ  Медицински  
факултет  

Магистер  2003  УКИМ  Медицински  
факултет  



Доктор на науки  2014  УКИМ  Медицински  
факултет  

Подрачје,  поле  и 
 обалст  на научниот степен 
магистер  

Поле  Подрачје  Област  

Медицински науки 
и здравство  

Клинички 
медицински 
науки   

Педијатрија  

Подрачје, поле и обалст на 
научниот степен доктор  

Поле  Подрачје  Област  

Медицински науки 
и здравство  

Клинички 
медицински 
науки  

Педијатрија  

Доколку е во работен однос да се 
наведе институцијата каде работи 
и звањето во кое е избран и во 
која област  

Институција  Звање во кое е избран и област  

Универзитетска Клиника за 
детски болести, УКИМ  
Медицински факултет  
  

Доцент   
Педијатрија  

Список на предмети кои наставникот ги води одделно за првиот, вториот и третиот циклус на студии  

9.1  Список на предмети кои наставникот ги води на првиот циклус студии  

Ред.бр  Наслов на предметот  Студиска програма/институција  

1.  Педијатрија  Општа медицина, УКИМ Медицински факултет  

2.  Педијатрија  клиничко  
испитување  

Општа медицина, УКИМ Медицински факултет  

3.  Педијатрија клиничка пракса  Општа медицина, УКИМ Медицински факултет  

4.  Педијатрија семинар  Општа медицина, УКИМ Медицински факултет  

5.  Педијатрија  Тригодишни стручни студии за логопеди, УКИМ 
Медицински факултет  

6.  Здравствена нега на деца и 
младина со педијатрија  

Тригодишни стручни студии за стручни 
медицински сестри, УКИМ Медицински факултет  

7.  Здравствена нега во 
диспанзерски и патронажни 
услуги  

Тригодишни стручни студии за стручни 
медицински сестри, УКИМ Медицински факултет  

8.  Педијатрија  Тригодишни стручни студии за физиотерапевти, 
УКИМ Медицински факултет  

  9.  Физиотерапија во педијатрија  Тригодишни стручни студии за физиотерапевти, 
УКИМ Медицински факултет  

Селектирани резултати во последните три години  

10.1  Релевантни печатени научни трудови (до пет)  

Ред.бр  Автори  Наслов  Издавач/година  

1.  Zorcec T, Fustik S,  
Spirevska L, Jakovska  
T, A.Stamatova.   

Living with cystic fibrosis.  International Journal of 
Science and Reaserch (IJSR)  
vol.4, issue 9; 523-525 
,September 2015  

 2.  Jakovska T, Zorcec T.   The prevalence of Δ508 in 
cystic fibrosis patients with low 
bone mineral density in 
Republic of Macedonia.  

International Journal of 
Science and Reaserch (IJSR) 
vol.4,issue 1,771-74, January 
2015  



3.  Jakovska T, Fustik S, 
Zorcec T.   

Genetic markers of low bone 
density in patients with cystic 
fibrosis.  

Journal of IMAB-Annual 2015, 
vol.21,issue1 ;722-727  

 

10.2  Учество во научно-истражувачки национални и меѓународни проекти (до пет)  

Ред.бр  Автори  Наслов  Издавач/година  

/  /  /  /  

10.3  Печатени книги во последните пет години (до пет)  

Ред.бр  Автори  Наслов  Издавач/година  

  /  /  /  /  

10.4  Печатени стручни трудови во последните пет години (до пет)  
  

Ред.бр  Автори  Наслов  Издавач/година  

1.  Татјана Јаќовска,  
Јасмина Мечевска- 
Јовчевска, Лидија  
Спиревска, Стојка 
Фуштиќ, Татјана 
Зорчец.   

Дефицит на витамин Д кај 
остеопоротични и 
остеопенични пациенти со 
цистична фиброза.  

Vox medici,godina XXIII,број 
83, јуни 2014  

2.  Татјана 
ЈаќовскаМарети, 
Стојка Фуштиќ.   

Cystic fibrosis: Prevalence of 
low bone mass and vitamin D 
deficiency in pediatric and 
adult CF patients in 
R.Macedonia.  

Зборник на апстракти и 
трудови –Second meeting on 
rare disease in South Eastern 
Europe, Macedonian Academy 
of Sciences and Arts Skopje, 
Macedonia, Noemvri, 2013; 
p.46  

4.  Jakovska T., Fustik S., 
Zorcec T., Spireska L.   

Osteoporosis in children   and  
adults with cystic fibrosis in 
Republic of Macedonia  

Archives of public health,Vol.5 
No.2 2013  

5.  Jakovska T.,  
Mecevska-Jovcevska J., 
Fustik S, Zorcec T.   

Bone turnover markers and 
vitamin D status in patients  
with cystic fibrosis  

Physioacta, 2014, Vol. 8 (1), 
918  

  6.  Jakovska T.,  
Mecevska-Jovcevska J., 
Fustik S, Zorcec T.   

Δ508 mutation in patients 
with cystic fibrosis with low 
bone mineral density and 
vitamin D deficiency  

Medicus, 2014, vol. 19 (2) 
251256  

Менторства на додипломски, магистерски и докторски студии  

11.1  Дипломски работи  /  

11.2  Магистерски работи  /  

11.3  Докторски дисертации  /  
 
 
 

Име и презиме  Ката Мартинова  

Дата на раѓање  06.06.1955  

Степен на образование  Високо  

Наслов на научниот степен  Доктор на науки  



Каде и кога го завршил 
образованието односно се 
стекнал со научен степен  

Образование  Година         Институција  

Доктор по медицина  1980   УКИМ  Медицински  
факултет  

Доктор на науки  2000   УКИМ  Медицински  
факултет  

Подрачје, поле и обалст на 
научниот степен магистер  

Поле  Подрачје  Област  

Подрачје, поле и обалст на 
научниот степен доктор  

Поле  Подрачје  Област  

 Медицински  науки  и  
здравство  

Клинички 
медицински науки  

Педијатрија  

Доколку е во работен однос 
да се наведе институцијата 
каде работи и звањето во 
кое е избран и во која област  

Институција  Звање во кое е избран и 
област  

Универзитетска Клиника за Детски болести, 
УКИМ Медицински факултет  

Редовен професор  
Педијатрија  

Список на предмети кои наставникот ги води одделно за првиот, вториот и третиот циклус на студии  

9.19  Список на предмети кои наставникот ги води на првиот циклус студии  

Ред.бр  Наслов на предметот  Студиска програма/институција  

1.  Педијатрија  Општа медицина, УКИМ Медицински факултет  

2.  Педијатрија-Клиничка пракса  Општа медицина УКИМ Медицински факултет  

3.  Семинар/Модул-Педијатрија  Општа медицина УКИМ Медицински факултет  

4.  Клиничко испитување  Општа медицина УКИМ Медицински факултет  

5.  Педијатрија  за  студенти 
 по стоматологија  

Стоматологија УКИМ Стоматолошки факултет-Скопје  

6.  Педијатрија за студенти од 
ВМШлогопеди  

Тригодишни стручни студии за логопеди, УКИМ 
Медицински факултет-Скопје  

7.  Здравствена нега на деца и 
младина со педијатрија  

Tригодишни стручни студии за ВМС и техничари, 
УКИМ Медицински факултет-Скопје  

8.  Физиотерапија во педијатрија  
  

Тригодишни стручни студии за физиотерапевти, 
УКИМ Медицински факултет-Скопје  

9.  Педијатрија  Тригодишни стручни студии за физиотерапевти, 
УКИМ Медицински факултет-Скопје  

9.  Здравствена нега во диспанзерски 
и патронажни услови  

Тригодишни стручни студии за стручни медицински 
сестри, УКИМ Медицински факултет  

10.  Малигни  болести  во 
 детска возраст  

Општа медицина, УКИМ Медицински факултет- 
Скопје (Изборен предмет)  

Список на предмети кои наставникот ги води одделно за првиот, вториот и третиот циклус на студии  

9.2  Список на предмети кои наставникот ги води на вториот циклус студии  

Ред.бр  Наслов на предметот  Студиска програма/институција  

  /    

Список на предмети кои наставникот ги води одделно за првиот, вториот и третиот циклус на студии  

9.3  Список на предмети кои наставникот ги води на третиот циклус студии  

 Ред.бр  Наслов на предметот   Студиска програма/институција    

Селектирани резултати во последните три години  

10.1  Релевантни печатени научни трудови (до пет)  



Ред.бр  Автори  Наслов  Издавач/година  

1.   Stankovikj S, Martinova 
K.   

Acute complications in multiple 
myeloma  

Sanamed 2017; 12(2):115-119  
DOI:10.24125/sanamed.v12i2.181  

10.2  Учество во научно-истражувачки национални и меѓународни проекти (до пет)  

Ред.бр  Автори  Наслов  Издавач/година  

1.   Coordinated by the St. 
Anna 
kinderkrebsforschunge. 
V.  (Austria). Project 
Coordinator: Prof. Ruth 
Ladenstein;   
 Kata  Martinova:  
Collaborating Partner 
from R. Macedonia  
(http://   

ExPo-r-Net” (European Expert 
Pediatric Oncology Reference  
Network for Diagnostics and  
Treatment)    
www.expornet.eu  

3- year project (2014-2017)  
funded by the Consumers, Health 
and Food Executive Agency 
(CHAFEA) of European  
Commission under the call 422.7. 
(Pilot networks of cooperation 
under Directive 2011/24/EU, 
published in the Official Journal 
of the European Union on  
8.12.2012.)    

  2.   Masaryc  University  
Brno.  
Учесник во проектот 
од Р. Македонија: 
Проф.д-р Ката  
Мартинова 
(национален 
координатор) и член 
на CEPOETA (Central 
European Pediatric 
Oncology Early Trials  
Alliance,z.s.)   

”Reneta study”    EudraCT number: 2015-
00258441, version 1.0, 
date:1.8.2016; Sponsor:Masaryc 
University Brno.  
  
  

  3.   Coordinated  by  
Azienda Ospefaliera di 
Padova (Italy).  Kata 
Martinova:  
 Collaborating  Partner  
from R. Macedonia   
  

ERN PED CAN PaRTn-ER project  
 (http://  
www.jointactionrarecancers.eu)  
  

Approved by the European Union  
(EU) and funded by the 
Consumers, Health and Food 
Executive Agency (CHAFEA) of the 
European Commission under the 
call Rare Disease Registries-PJ-
062016.   

10.3  Печатени книги во последните пет години (до пет)  

Ред.бр  Автори  Наслов  Издавач/година  

1  Ката Мартинова 
Главен едитор и 
учесник во преводот  
на книгата   
  

 “Упатства за клинички 
третман на таласемија”- второ 
обновено издание, печатена 
во 2016 година, со согласност 
на Меѓународната федерација 
за таласемија   

Книга издадена од TIF  
(Thalassaemia International  
Federation)-2008 година  
  

10.4  Печатени стручни трудови во последните пет години (до пет)  

Ред.бр  Автори  Наслов  Издавач/година  

 1.  Јовановска А.,  
Гламочанин С.,  
Мартинова К.,  
Антевска-Трајкова З., 
Чонеска-Јованова Б., 
Кочева С.  

Prognostic impact of early 
recovery on absolute 
lymphocyte count in childhood 
acute lymphoblastic leukemia   

  

Physioacta-Journal of  
Macedonian Association of  
Physiologist and Anthropologist    
2015;9(1):107-118   
UDK:616.155.194.125-053.2  
  



2.  Svetlana Stankovikj,  
Kata Martinova, Vera  
Stankovikj  
  

Thrombotic Thrombocytopenic  
Purpura (Syndroma  
Moschkowitz), Severe Disease 
with Potential Fatal Outcome  

International Journal of Science 
and Research (IJSR) 2016; vol 5  
Issue 2: 891-893  
Paper ID: NOV161295    

3.  Choneska- Jovanova B.,  
Martinova K.,  
Alabakovska S.,  
Antevska-Trajkova Z.,  
Kuzevska-Maneva K.,  
Kocheva S., Jovanovska   

Toxicities During Therapy With  
High Doses of Methotrexate in  
Children with Acute  
Lymphoblastic Leukemia    

  

Archives of Public Health 2015; 
vol.7 (1): 28-34.  
  
  

4.  B. Choneska- Jovanova  
B., Alabakovska S.,  
Martinova K., Panov S.,  
Antevska-Trajkova Z., 
Kocheva S., Jovanovska 
A.  

Тhe Influence of MTHFR C677T  
Polymorphism on Methotrexate  
Toxicity in Pediatric Acute  
Lymphoblastic Leukemia  

Archives of Public Health 2015; 
vol.7 (1): 35-40.  
  
  

5.  Kocheva SA.,  
Martinova K.,  
Antevska-Trajkova Z.,  
Coneska-Jovanova B.,  
Eftimov A., Dimovski AJ.  

T-Lymphoblastic  
leukemia/lymphoma in 
Macedonian patients with  
Nijmegen Breakage Syndrome  

BJMG 2016; 19(1):91-94  
DOI:10.1515/bjmg-2016-0012  
Impact factor (2015): 0,66  
  
  

Менторства на додипломски, магистерски и докторски студии   

11.1  Дипломски работи  2   

11.2  Магистерски работи  1   

11.3  Докторски дисертации  3   

 
 
 

Име и презиме  Зоран Гучев  

Дата на раѓање  7-9-1955  

Степен на образование  Високо  

Наслов на научниот степен  Доктор на науки  

Каде и кога го завршил  
образованието односно се стекнал 
со научен степен  

Образование  Година         Институција  

Доктор  по 
медицина  

1980  УКИМ  Медицински 
факултет-Скопје  

Магистер  1986  УКИМ  Медицински 
факултет-Скопје  

Доктор на науки  1991  УКИМ  Медицински 
факултет-Скопје  

Подрачје,  поле  и 
 обалст  на научниот степен 
магистер  

Поле  Подрачје  Област  

Медицински науки 
и здравство  

Клинички 
медицински 
науки  

Педијатрија Генетика  

Подрачје, поле и обалст на Поле  Подрачје  Област  



научниот степен доктор  Медицински науки 
и здравство  

Клинички 
медицински 
науки   

Pedijatrija  
  

Доколку е во работен однос да се 
наведе институцијата каде работи 
и звањето во кое е избран и во 
која област  

Институција  Звање во кое е избран и 
област  

Klinika za detski bolesti,  
Медицински факултет Skopje  
  

Profesor   
Pedijatrija  
  

Список на предмети кои наставникот ги води одделно за првиот, вториот и третиот циклус на студии  

9.1  Список на предмети кои наставникот ги води на првиот циклус студии  

Ред.бр  Наслов на предметот  Студиска програма/институција  

1  Pedijatrija  
  

Општа медицина, УКИМ Медицински 
факултетСкопје  

2  Pedijatrija  
  

Општа медицина УКИМ Медицински 
факултетСкопје  

  3  Pedijatrija  
  

Visoki medicinski sestri  

  4  Pedijatrija  
  

Тригодишни стручни студии за логопеди, УКИМ 
Медицински факултет-Скопје  

Список на предмети кои наставникот ги води одделно за првиот, вториот и третиот циклус на студии  

9.2  Список на предмети кои наставникот ги води на вториот циклус студии  

Ред.бр  Наслов на предметот  Студиска програма/институција  

1  /    

Список на предмети кои наставникот ги води одделно за првиот, вториот и третиот циклус на студии  

9.3  Список на предмети кои наставникот ги води на третиот циклус студии  

Ред.бр  Наслов на предметот  Студиска програма/институција  

 1.  Pedijatrija  
  

Клиничка медицина-за клиничките наставници, 
УКИМ Медицински факултет-Скопје  

Селектирани резултати во последните три години  

10.1  Релевантни печатени научни трудови (до пет)   
Vkupno 68 trudovi na Pubmed so Impact Factor, 50 vo posledni 5 godini.   

Ред.бр  Автори  Наслов  Издавач/година  

1.  Zoran Gu~ev  Mutations in DSTYK and 
dominant urinary tract 
malformations.  

 N  Engl  J  Med.  2013  Aug  
15;369(7):621-9.  

2.  Zoran Gu~ev  Mosaic Overgrowth with 
Fibroadipose Hyperplasia 
is Caused by Somatic 
Activating Mutations in  
PIK3CA  

 Nature  Genetics  2012  Jun  
24;44(8):928-33.  

3.  Zoran Gu~ev   Autosomal  Dominant  
Spondylocostal Dysostosis 
is Caused by Mutation in 
TBX6.  

 Hum  Mol  Genet.  2013;  
15;22(8):1625-31.  



4.  Zoran Gu~ev  Distinguishing 
Deficiencies in the 
Steroidogenic Acute 
Regulatory Protein and 
the Cholesterol Side Chain 
Cleavage Enzyme Causing 
Neonatal Adrenal Failure.  

J Pediatr. 2012 Nov 15. 
doi:pii:S0022-3476(12) 01182-1.  
0.1016/j.jpeds. 2012.10.012.  

5  Zoran Gu~ev  Genomic Disorders Are a  
Common Cause of 
Congenital Kidney  
Malformations.   

Am J Hum Genet. 2012 Dec  
7;91(6):987-97.  

 

10.2  Учество во научно-истражувачки национални и меѓународни проекти (до пет)  

Ред.бр  Автори  Наслов  Издавач/година  

/  Зоран Гучев  Restructuring medical 
education at Medical  
Faculty Skopje  

Tempus-Phare 2001-2005 #16011-
2001  

    Зоран Гучев  52Weeks, 
 Multinational, 
Multicentric,Open,  
Randomized study in 
Parallel Groups for  
Comparison of Efficiency 
and Safety of Insulin 
Detemir and Insulin NPH…  

NN304-1670   

    Зоран Гучев  Insulin Detemir in 
Children, NN (European 
study; 16 countries)  

  

    Зоран Гучев  52Weeks, Multinational, 
Multicentric, Open, 
Randomized study in  

NN304-1689  

    Parallel  Groups  for  
Comparison of Efficiency 
and Safety of Insulin 
Detemir and Insulin NPH…  

 

          

10.3  Печатени книги во последните пет години (до пет)  

Ред.бр  Автори  Наслов  Издавач/година  

1  Зоран Гучев  Basic Principles in Therapy 
of Diabetes Mellitus type 
I. Novi Sad, Yugoslavia,  
1997, pp165  

Baris, 1997  

2  Зоран Гучев  Diabetes mellitus type I: a 
guide for children, 
adolescents and their 
parents.   

Bona, Skopje, 1997  

3  Зоран Гучев  Lethal skeletal dysplasias.   Skopje 2001  



  4  Зоран Гучев   Clinical  Pediatric  
Endocrinology.   
  
  

Abacus Skopje, 1993, 535pp.  
  

  5  Зоран Гучев  Pediatric Diabetology.   Skopje, 2008.  

  6  Зоран Гучев  Disorders in the Initial 
Steps in Steroidogenesis  

Elsevier, New York, 2013.  

10.4  Печатени стручни трудови во последните пет години (до пет): 50 na Pubmed (spisok na 
barawe, ili pobarajte Gucev Z i Guchev Z).  

Ред.бр  Автори  Наслов  Издавач/година  

1.  Gucev ZS, Tasic V.  Idursulfatase therapy in 
mucopolysaccharidosis 
type II: after 2.5 years of 
treatment--no benefit for 
older patients with 
multisystem involvement.  

 Pediatr  Neurol.  2012  
Mar;46(3):199-200  

2.  Gucev Z, Tasic V, 
Saranac L, Stobbe H, 
Kratzsch J, Klammt J, 
Pfäffle R.  

A Novel GH1 Mutation in 
a Family with Isolated 
Growth Hormone  
Deficiency Type II.  

Horm Res Paediatr. 
2012;77(3):200-4.  

  

3.  Zoran Gucev, Nadica 
Ristoska Bojkovska, 
Dijana Plasevska  
Karanfilska,  Katarina 
Popovska Jankovic, 
Efremov GD, Velibor  
Tasic.    

Cystinuria AA(B): digenic 
inheritance with three 
mutations in two 
cystinuria genes -  SLC3A1 
(T216M and M467T),  
SLC7A9 (G105R).    

J Genet 2011;90(1):157-9.  

 4.  Zoran Gucev, Svetlana  
Koceva, Anthony 
Marinaki, Lynette 
Fairbanks, Velibor  
Tasic.  

Lesch-Nyhan Syndrome : a 
novel complex mutation 
with severe phenotype.  

Clin Genet, 2010:78: 296-297.   

  

  5  Gucev ZS, Tasic V, 
Pop-Jordanova N,  
Sparrow  DB,  
Dunwoodie SL, Ellard 
S, Young E, Turnpenny 
PD.  

Autosomal dominant 
spondylocostal dysostosis 
in three generations of a  
Macedonian family: 
Negative mutation 
analysis of DLL3, MESP2, 
HES7, and LFNG.  

Am  J  Med  Genet  A. 
2010;152A(6):1378-82.   

  

Менторства на додипломски, магистерски и докторски студии   

11.1  Дипломски работи  -   

11.2  Магистерски работи  1   

11.3  Докторски дисертации  6   

 
 
 

Име и презиме  Филип Дума  



Дата на раѓање  15.07.1955  

Степен на образование  Високо  

Наслов на научниот степен  Доктор на науки  

Каде и кога го завршил  
образованието односно се стекнал 
со научен степен  

Образование  Година         Институција  

Доктор  по  
медицина  

1980  УКИМ  Медицински  
факултет-Скопје  

      

Доктор на науки  1995  УКИМ  Медицински  
факултет-Скопје  

Подрачје,  поле  и  обалст  на  
научниот степен магистер  

Поле  Подрачје  Област  

      

Подрачје,  поле  и  обалст  на  
научниот степен доктор  

Поле  Подрачје  Област  

Медицински науки 
и здравство  

Клинички 
медицински 
науки  

Педијатрија  

Доколку е во работен однос да се 
наведе институцијата каде работи 
и звањето во кое е избран и во која 
област  

Институција  Звање во кое е избран и 
област  

Универзитетска Клиника за  
Детски болести, УКИМ  
Медицински факултет  
  

Вонреден професор 
Педијатрија  

Список на предмети кои наставникот ги води одделно за првиот, вториот и третиот циклус на студии  

9.1  Список на предмети кои наставникот ги води на првиот циклус студии  

Ред.бр  Наслов на предметот  Студиска програма/институција  

 1  Педијатрија  Општа медицина, УКИМ Медицински 
факултетСкопје  

2  Педијатрија-Клиничка пракса  Општа медицина УКИМ Медицински 
факултетСкопје  

  3  Семинар/Модул-Педијатрија  Општа медицина УКИМ Медицински 
факултетСкопје  

  4  Клиничко испитување  Општа медицина УКИМ Медицински факултет 
Скопје  

  5  Педијатрија  за  студенти 
 по стоматологија  

Стоматологија УКИМ Стоматолошки 
факултетСкопје  

  6  
  
  
7.  
  
  
8.  
  
  

Педијатрија  за  студенти  од  
ВМШ-логопеди  
   
Здравствена нега на деца и  
младина со педијатрија  
  
Физиотерапија во педијатрија  
  

Тригодишни стручни студии за логопеди, УКИМ  
Медицински факултет-Скопје  
  
Tригодишни стручни студии за ВМС и техничари, 
УКИМ Медицински факултет-Скопје  
Тригодишни стручни студии за физиотерапевти,  
УКИМ Медицински факултет-Скопје  

Список на предмети кои наставникот ги води одделно за првиот, вториот и третиот циклус на студии  

9.2  Список на предмети кои наставникот ги води на вториот циклус студии  

Ред.бр  Наслов на предметот  Студиска програма/институција  



1  /    

Список на предмети кои наставникот ги води одделно за првиот, вториот и третиот циклус на студии  

9.3  Список на предмети кои наставникот ги води на третиот циклус студии  

Ред.бр  Наслов на предметот  Студиска програма/институција  

1.  /    

Селектирани резултати во последните три години  

10.1  Релевантни печатени научни трудови (до пет)  

Ред.бр  Автори  Наслов  Издавач/година  

  /      

 

10.2  Учество во научно-истражувачки национални и меѓународни проекти (до пет)  

Ред.бр  Автори  Наслов  Издавач/година  

        

10.3  Печатени книги во последните пет години (до пет)  

Ред.бр  Автори  Наслов  Издавач/година  

1  /      

10.4  Печатени стручни трудови во последните пет години (до пет)  

Ред.бр  Автори  Наслов  Издавач/година  

1.  Alessandro Ferraris1, Laura  
Bernardini1, Vesna Sabolic  
Avramovska2, Ginevra Zanni3, Sara  
Loddo14, Elena Sukarova- 
Angelovska5, Valentina Parisi14,  
Anna Capalbo1, Stefano Tumini6,  

Dandy-Walker 
malformation and 
Wisconsin syndrome: 
novel cases add  
further insight into 
the genotype- 

Orphanet Journal of Rare  
Diseases 2013,  
8:75 
doi:10.1186/17501172-8-
75  

  

  Lorena Travaglini3, Francesca  
Mancini1, Filip Duma2, Sabina  
Barresi3, Antonio Novelli1, Eugenio  
Mercuri7, Luigi Tarani8, Italian CBCD  
Study Group, Enrico Bertini3, Bruno  
Dallapiccola9 and Enza Maria  
Valente110*   

phenotype  
correlations of  
3q23q25 deletions  

*   

  

 

  

Менторства на додипломски, магистерски и докторски студии  

11.1  Дипломски работи  2  

11.2  Магистерски работи  1  

11.3  Докторски дисертации  1  
 
 
 

Прилог бр.4  
  

Податоци за наставниците кои изведуваат настава на студиската програма од прв, 
втор и трет циклус на студии и за ментори на докторски трудови  

  

1.  Име и презиме  Светлана Кочева  

2.  Дата на раѓање  26.01.1963  

3.  Степен на образование  Високо  



4.  Наслов на научниот степен  Доктор на науки  

5.  Каде и кога го завршил 
образованието односно се 
стекнал со научен степен  

Образование  Година  Институција  

Доктор на медицина  1990  Медицински 
факултет - УКИМ  

Магистер на медицина  1997  Медицински 
факултет - УКИМ  

Доктор на медицински 
науки  

2009  Медицински 
факултет - УКИМ  

6.  Подрачје, поле и област на 
научниот степен магистер  

Подрачје  Поле  Област  

Медицина  Молекуларна 
генетика  

Педијатрија  

7.  Подрачје, поле и област на 
научниот степен доктор  

Подрачје  Поле  Област  

Медицина  Гентика  Педијатрија  

8.  Доколку е во работен однос да се 
наведе институцијата каде 
работи и звањето во кое е 
избран и во која област  

Институција  Звање во кое е избран и 
област  

ЈЗУ Универзитетска клиника за 
детски болести  

Вонреден професор/ 
Катедра за педијатрија  

9.  Список на предмети кои наставникот ги води одделно за првиот, вториот  и третиот циклус на 
студии  

9.1.  Список на предмети кои наставникот ги води на првиот циклус на студии  

Ред.  
број  

Наслов на предметот  Студиска програма / институција  

1.  Педијатрија  Општа медицина / Медицински 
факултет / УКИМ  

2.  Клиничко испитување  Општа медицина/ Медицински 
факултет / УКИМ  

    Ургентна медицина  Општа медицина/ Медицински 
факултет / УКИМ  

     Педијатрија  Стоматологија/ Стоматолошки 
факултет / УКИМ  

    Педиатрија  и Здравствена нега  Тригодишни стручни студии за 
логопеди, медицински сестри, 
физиотерапевти, Медицински 
факултет /УКИМ  

9.2.   Список на предмети кои наставникот ги води на вториот циклус на студии  

Ред. 
број  

Наслов на предметот  Студиска програма / институција  

1.  Педијатриска хематологија и онкологија  Специјализација по педијатрија/ 
Клиника за детски болести  

2.      

9.3.  Список на предмети кои наставникот ги води на третиот циклус на студии  

Ред. 
број  

Наслов на предметот  Студиска програма / институција  

1.  Добра клиничка пракса  Докторски студии по медицина- 
Медицински факултет Скопје  

2.  Генетика на канцер  Докторски студии по медицина- 



Медицински факултет Скопје  

10.  Селектирани резултати во последните пет години  

10.1.  Релевантни печатени научни трудови (до пет)  

Ред. 
број  

Автори  Наслов  Издавач /  година  

1.  Kocheva Svetlana A, Martinova  
K, Antevska-Trajkova Z,  
Coneska-Jovanova B1, Eftimov  
A Dimovski AJ  

T-Lymphoblastic  
leukemia/lymphoma in 
Macedonian patient with  
Nijmegen Breakage Syndrome  

BJMG 2016; 
9(1):91-94.  
  

2.  Anet Papazovska  
Cherepnalkovski1, Tatijana  
Zemunik2, Sofijanka  
Glamocanin1, Katica  
Piperkova1, Ivana Gunjaca2,  
Svetlana Kocheva1, Biljana 
Coneska Jovanova1, 
Vjekoslav Krzelj.  Molecular.  

Characterization of Glucose-
6phosphate Dehydrogenase 
Deficiency in Families from the  
Republic of Macedonia and  
Genotypephenotype  
Correlation  

Med Arh. 2015  
Oct; 69 (5): 284288  
  

3.  Marija Dimishkovska, Maja  
Kuzmanovska, Svetlana  
Kocheva, Kata Martinova,  
Oliver Karanfilski, Zlate  
Stojanoski & Dijana 
PlaseskaKaranfilska   

First Cases of Hb Agrinio  
Described in Patients from the  
Republic of Macedonia   

  

Hemoglobin, 2017  

4.  Marija Dimishkovska1, Vjosa  

Mulliqi Kotori2, Zoran Gucev3,  

Svetlana Kocheva3, Momir  

Polenakovic1, Dijana Plaseska- 

Novel Founder Mutation in  
FANCA Gene  
(c.3446_3449dupCCCT) Among  
Romani Patients from the  

Balkan Med J  
2018;35:108-11   

  

   Karanfilska1   

  

Balkan Region   

  

 

10.2.  Учество во научно-истражувачки национални и меѓународни проекти (до пет)  

Ред. 
број  

Автори  Наслов  Издавач / година  

1.  Интернационална агенција за 
истражување на рак WHO  

ISET - Интернационална студија 
за ембрионални тумори  

  

WHO   
Лион, Франција  
(2007-2009 год.)  

2.  Дијана  Пласеска  
Каранфилска  
Светллана Кочева - учесник  

“ Структурни и функционални 
промени на  на Y хромозомот 
кај малигни болести”,-  

Министерството за 
образование и 
наука на Р.  
Македонија  
(2010-2012).  

3.  Дијана  Пласеска  
Каранфилска  
Светллана Кочева - учесник  

MACPROGEN - National 
Reference Centre for Genomics 
and Proteomics , ( 2009 – 2012) 
.  

FP7-REGPOT-
20082012  



4.  Дафина Кузмановска Светлана 
Кочева...  

Improving Clinical Skills 
Pediatricians to provi 
comprehensive   

child health care No 2013-1MK1-
LEO02-00332 Sub programme 
Leonardo de Vinci,  
Lifelong Learning Program  

Национална 
агенција за 
Eвропски 
образовни 
програми и 
мобилност – 2013  

5.  CEPOETA  ReNETA study: Recurrent 
neuroblastoma and Ewing’s 
sarcoma: treosulfan based high 
dose chemotherapy with 
autologous PBSC support. 
CEPOETA - Central  

European Pediatric  
Oncology Early  
Trials Alliance,  
2015-01 EudraCT 
number 
2015002584-41   

    Extended International AML- 
BFM Study Group  

  

AML-BFM Study Group  
  

University Hospital  
Essen  
28.09.2017  

10.3.  Печатени книги во последните пет години (до пет)  

Ред. 
број  

Автори  Наслов  Издавач / година  

1.  Мирјана Кочова и 
соработници.  

Медицинска генетика  Медицински 
факултет- Скопје 
2013  

10.4.  Печатени стручни трудови во последните пет години (до пет)  

Ред. 
број  

Автори  Наслов  Издавач / година  

  1.  Светлана Кочева  
  

Таласемија-минато, сегашност 
и иднина.  

Новини во 
педијатрија ,  
Скопје, 2013.  

2.  Jovanovska A, Glamocanin S,  
Martinova K, AntevskaTrajkova 
Z, Coneska-Jovanova B, Koceva 
S.  
  

Prognostic impact of early 
recovery on absolute 
lymphocyte count in childhood 
acute lymphoblastic leukemia.  

Physioacta 2015; Vol 
10.9-No1: 107118.  

3.  Martinova K, Kocheva S, 
Coneska-Jovanova B, 
AcevskaJovanovska A, Stankovic 
S.  
  

Chelation therapy in thalassemia 
major: Why and when.  

Physioacta 2015;  
Vol 10.9-No1: 
119129  

4.  Biljana Coneska Jovanova,  
Sonja Alabakovska, Kata  
Martinova, Saso panov, Zorica  
Antevska Trajkova, Svetlana 
Kocheva, Aleksandra 
Jovanovska..  

The influence of MTHFR 
polymorphism on methotraxate 
toxicuty in pediatric acute 
lymphoblastic leukemia  

Archiues of public 
health Vol.7 No1  
2015  
  



5.  Marija Dimishkovska, Maja  
Kuzmanovska, Svetlana  
Kocheva, Kata Martinova,  
Oliver Karanfilski, Zlate  
Stojanoski & Dijana 
PlaseskaKaranfilska   

First Cases of Hb Agrinio  
Described in Patients from the  
Republic of Macedonia   

Hemoglobin, 2017  

    6.  Marija Dimishkovska1, Vjosa  

Mulliqi Kotori2, Zoran Gucev3,  

Svetlana Kocheva3, Momir  

Polenakovic1, Dijana Plaseska- 

Karanfilska1   

Novel Founder Mutation in  
FANCA Gene  
(c.3446_3449dupCCCT) Among  
Romani Patients from the  
Balkan Region  

Balkan Med J  
2018;35:108-11   

  

11.   Менторства на додипломски, магистерски и докторски студии    
11.1.  Дипломски работи    
11.2.  Магистерски работи    
11.3.  Докторски дисертации  3 докторски дисертации во тек  

12.   За ментори на докторски трудови селектирани резултати во последните четири/ пет години  
12.1.  Доказ за печатени научноистражувачки трудови во меѓународни научни списанија или 

меѓународни научни публикации во даденото поле (до шест) во последните пет години  
Ред.  Автори Наслов Издавач / година број  

12.2.  Доказ за најмалку два печатени научноистражувачки трудови во меѓународни научни 
списанија со импакт фактор во даденото поле во последните пет години  
Ред.  
број  

Автори  Наслов  Издавач / година  

12.3.  Доказ за најмалку три учества на меѓународни собири во последните четири години  
  Ред. 

број  
Автори  Наслов на трудот  Меѓународен 

собир/ 
конференција  

Година  

 
 
 

Име и презиме  Розана Кацарска  

Дата на раѓање  26.09.1958  

Степен на образование  Високо  

Наслов на научниот степен  Доктор на науки  

Каде и кога го завршил образованието 
односно се стекнал со научен степен  

Образование  Година         Институција  

Доктор по медицина  1981  УКИМ  Медицински  
факултет-Скопје  

Специјалист Педијатар  1986  УКИМ  Медицински  
факултет-Скопје  

Супспецијалист 
педијатар - Кардиолог  

2007  УКИМ  Медицински  
факултет-Скопје  

 

Доктор на науки  1994  УКИМ  Медицински  
факултет-Скопје  

Подрачје, поле и област на научниот Поле  Подрачје  Област  



степен магистер   

Подрачје, поле и област на научниот 
степен доктор  

Поле  Подрачје  Област  

Медицински  науки  и  
здравство  

Клинички 
медицински 
науки  

Педијатрија  

Доколку е во работен однос да се 
наведе институцијата каде работи и 
звањето во кое е избран и во која 
област  

Институција  Звање во кое е 
избран и област  

Универзитетска клиника за детски 
болестиСкопје, УКИМ Медицински факултет  
  

Редовен професор 
Педијатрија  

Список на предмети кои наставникот ги води одделно за првиот, вториот и третиот циклус на студии  

9.1  Список на предмети кои наставникот ги води на првиот циклус студии  

Ред.б 
р  

Наслов на предметот  Студиска програма/институција  

1  Педијатрија  Општа медицина, УКИМ Медицински  
факултет-Скопје  

2  Педијатрија-Клиничка пракса  Општа  медицина  УКИМ  Медицински  
факултет-Скопје  

  3  Семинар/Модул-Педијатрија  Општа  медицина  УКИМ  Медицински  
факултет-Скопје  

  4  Клиничко испитување  Општа  медицина  УКИМ  Медицински  
факултет -Скопје  

  5  Педијатрија за студенти по стоматологија  Стоматологија  УКИМ  Стоматолошки  
факултет-Скопје  

  6  
  
  
7  
  

Педијатрија за студенти од ВМШ-логопеди  
   
  
Здравствена нега на деца и младина со 
педијатрија  

Тригодишни стручни студии за логопеди, 
УКИМ Медицински факултет-Скопје 
Tригодишни стручни студии за ВМС и 
техничари, УКИМ Медицински 
факултетСкопје  

   
8  
  
  
9  

  
Физиотерапија во педијатрија  
  
  
Ургентна медицина во педијатрија  

Тригодишни стручни студии за 
физиотерапевти, УКИМ Медицински  
факултет-Скопје  
Тригодишни стручни студии за рентген 
техничари, УКИМ Медицински 
факултетСкопје  

10.2  Учество во научно-истражувачки национални и меѓународни проекти  

Ред.б 
р  

Автори  Наслов  Издавач/година  

1  Кацарска Р, Кузевска-Манева К  Неинвазивна 
дијагностика и 
лонгитудинално следење 
на пациенти со 
конгенитални срцеви 
малформации  

1996-
2000 и 
2000-
2003  

  2  Софијанова  А,  Кацарска  Р,  
 Кузевска-Манева  К,  
Чадиковски В и соработници  

Неонатална кардиологија 
и кардиохирургија со Baby  
heart international 
foundation  

2013-2017  



10.3  Печатени книги   

Ред.б 
р  

Автори  Наслов  Издавач/година  

  Проф. Кацарска Розана  Одбрани  поглавја  од 
Детската кардиологија   

  
Октомври 2003  

10.4  Печатени стручни трудови во последните пет години   

Ред.б 
р  

Автори  Наслов  Издавач/година  

  
  
  

6.  M. Kocova1, K. KuzevskaManeva1, R. 
Kacarska1, V.  
Anastasovska1, E. SukarovaAngelovska1, 
M. Ritelli2, M.  
Colombi2;   
  

Severe arterial tortuosity 
syndrome due to a rare 
SLC2A10 gene mutation  

Conference: European  
Human Genetics  
Conference, At  
Barcelona, Spain   May  
2016  

  7.  Kuzevska-Maneva Konstandina,  
Kacarska Rozana,  
Gjurkova-Angelovska Beti,  
Georgiev Antonio  

Brugada syndrome: A case 
report  

Sanamed 
11(1):5356 · March 
2016  

  8.  Mirjana Kocova*, Nikolina  
Zdraveska, Rozana Kacarska and  
Elena Kochov  

Diagnostic approach in 
children with unusual 
symptoms of acquired 
hypothyroidism. When to 
look for pituitary 
hyperplasia?  

Journal of pediatric 
endocrinology & 
metabolism: JPEM 
29(3):297-303 · March  
2016  

  9.  Kuzevska-Maneva K.,  
KacarskaR.,,Gurkova-Angelovska  
B,.,Jovanovska  
V.,NeshkovskaShumenkovskaM.,Maneva 
E      

Anomalous pulmonary 
venous connection    (total 
and partial form ) single 
centre  experience  

Acta morphol.2014    
Vol11 (2) : 49-52       

  10.  Kuzevska-Maneva K.,Kacarska R    
Gjurkova-Angelovska  
B.,ManevaE.,JovanovskaV.,Nesh 

Mitral valve prolapse    in  
teenagers and competitive 
sports  

Research in Physical  
Education Sport and  
Health   2015  ,Vol.4,   
No2 pp123-127  

  kovska-Shumenkovska  
M.,Georgieva D.,Georgieva M.,  

   

  11.  Duma F .,Bojadzieva   
S.,Sofijanova A.,Stamatova  
A.,Jordanova O. Kacarska  R  

Cerebral infarction 
caused by acute middle 
cerebral artery  occlusion  
in children: A   two case  
report    

Physio acta Vol.11-1., 
2017 str 39-48  

  12.  Mandzukovska H.,R  Kacarska., A.  
Sofijanova,  K.Maneva, V Chadikovski  
LJ Kojik ,.  
Muratovska-Delimitova R   M.   
Kimovska-Hristova,S Naunova  
Timovska , T Voinovska ,  
S.Neskova ,   B Gurkova , V  
Jovanovska  M Neshkovska .,D  
Kuzmanovska    

Neurological disorders 
Convulsions After   
Cardiac surgery in the 
pediatric population      

Physio acta Vol 10  No2    
pp 83 -89     2016  
  



  13.  Jovanovska V.,  ,Kacarska  
R.,Kuzevska Maneva K ,  
Martinova K Gurkova  
AngelovskaB Neshkova  
ShumenkovaM     

Polycythemia as first sign 
in children  with  
congenital cardiovascular 
malformationscase report  

Balkan Journal of 
Medical Genetics 
BJMG abstract book-
2017  The  
2nd Congress of the  
Macedonian  
Hematology 
association with 
international 
participation pp33-34  

  14.  Kacarska R.,Kuzevska-Maneva K 
Gjurkova -Angelova,SofijanovaA, 
KacarskaM :  

Truncus arteriosus -follow 
up 13 children after surgery    

XIII National pediatric  
Congress With  
International   
Participation 2015 May  
28-31 Nesebar Bulgaria  

  15.  JovanovskaV,Kacarska  
R,Kuzevska-ManevaK Gurkova  
AngelovskaB  

Anomalous origin of the 
left coronary  artery from 
the pulmonary 
artery(ALCAPA);   a case 
report  

Rare disease in South   
Eastern Europe Skopje  
2012 MASA  
November15-17  
  

  16.  Kacarska R.,Kuzevska- Maneva  
K.,Gurkova -Angelova B,  
Jovanovska V.,Shumenkova- 
NeshkovskaM.,KacarskaM  

Tetralogy of Fallot with 
absent pulmonary valve.  

Sixth congress of 
pediatrician of 
Macedonia with 
international 
participation Struga 
2015 October 8-11    
P58  

Менторства на додипломски, магистерски и докторски студии   

11.1  Дипломски работи  4 кандидати   

11.2  Магистерски работи  1 кандидат    

11.3  Докторски дисертации  1 кандидат    

 
 
 
Име и презиме Ненси Манушева 
Дата на раѓање 27-02-1964 
Степен на образование Високо 
Наслов на научниот степен Доктор на науки 
Каде и кога го завршил 
образованието односно се 
стекнал со научен степен 

Образование Година        Институција 
Доктор по 
медицина 

1990 УКИМ Медицински 
факултет 

Магистер 2006 УКИМ Медицински 
факултет 

Доктор на науки 2012 УКИМ Медицински 
факултет 

Подрачје, поле и обалст на 
научниот степен магистер 

Поле Подрачје Област 

Медицински 
науки и 
здравство 

Клинички 
медицински 
науки  

Применета 
психофизиологија 

Подрачје, поле и обалст на 
научниот степен доктор 

Поле Подрачје Област 
Медицински Клинички Применета 



науки и 
здравство 

медицински 
науки 

психофизиологија 

Доколку е во работен однос 
да се наведе институцијата 
каде работи и звањето во кое 
е избран и во која област 

Институција Звање во кое е избран и 
област 

ЈЗУ Универитетска клиника 
за психијатрија 
 

Доцент  
Психијатрија 

Список на предмети кои наставникот ги води одделно за првиот, вториот и третиот циклус 
на студии 
9.1 Список на предмети кои наставникот ги води на првиот циклус студии 

Ред.бр Наслов на предметот Студиска програма/институција 
1. Медицинска психологија Општа медицина, УКИМ Медицински 

факултет  
2. Психијатрија Општа медицина УКИМ Медицински 

факултет 
3. Психијатрија Дентална медицина УКИМ Стоматолошки 

факултет 
4. Клиничко испитување  Општа медицина, УКИМ Медицински 

факултет 
5. Медицинска психологија Тригодишни стручни студии за медицински 

сестри, логопеди, физиотерапевти и 
радиотехнолози,  
УКИМ Медицински факултет 

6. Супервизија Тригодишни стручни студии за медицински 
сестри, логопеди, физиотерапевти и 
радиотехнолози,  
УКИМ Медицински факултет 

7. Психијатрија со 
психотерапија 

Тригодишни стручни студии за логопеди,  
УКИМ Медицински факултет  

8. Психијатрија Тригодишни стручни студии за 
физиотерапевти, УКИМ Медицински 
факултет 

9. Здравствена нега-ментално 
здравје 

Тригодишни стручни студии за стручни 
медицински сестри, УКИМ Медицински 
факултет 

Список на предмети кои наставникот ги води одделно за првиот, вториот и третиот циклус 
на студии 
9.2 Список на предмети кои наставникот ги води на вториот циклус студии 

Ред.бр Наслов на предметот Студиска програма/институција 
1   

Список на предмети кои наставникот ги води одделно за првиот, вториот и третиот циклус 
на студии 
9.3 Список на предмети кои наставникот ги води на третиот циклус студии 

Ред.бр Наслов на предметот Студиска програма/институција 
1.   
2.   

Селектирани резултати во последните три години 

10.1 Релевантни печатени научни трудови (до пет) 
Ред.бр Автори Наслов Издавач/година 
1. Manuševa N, 

Novotni A, 
Bajraktarov S, 
Zafirova-Ivanovska 
B 

Some QEEG parameters 
and gender differences 
in schizophrenia 
patients  

Psychiatr Danub. 2012 
Mar;24(1):51-56. 

2. Nensi 
Manusheva 

Psychopathology and 
Quantitative 
Electroencephalography 

Acta Psychopathologica 2015; 
Vol. 1 No. 3:19 
DOI:10.4172/2469-
6676.100019 

3. N. Manuševa,  
S. Arsova,  
S. Markovska-
Simoska,  
A. Novotni,  
B.  Stefanovski,  

Mental Health 
Legislation and 
Involuntary 
Hospitalization in the 
Republic of Macedonia 

09/2016; 4(3)., 
DOI:10.3889/oamjms.2016.097 



M. Raleva 
4. Manusheva N, 

Novotni A, 
Pejoska-Gerazova 
V, Zafirova-
Ivanovska B 

Are there any gender 
differences in the QEEG 
power spectrum in 
patients with 
schizophrenia?  

Contributions 2011; XXXII (1): 
245-256. 
 

5. Bajraktarov S, 
Novotni A, 
Manusheva N, et 
al.  

Main effects of sleep 
disorders related to shift 
work-opportunities for 
preventive programs. 

EPMA Journal, 2011. published 
online 21.0ctober 2011 

    
    

10.2 Учество во научно-истражувачки национални и меѓународни проекти (до пет) 
Ред.бр Автори Наслов Издавач/година 
1. A.Taravari, 

N.Manusheva 
Pitolisant to Assess 
Weekly Frequency of 
Cataplexy Attacks and 
EDS in Narcoleptic 
Patients- BIOPROJET  
P11-05/BF2.649   

HARMONY CTP, phase III, 
subinvestigator, 2013/14 
 

 2.  M. Raleva 
N. Manusheva 

PsychCNVs-Copy 
number variations 
conferring risk of 
psychiatric disorders in 
children 

2009-2012 

10.3 Печатени книги во последните пет години (до пет) 
Ред.бр Автори Наслов Издавач/година 
1 Манушева Ненси Lamotrigine во 

психијатриската 
практика според 
современите упатства 
 

Polyesterday, Скопје, 2016. 

10.4 Печатени стручни трудови во последните пет години (до пет) 
Ред.бр Автори Наслов Издавач/година 
1. Stojan Bajraktarov, 

Dance Gudeva-
Nikovska, Nensi 
Manuševa, 
Slavica Arsova  

Personality 
Characteristics as 
Predictive Factors for 
the Occurrence of 
Depressive Disorder 

02/2017; 5., 
DOI:10.3889/oamjms.2017.022 

2. S. Arsova,  
N. Manusheva, 
G.  Kopacheva-
Barsova,  
S. Bajraktarov 

Enduring Personality 
Changes after Intense 
Stressful Event: Case 
Report. 

08/2016; 4(3)., 
DOI:10.3889/oamjms.2016.083 

3. Манушева Н. 
Новотни А, 
Зафировска- 
Ивановска Б.  

Спектрална снага на 
алфа активноста кај  
пациенти со биполарно 
афективно растројство 
и шизофренија  

Мак  Мед Преглед 2011; 1: 47-
52. 

4. Манушева Н. 
Новотни А, 
Зафировска- 
Ивановска Б.  

Разлики во спектрална 
ЕЕГ снага кај пациенти 
со шизофренија и 
биполарно афективно 
растројство   

Арх Ј здравје 2011; 3(1):14-19.  

5. Novotni A, 
Manuseva-
Stojanovska N, 
Bonevski D, 
Novotni G. 

Serotonin, depresija i 
psihoterapija. In: 
Serotonin i depresija – 
mitovi i činjenice (Ed. 
Jakovljević M. i 
suradnici).  
 

Pro Mente- Zagreb 2013:257-
266. 

Менторства на додипломски, магистерски и докторски студии 



11.1 Дипломски работи 2 
11.2 Магистерски работи / 
11.3 Докторски дисертации / 
 
 
 

Име и презиме  Славица Арсова Хаџи-Анѓелковска   

Дата на раѓање  20.11.1967  

Степен на образование  Високо  

Наслов на научниот степен  Доктор на науки  

Каде и кога го завршил 
образованието односно се 
стекнал со научен степен  

Образование  Година         Институција  

Доктор  по 
медицина  

1991  УКИМ  Медицински  
факултет-Скопје  

Магистер  2007  УКИМ  Медицински  
факултет  

Доктор на науки  2012  УКИМ  Медицински  
факултет-Скопје  

Подрачје, поле и обалст на 
научниот степен магистер  

Поле  Подрачје  Област  

Медицински  
науки  и 
здравство  

Клинички 
медицински 
науки  

Клиничка психијатрија  

Подрачје, поле  и 
 обалст  на научниот 
степен доктор  

Поле  
Медицински  
науки  и 
здравство  

Подрачје 
Клинички 
медицински 
науки  

Област  
Клиничка психијатрија  

      

Доколку е во работен однос да 
се наведе институцијата каде 
работи и звањето во кое е 
избран  
и во која област  

Институција  Звање во кое е избран и област  

ЈЗУ Универзитетска клиника  
за психијатрија  
  

 Научен соработник, психијатрија  
  

Список на предмети кои наставникот ги води одделно за првиот, вториот и третиот циклус на студии  

9.1  Список на предмети кои наставникот ги води на првиот циклус студии  

Ред.бр  Наслов на предметот  Студиска програма/институција  

1  Медицинска психологија  Општа медицина, УКИМ Медицински факултет- 
Скопје  

2  Психијатрија  Општа медицина УКИМ Медицински факултет- 
Скопје  

  3  Психијатрија  Дентална медицина, УКИМ Стоматолошки факултет   

  4  Клиничко испитување   Општа медицина, УКИМ Медицински факултет- 
Скопје  

  5  Медицинска психологија  Тригодишни стручни студии за медицински сестри,  
логопеди, физиотерапевти и радиотехнолози УКИМ 
Медицински факултет-Скопје  

  6  Супервизија  Тригодишни стручни студии за медицински сестри,  
логопеди, физиотерапевти и радиотехнолози УКИМ 
Медицински факултет-Скопје  



  7  Психијатрија  со  
психотерапија  

Тригодишни стручни студии за логопеди, УКИМ 
Медицински факултет-Скопје  

  8  Психијатрија  Тригодишни стручни студии за физиотерапевти  
УКИМ Медицински факултет-Скопје  

  9  Здравствена нега-ментално 
здравје  

Тригодишни стручни студии за медицински сестри,   
УКИМ Медицински факултет-Скопје  

  10  Детска и младинска 
психопатологија  

Институт за психологија,  
УКИМ Филозофски факултет-Скопје  

Список на предмети кои наставникот ги води одделно за првиот, вториот и третиот циклус на студии  

9.2  Список на предмети кои наставникот ги води на вториот циклус студии  

Ред.бр  Наслов на предметот  Студиска програма/институција  

1      

2      

Список на предмети кои наставникот ги води одделно за првиот, вториот и третиот циклус на студии  

9.3  Список на предмети кои наставникот ги води на третиот циклус студии  

Ред.бр  Наслов на предметот  Студиска програма/институција  

1.      

      

Селектирани резултати во последните три години  

10.1  Релевантни печатени научни трудови (до пет)  

Ред.бр  Автори  Наслов  Издавач/година  

1.  Арсова С. 
Манушева Н 
Копачева Г.  
Бајрактаров С.  

Enduring personality Changes 
after intense Stressful Event; 
case report  

08/2016; 4(3)  
DOI:10.3889/oamjms.2016  

2.  Манушева Н.  
Арсова с.  
Маркоска С.  
Ралева М.  

Mental health legislation and 
involuntary Hospitalization in  
the Republic of  Macedonia  
  

09/2016;4(3),  
DOI:10.3889/oamjms.2016.09 
7  

 

10.2  Учество во научно-истражувачки национални и меѓународни проекти (до пет)  

Ред.бр  Автори  Наслов  Издавач/година  

1.  Marija Raleva  PsychCNVs—Copy number  
variations conferring risk of 
psychiatric disorders in children  

  

FP7-HEALTH-2007-B  
Collaborative projects  
Project number: 223423  
2009-2012  

10.3  Печатени книги во последните пет години (до пет)  

Ред.бр  Автори  Наслов  Издавач/година  

10.4  Печатени стручни трудови во последните пет години (до пет)   

Ред.бр  Автори  Наслов  Издавач/година  

1.  Копачева Г.  
Арсова С.  
  

Psychological Patient Reactions 
after septorhinoplasty - Our 
Personal View  

Donnish Journal of medicine and 
medical sciences,  
November 2015 Vol(2)  



2.  Манушева Н.  
Арсова С.  
  

Escitalopram in treatment of 
narcolepsy-case report  

Sept.2015,  European  
neuropsychopharmacology  

3.  Манушева Н. 
Арсова С.  

Correlation of spectral EEG 
power  with  clinical 
characteristics of schizophrenia 
patients  

Oct.2014, European 
neuropsychopharmacology  

4.    Personality Characteristics as  
Predictive Factors For The 
Occurance of Depressive  
disorder  

02/2017:5,,  
DOI:10.3889/oamjms.2017.02 
2  

Менторства на додипломски, магистерски и докторски студии   

11.1  Дипломски работи  1   

11.2  Магистерски работи  /   

11.3  Докторски дисертации  /   

 
 
 

Прилог бр.4  
  

Податоци за наставниците кои изведуваат настава на студиската програма од 
прв, втор и трет циклус на студии и за ментори на докторски трудови  

  

1.  Име и презиме  Виктор Исјановски  

2.  Дата на раѓање  21.07.1978  

3.  Степен на 
образование  

VIII/високо  

4.  Наслов на 
научниот степен  

Доктор на медицински науки  

5.  Каде и кога го 
завршил 
образованието 
односно се 
стекнал со научен 
степен  

Образование  Година  Институција  

Доктор по медицина  2003  
УКИМ  Медицински  
факултет-Скопје  

Магистер  2007  
УКИМ  Медицински  
факултет-Скопје  

Доктор на науки  2012  
УКИМ  Медицински  
факултет-Скопје  

6.  Подрачје, поле и 
област на 
научниот степен 
магистер  

Подрачје  Поле  Област  

Медицински  науки  и  
здравство  

Клиничка 
медицинска 
наука   

Психијатрија и медицинска 
психологија  

7.  Подрачје, поле и 
област на 
научниот степен 
доктор  

Подрачје  Поле  Област  

Медицински  науки  и  
здравство  

Клиничка 
медицинска 
наука   

Психијатрија и медицинска 
психологија  

8.  Доколку е во работен однос Институција  Звање во кое е избран и област  



да се наведе институцијата 
каде работи и звањето во 
кое е избран и во која област  

Психијатриска болница 
Скопје, Катедра за 
психијатрија, УКИМ 
Медицински факултет  

Научен соработник  
Психијатрија со медицинска 
психологија  

9.  Список на предмети кои наставникот ги води одделно за првиот, вториот  и третиот циклус 
на студии  

9.1.  Список на предмети кои наставникот ги води на првиот циклус на студии  

  Ред.  
број  

Наслов на предметот  Студиска програма / институција  

1.  Медицинска психологија и 
социологија  

Општа медицина, УКИМ Медицински 
факултетСкопје  

2.  Психијатрија   Општа медицина, УКИМ Медицински 
факултетСкопје  

3  Клиничко испитување  Општа медицина, УКИМ Медицински 
факултетСкопје  

4  Психосоматски (изборен)   Општа медицина УКИМ Медицински 
факултетСкопје  

5  Комуникации (изборен)  Општа медицина УКИМ Медицински 
факултетСкопје  

6  Медицинска психологија  Трогодишни стручни студии за медицински 
сестри, УКИМ Медицински факултет-Скопје  

7  Медицинска психологија  Трогодишни стручни студии за медицински 
сестри радиотехнолози, УКИМ Медицински 
факултет-Скопје  

8  Медицинска психологија  Трогодишни стручни студии за физиотерапевти 
УКИМ Медицински факултет-Скопје  

9  Медицинска психологија  Трогодишни стручни студии за логопеди УКИМ 
Медицински факултет-Скопје  

10  Супервизија  Трогодишни стручни студии за медицински 
сестри УКИМ Медицински факултет-Скопје  

11  Супервизија  Трогодишни стручни студии за радиотехнолози, 
УКИМ Медицински факултет-Скопје  

12  Супервизија  Трогодишни стручни студии за физиотерапевти 
УКИМ Медицински факултет-Скопје  

13  Супервизија  Трогодишни стручни студии за логопеди УКИМ 
Медицински факултет-Скопје  

14  Психијатрија  Тригодишни стручни студии за физиотерапевти, 
УКИМ Медицински факултет-Скопје  

15  Психијатрија  со  
психотерапија  

Тригодишни стручни студии за логопеди, УКИМ 
Медицински факултет-Скопје  

16  Ментално здравје   Тригодишни стручни студии за медицински 
сестри, УКИМ Медицински факултет-Скопје  

17  Комуникации (изборен)   Тригодишни стручни студии за медицински 
сестри, УКИМ Медицински факултет-Скопје  

18  Комуникации (изборен)  Трогодишни стручни студии за радиотехнолози, 
УКИМ Медицински факултет-Скопје  



19  Комуникации (изборен)  Трогодишни стручни студии за физиотерапевти 
УКИМ Медицински факултет-Скопје  

20  Комуникации (изборен)  Трогодишни стручни студии за логопеди УКИМ 
Медицински факултет-Скопје  

21  Психосоматски болести  Тригодишни стручни студии за медицински 
сестри, УКИМ Медицински факултет-Скопје  

22  Психосоматски болести  Трогодишни стручни студии за радиотехнолози, 
УКИМ Медицински факултет-Скопје  

  23  Психосоматски болести  Трогодишни стручни студии за 
физиотерапевти УКИМ Медицински факултет-
Скопје  

24  Психосоматски болести  Трогодишни стручни студии за логопеди 
УКИМ Медицински факултет-Скопје  

25  Психијатрија  Стоматологија УКИМ Стматолошки 
факултетСкопје  

9.2.   Список на предмети кои наставникот ги води на вториот циклус на студии  

Ред. 
број  

Наслов на предметот  Студиска програма / институција  

1.  /    

9.3.  Список на предмети кои наставникот ги води на третиот циклус на студии  

Ред. 
број  

Наслов на предметот  Студиска програма / институција  

1.  /    

10.  Селектирани резултати во последните пет години  

10.1.  Релевантни печатени научни трудови (до пет)  

Ред. 
број  

Автори  Наслов  Издавач /  година  

1.  Isjanovski V. Naumovska 
A.,  
Bonevski D.   

Assesment of quality of 
life with the WHOQOL-
BREF-26 in patients with 
schizophrenia compared 
with mentally healthy 
individuals from general 
populations  

International Journal of 
research and education 
methodology, ISSN 2276- 
7690, Vol. 6, No.3,  
December 27, 2015, IF 1.07  

2.  Naumovska  А., 
Bonevski D., Raleva M., 
Isjanovski V.  

Personality dimension in 
young people with 
anxiety disorders  

International Journal of 
research and education 
methodology, ISSN 
22767690, Vol. 6, No.3, 
January  
23, 2015, IF 1.07  

3.  Isjanovski V. Naumovska 
A.,  
Bonevski D.  
Novotni A.  

 Validation  of  the  
Schizophrenia Quality of 
life Scale Revision 4 (SQLS-
R4)  
 Among  Patients  with  
Schizophrenia  

 Macedonian  Journal  of  
Medical Sciences, Jan, 2016  
IF 1,0724  
  



4.  
Isjanovski V.,  
Hadjihamza K., Raleva  
M.,  

The profile of patients 
with  
schizophrenia who 
attempted suicide dy  

International Journal of 
research in education 
methodology(IJREM),  
 2015,Vol.6,  No3,  p.972- 
978.(IF-1.07)  

5.  ChepreganovaChangovska 
T.,  
Kuzmanovski I.,  
Boshkovski B.,  
Petrovska-Cvetkovska  
D., Jovanovski-Srceva  
M., Mojsova M.,  

Proton Magnetic  
Resonance Spectroscoy of 
Brain(H-MRS) in patient 
with temporal lobe 
epilepsy  

Epilepsy and Neurology, 
year  
15/16, Number47/48, p.60- 
67.  

   Lazareska M.,  
Isjanovski V., Stojcev  
S.,  

  

  6  Isjanovski V., Kiteva l.,  
Bonevski D.,  naumovska 
A.,   

Screening for hepatitis C 
among injecting drug users 
in Psychiatric Hospital 
Skopje, Skopje,  

Physioacta, Vol.11-No1,  
2017, p.89-100  
  

10.2.  Учество во научно-истражувачки национални и меѓународни проекти (до пет)  

Ред. 
број  

Автори  Наслов  Издавач / година  

1.     BECAN  -  Balcan  
Epidemiological Study on  
Child Abuse and Neglect   
  

VII Ramkovna programa na 
Evropskata  Komisija (7th.  
Framework Program of the  
European Commission)  
,реализиран 1.10.2009 do 
1.10.2011., анализа и 
резултати,завршено 2011г.  
project number 223478  

10.3.  Печатени книги во последните пет години (до пет)  

Ред. 
број  

Автори  Наслов  Издавач / година  

1  /      

10.4.  Печатени стручни трудови во последните пет години (до пет)  

Ред. 
број  

Автори  Наслов  Издавач / година  

1.  Исјановски В.,  
Арсова С.,  
Хаџихамза К.,  
Кујунџиска М.,  
Вујовиќ В., Ралева  
М., Новотни А.,   

Менаџирање на ризикот 
на суицид и дизајнирање 
на ефективна 
суицидпревентивна 
стратегија кај 
шизофренијата д  

26 Мај,2013, Охрид 25  

2.  Isjanovski V. Naumovska 
A.,  
Bonevski D.   

Assesment of quality of 
life with the WHOQOL-
BREF-26 in patients with 
schizophrenia compared 
with mentally healthy 
individuals from general 
populations  

International Journal of 
research and education 
methodology, ISSN 2276- 
7690, Vol. 6, No.3,  
December 27, 2015, IF 1.07  



3.   Naumovska  А.,  
Bonevski D., Raleva M., 
Isjanovski V.  

Personality dimension in 
young people with anxiety 
disorders  

International Journal of 
research and education 
methodology, ISSN 
22767690, Vol. 6, No.3, 
January  
23, 2015, IF 1.07  

4  

Isjanovski  
Naumovska 
Bonevski D.  
Novotni A.  

V. 
A.,  

 Validation  of  the  
Schizophrenia Quality of 
life Scale Revision 4 (SQLS-
R4)  

 Macedonian  Journal  of  
Medical Sciences, Jan, 2016  
IF 1,0724  
  

    Among  Patients  with 
Schizophrenia  

 

    

5.  
Isjanovski V.,  
Hadjihamza K.,  
Raleva M.,  

The profile of patients with  
schizophrenia who 
attempted suicide dy  

International Journal of 
research in education 
methodology(IJREM),  
2015,Vol.6,  No3,  p.972-
978.(IF-1.07)  

    

6.  

ChepreganovaChangovska 
T.,  
Kuzmanovski I.,  
Boshkovski B.,  
PetrovskaCvetkovska D.,  
Jovanovski-Srceva  
M., Mojsova M.,  
Lazareska M.,  
Isjanovski V.,  
Stojcev S.,  

Proton Magnetic  
Resonance Spectroscoy of 
Brain(H-MRS) in patient 
with temporal lobe epilepsy  

Epilepsy and Neurology, year  
15/16, Number47/48, p.60- 
67.  

    

7.  

Isjanovski V., Kiteva l., 
Bonevski D.,  Naumovska 
A.,   

Screening for hepatitis C 
among injecting drug users 
in Psychiatric Hospital 
Skopje, Skopje,  

Physioacta, Vol.11-No1,  
2017, p.89-100  
  

11.   Менторства на додипломски, магистерски и докторски студии     

11.1.  Дипломски работи  /   

11.2.  Магистерски работи  /   

11.3.  Докторски дисертации  /   

 
 
 

1.  Име и презиме  Александар Петличковски   

2.  Дата на раѓање  01.05.1972   

3.  Степен на образование  Високо   

4.  Наслов на научниот степен  Доктор на науки   

5.  Каде и кога го завршил 
образованието односно се 
стекнал со научен степен  

Образование  Година  Институција  

Доктор по медицина   1996  УКИМ Медицински 
факултет-Скопје  



Магистер    2000  УКИМ Медицински 
факултет-Скопје  

  Доктор на науки  2013  УКИМ Медицински 
факултет-Скопје  

6.  Подрачје, поле и област на 
научниот степен магистер  

Подрачје  Поле  Област  

Медицински науки и 
здравство  

Базична 
медицина  

Имуногенетика  

7.  Подрачје, поле и област на 
научниот степен доктор  

Подрачје  Поле  Област  

Медицински науки и 
здравство  

Базична 
медицина  

Имуногенетика  

8.  Доколку е во работен однос да се 
наведе институцијата каде 
работи и звањето во кое е избран 
и во која област  

Институција  Звање во кое е избран и 
област  

Институт за имунобиологија и 
хумана генетика, Медицински 
факултет Скопје  

Вонреден професор 
Генетика  

9.  Список на предмети кои наставникот ги води одделно за првиот, вториот  и третиот циклус на 
студии  

9.1.  Список на предмети кои наставникот ги води на првиот циклус на студии  

Ред.  
број  

Наслов на предметот  Студиска програма / институција  

1.  Хумана генетика  Општа медицина  

2.  Основи на хумана генетика  Тригодишни стручни студии СМС/Т  

3.  Основи на хумана генетика  Тригодишни стручни студии логопеди  

  4.  Основи на имунологија  Општа медицина  

  5.  Клиничка имунологија  Општа медицина  

  6.  Еволуциска генетика – изборен предмет  Општа медицина, тригодишни стручни 
студии за логопеди, медицински 
техничари, радиолошки технолози и 
физиотерапевти, УКИМ Медицински  
факултет - Скопје  

9.2.   Список на предмети кои наставникот ги води на вториот циклус на студии  

Ред. 
број  

Наслов на предметот  Студиска програма / институција  

1.      

9.3.  Список на предмети кои наставникот ги води на третиот циклус на студии  

Ред. 
број  

Наслов на предметот  Студиска програма / институција  

1.  Методологија на научно истражувачка 
работа  

Mедицина (базична и клиничка)  

10.  
  

Селектирани резултати во последните три години  

10.1.  Релевантни печатени научни трудови (до пет)  

Ред. 
број  

Автори  Наслов  Издавач /  година  



1.  Kirijas M, Genadieva Stavrik S,  
Trajkov D, Hristomanova  
Mitkovska S, Senev A, Efinska 
Mladenovska O, Sibinovska O, 
Petlichkovski A.  

HLA profile of the donors in the  
Macedonian Bone Marrow 
Donor Registry.  

Int J Immunogenet. 
2018 
Dec;45(6):337346.  

  2.  Sukarova-Angelovska E, 
Petlichkovski A.  

Genetics in MacedoniaFollowing 
the international trends.  

Mol Genet Genomic 
Med. 2018  
Jan;6(1):9-14.  

3.  Kirijas M, Genadieva Stavrik S, 
Senev A, Efinska Mladenovska 
O, Petlichkovski A.  

HLA-A, -B, -C and -DRB1 allele 
and haplotype frequencies in 
the Macedonian population 
based on a family study.  

Hum Immunol.  
2018  
Mar;79(3):145-153.  

  4.   Pavkovic M, Petlichkovski A, 
Karanfilski O, Cevreska L, 
Stojanovic A.  

FC gamma receptor 
polymorphisms in patients with 
immune thrombocytopenia.  

Hematology. 2018 
Apr;23(3):163-168.  

  5  Pavkovic M, Petlichkovski A, 
Angelovic R, Genadieva-Stavric 
S, Cevreska L, Stojanovic A.  

Tumor necrosis factor gene 
polymorphisms in adult patients 
with autoimmune hemolytic 
anemia.  

Int J Lab Hematol. 
2017 
Jun;39(3):e74e76  

10.2.  Учество во научно-истражувачки национални и меѓународни проекти (до пет)  

Ред. 
број  

Автори  Наслов  Издавач / година  

1.  Група истражувачи (со главен 
истражувач проф. д-р Мирко 
Спироски)  

„Молекуларна анализа на 
цитокинскиот генски 
полиморфизам во Република 
Македонија“  

Министерство за 
наука и 
образование, 2006-
2009 година  

2.   Група истражувачи (со главен 
истражувач проф. д-р Мирко  
Спироски)  

„Генетски мутации асоцирани 
со болестите на крвните 
садови во Република  
Македонија“  

Министерство за 
наука и 
образование бр.  
13-3589/2, 2010- 
2012 година  

3.   Главни истражувачи:   
Елена Шукарова-Ангеловска  
Александар Петличковски  

Зачестеност на  
полиморфизмите на МТХФР -  
генот кај   
пациенти со конгенитални 
аномалии асоцирани со  
расцепи  на 
структури  

Медицински 
факултет Скопје  
2018-2020  

4.   Главни истражувачи:   
Глигор Тофоски   
Александар Петличковски  

Испитување на комбинации 
помеѓу КИР - молекули кај  
мајката и ХЛА - молекули кај 
плодот во проблематични  
бремености  

Медицински 
факултет Скопје  
2018-2020  

5.   Група истражувачи  „Развој на модел за 
откривање на претклинички  
стадиум на Алцхајмеровата 
болест преку одредување на  
серолочки биомаркери кај 
индивидуи со фамилијарна  
оптовареност“  

УКИМ, 2013-2015  



10.3.  Печатени книги во последните пет години (до пет)  

  Ред. 
број  

Автори  Наслов  Издавач / година  

10.4.  Печатени стручни трудови во последните пет години (до пет)  

Ред. 
број  

Автори  Наслов  Издавач / година  

1.  Petlichkovski A, Djulejic E,  
Trajkov D, Efinska-Mladenovska 
O, Hristomanova Mitkovska S, 
Spiroski M.   

Distribution of Killer Cell   
Immunoglobulin-Like Receptor 
Genes in Albanians from  
Republic of Macedonia.  

South East  
European Journal of  
Human   
Genetics, Volume  
2015;  

  2.  Efinska-Mladenovska O, Trajkov  
D, Petlichkovski A,   
Sibinovska O, Hristomanova 
Mitkovska S, Spiroski M.   
South East European Journal of  
Immunology  

Immunonephelometry and  
Reverse Hybrydization  
Genotyping in   
Diagnosis of Alpha-1Antitrypsin 
Deficiency in Macedonians.   

South East  
European Journal of  
Human   
Genetics, Volume  
2015;  

3.   Dragica Bliznakovska Stanchev,  
Daniela Janjcevic, Dejan  
Trajkov, Slavica Hristomanova  
Mitkovska, Meri Kirijas, Olivija  
Efinska Mladenovska, Olgica 
Sibinovska, Aleksandar 
Petlichkovski.   

A case of a ten-year old girl with 
dominantly inherited Familial 
Mediterranean fever in  
Republic of Macedonia  

Macedonian  
pharmaceutical  
bulletin, 61 (2) 19 - 
23 (2015)  

4.   Jakovska T, Mecevska- 
Jovcevska J, Petlickovski A,  
Fustik S, Zorcec T. Pril   

Prevalence of low bone mass 
and vitamin D deficiency in 
pediatric and adult patients 
with cystic fibrosis in Republic 
of Macedonia.  

(Makedon Akad 
Nauk Umet Odd 
Med Nauki).  
2014;35(1):151-8  

5.   Vladimir Rendevski, Boris  
Aleksovski, Milena Kolevska,  
Dragan Stojanov, Koco  
Dimitrovski, Ana Mihajlovska  
Rendevska, Vasko Aleksovski,  
Aleksandar Petlickovski, Dejan  
Trajkov, Kiro Stojanoski  

. Effects of data transformation 
on multivariate analyses in 
intracerebral haemorrhage.  

Macedonian  
pharmaceutical  
bulletin, 62 (2) 37 - 
42  

11.   Менторства на додипломски, магистерски и докторски студии    

11.1.  Дипломски работи (3)  1. Ментор на Лаура Џемаил   
2. Ментор на Моника Реџеп   
3. Ментор на Асмира Башкими  

11.2.  Магистерски работи  /  

11.3.  Докторски дисертации  /  

Име и презиме  Елена Шукарова-Ангеловска  

Дата на раѓање  18-09-1962  

Степен на образование  Високо  

Наслов на научниот степен  Доктор на науки  

Каде и кога го завршил Образование  Година  Институција  



образованието односно се 
стекнал со научен степен  

Доктор по медицина  1987  УКИМ Медицински факултет- 
Скопје  

Магистер  1997  УКИМ Медицински факултет- 
Скопје  

Доктор на науки  2008  УКИМ Медицински факултет- 
Скопје  

Подрачје, поле и област на 
научниот степен магистер  

Подрачје  Поле  Област  

Медицински науки и 
здравство  

Клинички 
медицински 
науки  

Педијатрија-клиничка 
генетика  

Подрачје, поле и област на 
научниот степен доктор  

Подрачје  Поле  Област  

Медицински науки и 
здравство  

Клинички 
медицински 
науки  

Педијатрија -клиничка 
генетика  

Доколку е во работен однос да 
се наведе институцијата каде 
работи и звањето во кое е 
избран и во која област  

Институција  Звање во кое е избран и област  

Клиника за детски болести, УКИМ  
Медицински факултет  
  

Вонреден професор  Хумана 
генетика  

Список на предмети кои наставникот ги води одделно за првиот, вториот  и третиот циклус на студии  

  Список на предмети кои наставникот ги води на првиот циклус на студии  

Ред.  
број  

Наслов на предметот  Студиска програма / институција  

1.  Основи на хумана генетика  Општа медицина, УКИМ Медицински 
факултетСкопје  

2.  Основи на хумана генетика   Тригодишни стручни студии за логопеди, УКИМ 
Медицински факултет-Скопје  

  3.  Основи на хумана генетика  Тригодишни стручни студии за виши медицински 
сестри, УКИМ Медицински факултет-Скопје  

  4  Еволуциска генетика на човекот  Изборен предмет за прв циклус студии, Општа 
медицина, УКИМ Медицински факултет-Скопје  

  5  Вродени и наследни болести -учесник  Изборен предмет за прв циклус студии, Општа 
медицина, УКИМ Медицински факултет-Скопје  

  6  Орофацијална генетика   Изборен  предмет  за  прв  циклус  студии,  
Стоматологија, Стоматолошки факултет - Скопје  

  7  Генетски датабази   Изборен  предмет  за  прв  циклус  студии,  
Биолошки факултет-Скопје  

  8  Хумана цитогенетика и современи 
методи за откривање на 
хромозомските аберации  

Студиска програма по молекуларна биологија со 
генетика за прв циклус студии, Биолошки 
факултет-Скопје  

  Список на предмети кои наставникот ги води на вториот циклус на студии  

Ред. 
број  

Наслов на предметот  Студиска програма / институција  

1.  /    

2.  /    

  Список на предмети кои наставникот ги води на третиот циклус на студии  



Ред. 
број  

Наслов на предметот  Студиска програма / институција  

1.  Развојните гени во етиологијата на 
мултималформативните синдроми  

Трет циклус студии,  УКИМ Медицински 
факултет-Скопје  

2.   Молекулски основи на медицината 
учесник  

Трет циклус студии,  УКИМ Медицински 
факултет-Скопје  

  3  Современи цитогенетски и молекуларни 
методи во пренаталната дијагностика  

Трет циклус студии,  УКИМ Медицински 
факултет-Скопје  

  4  Генетски аспекти на онколошките 
болести  

Трет циклус студии,  УКИМ Медицински 
факултет-Скопје  

Селектирани резултати во последните пет години  

  Релевантни печатени научни трудови (до пет)  

Ред. 
број  

Автори  Наслов  Издавач /  година  

1.  Sukarova-Angelovska E,  
Kocova M, Ilieva G, 
Angelkova N, Kochova  
E.  

Rare case of Killian-Pallister syndrome 
associated with idiopathic short 
stature detected with fluorescent in 
situ hybridization on buccal smear.    

Molecular cytogenetics, 2016, 
9:38  

5.  Sukarova-Angelovska E,  
Kocova M, Sabolich V, 
Palcevska S, Angelkova 
N.  

Phenotypic variations in 
WolfHirschorn syndrome.   

BJMG, 17 (1), 2014, 23-30  
  

  Учество во научно-истражувачки национални и меѓународни проекти (до пет)  

Ред. 
број  

Автори  Наслов  Издавач / година  

1.  Комисија  за 
 ретки болести  

Оформување на регистар на 
пациенти со ретки болести на Р 
Македонија, Мин. за здравство  

Ministerstvo za здравство,  
2016  

  

 2.  Кочова М, 
ШукароваАнгеловска Е  

me|unaroden istra`uva~kiot proekt  * 
Klini~ka primena na BiAsp insulin  kaj 
deca od vo pubertet*  

 Novo Nordisk 2007   

3.  Шукарова-Ангеловска  
Е,   

 Improving the practical skills of 
health professionals for the 
improvement of health of Children 
with intellectual disabilities - with 
focus on Prader Wili Syndrome, 
Erasmus plus  project No 2015-
1MK01-KA102-002801  

Еразмус канцеларија,  
Ministerstvo za obrazovanie i  
nauka 2014  
  

4.  Кочова М, 
ШукароваАнгеловска Е  

A 26-week Multinational, multicentre, 
Open labelled, Randomised,  
Parallel, Efficacy and safety  
Comparison of insulin Degludec and 
Insulin Detemir in children and 
adolescents 1 to less than 18 years 
with type 1 Diabetes Mellitus on a 
basal-bolus regimen with insulin 
aspart as bolus insulin  

trial ID NN1250-3561    



5.  Кочова М, 
ШукароваАнгеловска Е  

A trial investigating the efficacy and 
safety of insulin degludec/insulin 
aspart once daily plus insulin aspart 
for the remaining meals versus insulin 
detemir once or twice daily plus meal 
time insulin aspart in children and 
adolescents with type 1 diabetes 
mellitus  

trial ID NN5401-3816  

  Печатени книги во последните пет години (до пет)  

Ред. 
број  

Автори  Наслов  Издавач / година  

1.  Кочова М, 
ШукароваАнгеловска 
Е, Кочева  
С, Анастасовска В,  
Илиева Г  

Медицинска генетика  Универзитет "Св. Кирил и 
Методиј", Медицински  
факултет, Скопје, 2011  

2.  Кочова М, 
ШукароваАнгеловска 
Е, Кочева  
С, Анастасовска В,  
Илиева Г  

Практикум по хумана генетика 2   Универзитет "Св. Кирил и 
Методиј", Медицински  
факултет, Скопје, 2011  

  Печатени стручни трудови во последните пет години (до пет)  

Ред. 
број  

Автори  Наслов  Издавач / година  

 1.  Шукарова-Ангеловска 
Е, Кочова М.  

Синдромски низок раст.   Континуирана 
постдипломска едукација по 
анестезија и реанимација,  
трет циклус, 2013, 52-57  
  

2.  Шукарова-Ангеловска  
Е.  

Регистрирање на ретките 
конгенитални аномалии.   

Новини во педијатријата, 
Скопје, 2013, 163-176  

3.  Kocova M, Kacarska R,  
Sukarova-Angelovska E, 
Kuzmanovska  

New vascular anomaly in a girl with 
Turner syndrome: mid-aortic 
narrowing  

J Med Cases, 2012 
;3(4):229233  

4.  Kocova M, 
SukarovaAngelovska E,  
Tanaskoska M, 
Palcevska-Kocevska S, 
Krstevska M.  

Metabolic setup and risks in obese 
children.   

J Med Biochem 2015, 34 (1),  
31-37  
  

5.  Kocova M, Kochova E, 
Sukarova-Annelovska E.  

Optic glioma and precocious puberty 
in a girl with neurofibromatosis type 1 
carrying an R681X mutation of NF1: 
case report and review of the 
literature.   
  

BMC Endocr. disord. 2015, Dec 
15; 15:82    

Менторства на додипломски, магистерски и докторски студии    

  Дипломски работи  /  

  Магистерски работи  /  

  Докторски дисертации  /  



За ментори на докторски трудови селектирани резултати во последните четири/ пет години  

  Доказ за печатени научноистражувачки трудови во меѓународни научни списанија или 
меѓународни научни публикации во даденото поле (до шест) во последните пет години  

Ред.  
број  

Автори  Наслов  Издавач / година  

1.  Sukarova-Angelovska E,  
Kocova M, Angelkova N, 
Palcevska S  

Many faces of oral-facial-digital  
syndrome  
  

BJHG, 2012, 2, 55-6  

2.  Ferrais A, Bernardini L, 
Sabolic-Avramovska V,  
Zann G, Loddo S, 
SukarovaAngelovska E, 
Parisi V,  
Capalbo A, Tumini S,  
Travaglini L, Mancini F,  
Duma F, Barresi S, Noveli  
A, Mercuri E, Tarani l,  
Bertini E, Dallapiccola B,  
Valente EM,  

Dandy-Walker malformation and 
Wiskonsin syndrome: novel cases 
add further insight into the 
genotype-phenotype correlations 
of 3q23q25 deletions  

Orphanet Journal of rare 
diseases, 2013, 8:75  

3.  Kocova M, Sukarova- 
Angelovska E, Kacarska R,  
Maffei P, Milan G,  
Marshall JD  

The unique combination of 
dermatological and ocular 
phenotypes in Alström syndrome:  

J Pediatr Endocrinol Metab. 
2010 Sep;23(9):921-6  

   severe presentation, early onset 
and two novel ALMS1 mutations  

 

4.  Sukarova-Angelovska E., 
Piperkova K., Sredovska A,.  
Ilieva G,. Kocova M.   

Implementation of fluorescent in 
situ hybridization (FISH) as a 
method for detecting 
microdeletion syndromes- our first 
experiences.   

Contributions 2007, 87-97  
  

5.  Palchevska S, Krstevska M,  
Shukarova E, Aluloska N,  
Jakimoska M, Kocevski D,  
Kocova M  

Comparing preterm and term 
newborns serum adiponectin and 
leptin concentrations and their 
correlations with anthropometric 
parameters.  

Macedonian J Medical  
Sciences, 2012, 15, 5(3), 
317323  

  

6.        

  Доказ за најмалку два печатени научноистражувачки трудови во меѓународни научни списанија со 
импакт фактор во даденото поле во последните пет години  

Ред.  
број  

Автори  Наслов  Издавач / година  

1.   Sukarova-Angelovska E  
Hiljadnikova Bajro M,  
Chaffanet, Dimovski A  

A new case with 10q23 interstitial 
deletion encompassing both PTEN 
and BMPR1A, narrows the genetic 
region deleted in Juvenile  
Polyposis Syndrome  

Journal of Applied Genetics, 
2013, 54, 43-47    

2.  E. Sukarova-Angelovska, M. 
Kocova, V.Sabolich, S.  
Palcevska, N. Angelkova   

Phenotypic variations in 
WolfHirshorn syndrome  

BJMG, 17 (1), 2014, 23-30  
  

  Доказ за најмалку три учества на меѓународни собири во последните четири години  



Ред. 
број  

Автори  Наслов на трудот  Меѓународен собир/ 
конференција  

Година  

1.  Sukarova-Angelovska E, 
Kocova M, Angelkova N, 
Joseva J.  

Impaired growth hormone 
secretion associated with 
large hypothalamic 
hamartoma,  55 th   

Meeting of the 
European Society for 
pediatric  
endocrinology, Paris,  
2016  

2015  

2.  Sukarova-Angelovska E, 
Kocova M, Ilieva G, 
Anastasovska V.  

Sex reversal in a severely 
malformed newborn with Xp 
duplication due to the 
maternal X;10 translocation.   

European   Human  
Genetics Conference,  
Barcelona,   

2016  

3.  Sukarova-Angelovska E, 
Kocova M, Ilieva G,  
Martinova K, Kocova E.  

Standardisation of protocol 
for fluorescent in situ 
hybridization in oncology.   

11th Balkan Congres of 
human genetics, 
Belgrade  

2015  
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Список на предмети кои наставникот ги води одделно за првиот, вториот и третиот циклус на студии  

9.1  Список на предмети кои наставникот ги води на првиот циклус студии  

Ред.бр  Наслов на предметот  Студиска програма/институција  

1  Епидемиологија  
Општа медицина, УКИМ Медицински 
факултет-Скопје  

2  
Биостатистика со медицинска 
информатика  

Општа медицина, УКИМ Медицински 
факултет-Скопје  

  
3  

Превентивна медицина  (XII 
семестар)  

Општа медицина, УКИМ Медицински 
факултет-Скопје  

  
4  

Примена на Епидемиолошките и 
Статистички методи во решавање на 
проблемите во Клиничката медицина  

Општа медицина, УКИМ Медицински 
факултет-Скопје  

  
5  Епидемиологија  

Општа стоматологија, УКИМ 
Стоматолошки факултет   

  
6  Биостатистика  

Општа стоматологија, УКИМ 
Стоматолошки факултет  

  
7  

Информатика со здравствена 
статистика  

Тригодишни стручни студии за 
физиотерапевти, УКИМ Медицински 
факултет-Скопје  

  
8  

Информатика со здравствена 
статистика  

Тригодишни стручни студии за логопеди, 
УКИМ Медицински факултет-Скопје  

  
9  

Информатика со здравствена 
статистика  

Тригодишни стручни студии за 
радиолошки технолози, УКИМ 
Медицински факултет-Скопје  

  
10   Информатика во здравствена нега   

Тригодишни стручни студии за 
медицински сестри и техничари МСТ, 
УКИМ Медицински факултет-Скопје  

  
11  

Јавно здравство  - Епидемиологија и 
статистика  

Тригодишни стручни студии за 
медицински сестри и техничари МСТ, 
УКИМ Медицински факултет-Скопје  

  
12  

Примена на Епидемиолошките и 
Статистички методи во решавање на 
проблемите во Клиничката медицина  

Тригодишни стручни студии, УКИМ 
Медицински факултет-Скопје  

Список на предмети кои наставникот ги води одделно за првиот, вториот и третиот циклус на студии  

9.2  Список на предмети кои наставникот ги води на вториот циклус студии  

Ред.бр  Наслов на предметот  Студиска програма/институција  

1  
Контрола на заразни заболувања  Школа за јавно здравство, УКИМ 

Медицински факултет-Скопје  

2  
Компјутерски вештини и Интернет во 
Јавното здравство  

Школа за јавно здравство, УКИМ 
Медицински факултет-Скопје  



3  
Контрола на незаразни заболувања  Школа за јавно здравство, УКИМ 

Медицински факултет-Скопје  

  
4  Биостатистика  

Школа за јавно здравство, УКИМ 
Медицински факултет-Скопје  

  
5  Основи на епидемиолошки методи  

Школа за јавно здравство, УКИМ 
Медицински факултет-Скопје  

  

6  

Епидемиолошкиот метод во 
одредување на ефикасноста на 
превенцијата на заразните и 
незаразните хронични болести     

Школа за јавно здравство, УКИМ 
Медицински факултет-Скопје  

  

7  

Апликативна вредност на 
епидемиолошките и статистички 
методи во решавање на проблемите 
поврзани со здравјето  

Школа за јавно здравство, УКИМ 
Медицински факултет-Скопје  

  8  Статистика  УКИМ, Стоматолошки факултет  

Список на предмети кои наставникот ги води одделно за првиот, вториот и третиот циклус на студии  

9.3  Список на предмети кои наставникот ги води на третиот циклус студии  

Ред.бр  Наслов на предметот  Студиска програма/институција  

1  
Информатика и статистика во јавно 
здравство  

Докторски студии по јавно здравство, 
УКИМ Медицински факултет-Скопје  

2  
Епидемиолошки принципи и методи во 
истражувањата во јавното здравство  

Докторски студии по јавно здравство, 
УКИМ Медицински факултет-Скопје  

3  
Методологија на научно истражувачка  
работа во јавно здравство и 
истражувачка етика  

Докторски студии по јавно здравство, 
УКИМ Медицински факултет-Скопје  

4  

Епидемиолошкиот метод во процена 
на   
ефикасноста на превенирањето на 
заразните  и незаразни болести  

Докторски студии по јавно здравство, 
УКИМ Медицински факултет-Скопје  

5  

Примена на ЕПИДЕМИОЛОШКИТЕ и 
СТАТИСТИЧКИ МЕТОДИ за  решавање 
на проблемите со кои се соочува 
КЛИНИЧКАТА   
МЕДИЦИНА  

Докторски студии по јавно здравство, 
УКИМ Медицински факултет-Скопје  

6  
Медицинска информатика со 
статистика  

Базична медицина, УКИМ Медицински 
факултет-Скопје  

7  
Епидемиолошки методи во 
медицинските истражувања  

Клиничка медицина, УКИМ Медицински 
факултет-Скопје  

  

8  

Епидемиолошкиот метод во процена  
на ефикасноста на   
превенирањето на заразните и 
незаразни болести  

Базична медицина, УКИМ Медицински 
факултет-Скопје  

  

9  

Примена на ЕПИДЕМИОЛОШКИТЕ и 
СТАТИСТИЧКИ МЕТОДИ за  решавање 
на проблемите со кои се  
соочува КЛИНИЧКАТА   
МЕДИЦИНА  

Базична медицина, УКИМ Медицински 
факултет-Скопје  



  10  Статистика  УКИМ, Стоматолошки факултет  

Селектирани резултати во последните три години  

10.1  Релевантни печатени научни трудови (до пет)  

Ред.бр  Автори  Наслов  Издавач/година  

1.  

G.Selim, G.Spasovski, L.Tozija,  
L.Georgievska-Ismail, B.Zafirova- 
Ivanovska, J. Masin-Spasovska, 
I.Rambabova-Busletic, Z.Petronijevic,  
P.Dzekova-Vidimliski, V.Ristovska, V. 
Pusevski  and O.Stojceva-Taneva  

Hypomagnesemia and  
cause-specific mortality in 
hemodyalisis patients:  
5 year follow-up analysis.  

Int J Artif Organs.  
2017, 40 (10), 542-549  

 

10.2  Учество во научно-истражувачки национални и меѓународни проекти (до пет)  

Ред.бр  Автори  Наслов  Издавач/година  

/  /  /  /  

10.3  Печатени книги во последните пет години (до пет)  

Ред.бр  Автори  Наслов  Издавач/година  

1  Даниловски Д, Оровчанец Н,  
Василевска К, Таушанова Б,  
Велиќ Стефановска В,  
Исјановска Р, Зафирова 
Ивановска Б, Здравковска М, 
Павловска И.  

Биостатистика  

Универзитет "Св. Кирил и 
Методиј", Медицински 
факултет, Скопје. 
Реиздание, 2012. ISBN  
978-608-4596-28-8,  
COBISS. MK-ID 92208650  

2  Даниловски Д, Оровчанец Н,  
Василевска К, Таушанова Б,  
Велиќ Стефановска В,  
Исјановска Р, Зафирова 
Ивановска Б, Здравковска М, 
Павловска И.  

Практикум 
Биостатистика  

Универзитет "Св. Кирил и 
Методиј", Медицински 
факултет, Скопје. 
Реиздание, 2012.  ISBN  
978-608-4596-27-1,   
COBISS. MK-ID 92208394  

3  Даниловски Д, Оровчанец Н,  
Василевска К, Таушанова Б,  
Велиќ Стефановска В, 
Исјановска Р, Зафирова  
Ивановска Б, Павловска И.  

Медицинска статистика и 
информатика -  

тригодишни стручни  
студии  

Универзитет "Св. Кирил и 
Методиј", Медицински 
факултет, Скопје. 2015.  
ISBN 978-608-4596-69-1,   
COBISS. MK-ID 97866506  

  4   Даниловски Д, Оровчанец Н,  
Василевска К, Таушанова Б,  
Велиќ Стефановска В, 
Исјановска Р, Зафирова  
Ивановска Б, Павловска И.  

Медицинска статистика и 
информатика – 
практикум за  

тригодишни стручни  
студии  

Универзитет "Св. Кирил и 
Методиј", Медицински 
факултет, Скопје. 2015.  
ISBN 978-608-4596-70-7,   
COBISS. MK-ID 97870090  

10.4  Печатени стручни трудови во последните пет години (до пет)  

Ред.бр  Автори  Наслов  Издавач/година  

1.  
Павловска Ирина,  
Зафирова-Ивановска Б. 
Здравковска М  

Актуелни пушачи на 
цигари и нивниот ризик за 
појава на ларингеален 
карцином  

Acta Morphologica,  
Vol.7 (1)  



2.  
Mileva-Peceva R, Zafirova- 
Ivanovska B, Milev M,  
Bogdanovska A, Pawlak R  

Socio-demographic 
predictors and reasons for 
vitamin and/or mineral food 
supplement use a group of 
outpatients in Skopje.   

Прилози,  
Одд.биол.мед.наук, 
МАНУ, XXXII, 1,c.127139 
(2011).     

3.  

Розета Милева-Пецева, Бети  
Зафирова-Ивановска, Михаил  
Милев, Александра Атанасова- 
Бошку, Маја СланинкаМицеска  

Карактеристики на 
примената на додатоците 
на храна кои содржат 
витамини и/или минерали 
кај група пациенти од 
женски пол.   

Medicus 2011, Vol. XV  
(1): 188-194  

4.  
Манушева Ненси, Новотни 
Антони, Зафирова-Ивановска  

Спектралната сила на 
алфа-активноста кај 
пациенти со биполарно 
афективно растројство и 
шизофренија.   

Списание на 
Македонското лекарско 
друштво. 
Мак.мед.преглед,  
2011; (65) 1, 47-52.  
  

5  
Valentina krstevska, Igor  
Stojkovski, Beti ZafirovaIvanovska  

Concurent 
radiochemotherapy in 
locally-regionally advanced 
oropharingeal squamous 
cell carcinoma: analysis of 
tyreatment results and 
prognostic factorsRadiation   

Radiation Oncology  
2012, 7:78            

Менторства на додипломски, магистерски и докторски студии  

11.1  Дипломски работи  2  

11.2  Магистерски работи  4  

11.3  Докторски дисертации  2  
 
 
 

1.  Име и презиме  Розалинда Исјановска  

2.  Дата на раѓање  24.04.1955  

3.  Степен на образование  VIII  

4.  Наслов на научниот 
степен  

Доктор на медицински науки  

5.  Каде и кога го завршил 
образованието односно 
се стекнал со научен 
степен  

Образование   Година  Институција  

Доктор по медицина  
 

1979  
УКИМ Медицински факултет- 
Скопје  

Магистер  
 

1995  
УКИМ Медицински факултет- 
Скопје  

Доктор на науки  
 

1999  
УКИМ Медицински факултет- 
Скопје  

6.  Подрачје, поле и област 
на научниот степен 
магистер  

Подрачје   Поле  Област  

Медицински  науки 
здравство  

и  Клинички 
медицински 
науки и Јавно  

Епидемиологија и  
биостатистика со медицинска 
информатика  



7.  Подрачје, поле и област 
на научниот степен 
доктор  

Подрачје   Поле  Област  

Медицински  науки 
здравство  

и  Клинички 
медицински 
науки и Јавно  

Епидемиологија и  
биостатистика со медицинска 
информатика  

8.  Доколку е во работен 
однос да се наведе 
институцијата каде 
работи и звањето во кое 
е избран и во која област  

Институција    Звање во кое е избран и област  

Институт за Епидемиолог 
биостатистика со медиц 
информатика, УКИМ Ме 
факултет  

ија и  
инска  
дицински  

Редовен професор  

9.  Список на предмети кои наставникот ги води одделно за првиот, вториот  и третиот циклус на студии  

9.1.  Список на предмети кои наставникот ги води на првиот циклус на студии  

Ред.  
број  

Наслов на предметот  Студиска програма / институција  

  1.  
Епидемиологија  

Општа медицина, УКИМ Медицински 
факултет-Скопје  

2.  Биостатистика со медицинска 
информатика  

Општа медицина, УКИМ Медицински 
факултет-Скопје  

3  Превентивна медицина  (XII 
семестар)  

Општа медицина, УКИМ Медицински 
факултет-Скопје  

4  Апликација на методи за анализа на 
време на преживување/опстанување  

Општа медицина, УКИМ Медицински 
факултет-Скопје  

5  
Епидемиологија  

Општа стоматологија, УКИМ Стоматолошки 
факултет   

6  
Биостатистика  

Општа стоматологија, УКИМ Стоматолошки 
факултет  

7  Информатика со здравствена 
статистика  

Тригодишни стручни студии за 
физиотерапевти, УКИМ 
Медицински факултет-Скопје  

  
8  

Информатика со здравствена 
статистика  

Тригодишни стручни студии за логопеди, 
УКИМ Медицински факултет-Скопје  

9  Информатика со здравствена 
статистика  

Тригодишни стручни студии за радиолошки 
технолози, УКИМ Медицински факултетСкопје  

10  Информатика во здравствена нега  Тригодишни стручни студии за медицински 
сестри и техничари МСТ, УКИМ Медицински 
факултет-Скопје  

11  Јавно здравство  - Епидемиологија и 
статистика  

Тригодишни стручни студии за медицински 
сестри и техничари МСТ, УКИМ Медицински 
факултет-Скопје  

12  Апликација на методи за анализа на 
време на преживување/опстанување  

Тригодишни стручни студии, УКИМ 
Медицински факултет-Скопје  

9.2.   Список на предмети кои наставникот ги води на вториот циклус на студии  

Ред. 
број  

Наслов на предметот  Студиска програма / институција  

1.  Контрола на заразни заболувања  Школа за јавно здравство, УКИМ Медицински 
факултет-Скопје  



2.  Контрола на незаразни заболувања  Школа за јавно здравство, УКИМ Медицински 
факултет-Скопје  

3  
Биостатистика  

Школа за јавно здравство, УКИМ Медицински 
факултет-Скопје  

4  
Основи на епидемиолошки методи  

Школа за јавно здравство, УКИМ Медицински 
факултет-Скопје  

5  Епидемиолошкиот придонес во 
улогата на  школите за јавно 
здравство во  едукацијата на јавно 
здравствените  работници во 21-ви 
век  

Школа за јавно здравство, УКИМ Медицински 
факултет-Скопје  

6  Епидемиолошкиот придонес во 
улогата на   

Школа за јавно здравство, УКИМ Медицински 
факултет-Скопје  

   школите за јавно здравство во 
едукацијата на јавно здравствените  
работници за заразната жолтица – 
јавно-  
здрасвтвен проблем на 21 век  

 

7  Статистика  УКИМ, Стоматолошки факултет  

  8  Компјутерски вештини и Интернет во 
Јавното здравство  

Школа за јавно здравство, УКИМ Медицински 
факултет-Скопје  

9.3.  Список на предмети кои наставникот ги води на третиот циклус на студии  

Ред. 
број  

Наслов на предметот  Студиска програма / институција  

1.  Информатика и статистика во јавно 
здравство  

јавно здравство, УКИМ Медицински 
факултетСкопје  

2.  Епидемиолошки принципи и методи 
во истражувањата во јавното 
здравство  

  јавно здравство, УКИМ Медицински 
факултет-Скопје  

  3  Методологија на научно- 
истражувачка работа во јавното 
здравство и истражувачка етика  

  јавно здравство, УКИМ Медицински 
факултет-Скопје  

4  “Новите” заразни заболувања- 
предизвик на 21 век  

  јавно здравство, УКИМ Медицински 
факултет-Скопје  

5  Превенција и контрола на заразните 
заболувања  

  јавно здравство, УКИМ Медицински 
факултет-Скопје  

6  Медицинска информатика со 
статистика  

Базична медицина, УКИМ Медицински 
факултет-Скопје  

7  Епидемиолошки методи во 
медицинските истражувања  

Клиничка медицина, УКИМ Медицински 
факултет-Скопје  

8  “Новите” заразни заболувања- 
предизвик на 21 век  

Базична медицина, УКИМ Медицински 
факултет-Скопје  

9  Превенција и контрола на заразните 
заболувања  

Базична медицина, УКИМ Медицински 
факултет-Скопје  

10  Статистика  УКИМ, Стоматолошки факултет  

10.  Селектирани резултати во последните три години  

10.1.  Релевантни печатени научни трудови (до пет)  



Ред. 
број  

Автори  Наслов  Издавач /  година  

1.  Ardita Kerveshi-Sulejmani,  
Aferdita Selmanaj, Igor  
Isjanovski, Rozalinda Isjanovska  

PREVALENCE OF THE  
METABOLIC SYNDROME 
IN THE PECH  
DISTRICT  

Archives of public health, 
Vol.10 No.2 2018  

2.  Valon A. Zejnullahu, Rozalinda 
Isjanovska, Besnik X. Bicaj, 
Vjosa A. Zejnullahu, Astrit R.  
Hamza, Viktorija 
CaloskaIvanova  

The Diagnostic Role of  
Hyperbilirubinemia in 
Complicated and Non - 
complicated 
Appendicitis  

Albanian Journal of Trauma and 
Emergency Surgery (2018)  
2:151-162  

3.  Zejnullahu VA, Krasniqi A, 
Isjanovska R, Bicaj BX,  

Leukocyte Count, CRP 
and Bilirubin Level in  

Austin J Surg - Volume 4 Issue 3 
– 2017,  4(3): 1106.  

   Zejnullahu VA, Hamza AR and 
Caloska- Ivanova V  

Complicated and Non- 
Complicated  
Appendicitis: Cross  
Sectional Study  

 

4.  Kuzmanovski I,  Cvetkovska  
E,  Babunovska M,  Kiteva  
Trencevska G, Kuzmanovska  
B,  Boshkovski B,  Isjanovska R.,  

Seizure outcome 
following medical 
treatment of mesial 
temporal lobe  
epilepsy:Clinical  
 phenotypes  and  
prognostic factors  

Clinical Neurology and  
Neurosurgery 144 (2016) 91– 
95,  

  

5.  Ibishi VA, Isjanovska R, Malin 
AE..,  

Early-onset neonatal  
infection in pregnancies 
with prelabor rupture 
of membranes in 
Kosovo:  
A major challenge.  

Turk J Obstet Gynecol. 2018 
Sep;15(3):171-176.   

  6  Tanovska  
N,  NovotniG,  Sazdova- 
Burneska  
S,  KuzmanovskiI, Boshkovski  
B, Kondov G, Jovanovski-Srceva 
M, Kokareva A, Isjanovska R.  

Myasthenia Gravis and  
Associated Diseases  

  

Open Access Maced J Med Sci. 
2018 Mar 5;6(3):472-478.   

  7.  Kerveshi-Sulejmani Ardita,  
Selmanaj A.,Isjanovski  
V.,Isjanovska R  

Prevalence of  
Metabolic Syndrome 
and Its Related Factors  
In The Pech District  
  

Physioacta.Vol.12, No3, 2018  

  
  

  8.  Влатко Коколански, Сузана  
Трајковиќ-Јолевска,  
Розалинда Исјановска, Ќиро  
Ивановски,   
Катарина Дирјанска  
  

КОМПАРАТИВНА  
АНАЛИЗА НА  
СИСТЕМИТЕ НА   
МАТЕРИОВИГИЛАНЦА  
ВО МАКЕДОНИЈА,  
САД, ЕУ, ЈАПОНИЈА И   
КИНА И НИВНАТА  
УЛОГА ВО ЈАВНОТО  
ЗДРАВСТВO  

Arch  Pub  Health  2019;  11   
(1):    
20-30  

  



10.2.  Учество во научно-истражувачки национални и меѓународни проекти (до пет)  

Ред. 
број  

Автори  Наслов  Издавач / година  

1.  /      

10.3.  Печатени книги во последните пет години (до пет)  

Ред. 
број  

Автори  Наслов  Издавач / година  

1  
Даниловски Д, , Таушанова 
Б, Велиќ Стефановска В,  

Биостатистикапректикум 
за студенти  

2019(во печат)  

   Исјановска Р, Зафирова  
Ивановска Б, , Павловска И.  

на биомедицински науки  

3  

Даниловски Д, Оровчанец  
Н, Василевска К, Таушанова  
Б, Велиќ Стефановска В,  
Исјановска Р, Зафирова 
Ивановска Б, Здравковска М, 
Павловска И.  

  
Медицинска статистика и 

информатика -  
тригодишни стручни  

студии  

Универзитет "Св. Кирил и  
Методиј", Медицински 

факултет, Скопје. 2015.  ISBN 
978-608-4596-69-1,  COBISS.  
MK-ID 97866506/реиздание  

4  

Даниловски Д, Оровчанец  
Н, Василевска К, Таушанова  
Б, Велиќ Стефановска В,  
Исјановска Р, Зафирова 
Ивановска Б, Здравковска М, 
Павловска И.  

Медицинска статистика и 
информатика – 
практикум за  

тригодишни стручни  
студии  

Универзитет "Св. Кирил и  
Методиј", Медицински 

факултет, Скопје. 2017.  ISBN 
978-608-4596-70-7,  COBISS.  
MK-ID 97870090/реиздание  

5  Мехмети И.,  Исјановска Р,  МИКРОБИОЛОГИЈА И   
ИНФЕКТОЛОГИЈА СО  
НЕГА  

III година   
ЗДРАВСТВЕНА СТРУКА   
Mедицинска сестра  
Министерство за образование 
и наука,  
Р.Македонија, Скопје, 
2016реиздание  

10.4.  Печатени стручни трудови во последните пет години (до пет)  

Ред. 
број  

Автори  Наслов  Издавач / година  

1.  

Mitrevska R, Isjanovska R.,  

Attitudes of women in 
the R. of Macedonia for 
prenatal testing as a 
preventive  public health 
procedure,  

International Journal of  
research in education 
methodology, Vol.5, No.3, 2014, 
p 741-749.  

2.  

Vlaski M., Stavric K., Seckova 
L., Kimovska M., Isjanovska R  

The self-reported density 
of truck traffic on 
residential streets and the 
impact on asthma, hay 
fever end eczema in young 
adolescents  

Allergol Immunopathol(Madr) 
2014; 42(3):224-229;  

3.  

Ademi Ibishi V., Isjanovska  
R.,    

Prediction of erly neonatal 
infection in pregnancies 
with  
prelabour rupture of  
membrans  

International Journal of  
research in education 
methodology, Vol.7, No.2, 2015, 
p 1146-1151.  



    4.  Livrinova V., Hadzi Lega M.,  
Hristova Dicheva A.,  
Samardziski I, Isjanovska R.,  

Factor V leiden, 
prothrombin and MTHFR 
mutation in patients with 
preeclampsia, intrauterine 
growth restriction and 
placental abruption,  

Maced J Med Sci., 2015, p.1-5.  

    5.  Sushevska Panevska L.,  
Zafirova-Ivanovska B.,  
Vasilevska K., Isjanovska R,  
Hadzhihamza K.,  

Relationship Between  
ADHD andDepression  
Among University  
Students in Macedonia  

Mater Sociomed. 2015 Feb;  
27(1): 18-21  
  

    6.  Sushevska Panevska L.,  
Zafirova-Ivanovska B.,  
Vasilevska K., Isjanovska R,  
Hadzhihamza K.,  

Prevalence, gender 
distribution and presence 
of attention deficit 
hyperactivity disorder by 
certain sociodemographic 
characteristics among 
university students  

Mater Sociomed. 2014 Aug;  
26(4): 253-255  
  

11.   Менторства на додипломски, магистерски и докторски студии     

11.1.  Дипломски работи  8   

11.2.  Магистерски работи  18   

11.3.  Докторски дисертации  8   

 
 
 

1.  Име и презиме  Весна Велиќ Стефановска  

2.  Дата на раѓање  17.08.1962  

3.  Степен на образование  Високо  

4.  Наслов на научниот степен  Доктор на медицински науки  

5.  Каде и кога го завршил 
образованието односно се 
стекнал со научен степен  

Образование  Година  Институција  

Доктор по медицина  1987  
УКИМ  Медицински  
факултет-Скопје  

Специјалист по 
епидемиологија и 
биостатистика со 
медицинска 
информатика  

1995  
УКИМ Медицински 
факултет-Скопје  

Магистер  1995  
УКИМ  Медицински  
факултет-Скопје  

Доктор на науки  1999  
УКИМ  Медицински  
факултет-Скопје  

6.  Подрачје, поле и област на 
научниот степен магистер  

Подрачје  Поле  Област  

Медицински науки и 
здравство  

Клинички 
медицински 
науки и јавно 
здравство  

Епидемиологија и 
биостатистика со 
медицинска 
информатика  

7.  Подрачје, поле и област на Подрачје  Поле  Област  



научниот степен доктор  

Медицински науки и 
здравство  

Клинички 
медицински 
науки  и 
 јавно 
здравство  

Епидемиологија и 
биостатистика со 
медицинска 
информатика  

8.  Доколку е во работен однос да 
се наведе институцијата каде 
работи и звањето во кое е 
избран и во која област  

Институција  Звање во кое е избран и 
област  

Институт за Епидемиологија и 
биостатистика со медицинска  
информатика, УКИМ Медицински 
факултет  

Редовен професор  

9.  Список на предмети кои наставникот ги води одделно за првиот, вториот  и третиот циклус на 
студии  

9.1.  Список на предмети кои наставникот ги води на првиот циклус на студии  

Ред.  
број  

Наслов на предметот  Студиска програма / институција  

1  Епидемиологија  
Општа медицина, УКИМ Медицински 
факултет-Скопје  

2  
Биостатистика со медицинска 
информатика  

Општа медицина, УКИМ Медицински 
факултет-Скопје  

  
3  

Превентивна медицина  (XII 
семестар)  

Општа медицина, УКИМ Медицински 
факултет-Скопје  

4  
Современи епидемиолошки 
истражувања - од идеа до научен труд  

Општа медицина, УКИМ Медицински 
факултет-Скопје  

5  Епидемиологија  
Општа стоматологија, УКИМ 
Стоматолошки факултет   

6  Биостатистика  
Општа стоматологија, УКИМ 
Стоматолошки факултет  

7  Информатика со здравствена статистика  
Тригодишни стручни студии за 
физиотерапевти, УКИМ Медицински 
факултет-Скопје  

8  Информатика со здравствена статистика  
Тригодишни стручни студии за логопеди, 
УКИМ Медицински факултет-Скопје  

9  Информатика со здравствена статистика  
Тригодишни стручни студии за 
радиолошки технолози, УКИМ 
Медицински факултет-Скопје  

10  Информатика во здравствена нега   
Тригодишни стручни студии за 
медицински сестри и техничари МСТ, 
УКИМ Медицински факултет-Скопје  

11  
Јавно здравство  - Епидемиологија и 
статистика  

Тригодишни стручни студии за 
медицински сестри и техничари МСТ, 
УКИМ Медицински факултет-Скопје  

12  
Современи епидемиолошки 
истражувања - од идеа до научен труд  

Тригодишни стручни студии, УКИМ 
Медицински факултет-Скопје  

9.2.   Список на предмети кои наставникот ги води на вториот циклус на студии  

Ред. 
број  

Наслов на предметот  Студиска програма / институција  



1  
Контрола на заразни заболувања  Школа за јавно здравство, УКИМ 

Медицински факултет-Скопје  

2  
Контрола на незаразни заболувања  Школа за јавно здравство, УКИМ 

Медицински факултет-Скопје  

3  Биостатистика  
Школа за јавно здравство, УКИМ 
Медицински факултет-Скопје  

4  Основи на епидемиолошки методи  
Школа за јавно здравство, УКИМ 
Медицински факултет-Скопје  

5  
Компјутерски вештини и интернет во 
јавното здравство  

Школа за јавно здравство, УКИМ 
Медицински факултет-Скопје  

6  

Вовед во втора генерација на  
епидемиолошко следење 
(преку пример  за 
ХИВ/СИДА/СПИ)   

Школа за јавно здравство, УКИМ 
Медицински факултет-Скопје  

7  
Болестите на зависност предизвик за  
јавното здравство  

Школа за јавно здравство, УКИМ 
Медицински факултет-Скопје  

8  Статистика  УКИМ, Стоматолошки факултет  

9.3.  Список на предмети кои наставникот ги води на третиот циклус на студии  

Ред. 
број  

Наслов на предметот  Студиска програма / институција  

  
1  

Информатика и статистика во јавно 
здравство  

Докторски студии по јавно здравство, 
УКИМ Медицински факултет-Скопје  

2  
Епидемиолошки принципи и методи во 
истражувањата во јавното здравство  

Докторски студии по јавно здравство, 
УКИМ Медицински факултет-Скопје  

3  
Методологија на научно истражувачка  
работа во јавно здравство и 
истражувачка етика  

Докторски студии по јавно здравство, 
УКИМ Медицински факултет-Скопје  

4  
Медицинските грешки - јавно здравствен 
проблем  

Докторски студии по јавно здравство, 
УКИМ Медицински факултет-Скопје  

5  
Палијативно згрижување - предизвик во 
јавното здравство  

Докторски студии по јавно здравство, 
УКИМ Медицински факултет-Скопје  

6  Медицинска информатика со статистика  
Базична медицина, УКИМ Медицински 
факултет-Скопје  

7  
Епидемиолошки методи во 
медицинските истражувања  

Клиничка медицина, УКИМ Медицински 
факултет-Скопје  

8  
Медицински грешки - реалност, 
соочување, пријавување и превенирање  

Базична медицина, УКИМ Медицински 
факултет-Скопје  

9  
Палијативно згрижување - предизвик на 
современата медицина  

Базична медицина, УКИМ Медицински 
факултет-Скопје  

10  Статистика  УКИМ, Стоматолошки факултет  

10.  Селектирани резултати во последните три години  

10.1.  Релевантни печатени научни трудови (до пет)  

Ред. 
број  

Автори  Наслов  Издавач /  година  



1.  

Velikj Stefanovska V.,  
Stefanovska-Petkovska M.,  
Bojadziev M., Bojadzieva  
S.Investigation  

Investigation of Drivers and  
Determinants of Inpatient and  
Outpatient Satisfaction in 
Public Ambulatory and Hospital 
Departments.  

Universal Journal of 
Public Health 2017, 
5(4): 141-150.  

2.  
Milev I, Velikj Stefanovska 
V, Karadjozov P, Manceva Lj, 
Zendelska R.  

Utilization of laparoscopic 
appendectomy – a three year 
experience.  

Physioacta JMAPA,  
2018;12(1):47-57  
  

3.  
Pavloska N., Velik Stefanovska 
V.,  Kokolanski V., Ivanovski K.  

Attitudes and experiences of 
the doctors of dental medicine  
for dental tourism in Republic 
of Macedonia.  

Medicus. 2018, SSN 
1409-6366 UDC 61 Vol  
· 23 (3).  
  

4.  

Petkovikj N., Velikj Stefanovska  
V., Eftimovska Rogach I., 
Eftimovska Otovikj N.,Doneva 
A.  

Accuracy of death certification 
from cardivascular mortality in 
secondary care hospital.  

Arhivi, 2019. Vol.11 - 
No 2.  
  

5.  

Petkovikj N., Velikj Stefanovska  
V., Eftimovska Rogach I., 
Eftimovska Otovikj N., Doneva 
A.  

Comparisan of accuracy of 
hospital mortality from 
cardivascular diseases between 
two hospitals in Republic of 
North Macedonia.  

Physioacta. 2019; 
Vol.13 - No 1.  

10.2.  Учество во научно-истражувачки национални и меѓународни проекти (до пет)  

Ред.  Автори  Наслов  Издавач / година  

  број     

1.  

Daniel Cohen, Genc Burazeri,  
Vesna Velikj Stefanovska,  
Semra Cavaljuga; Dragan  
Lausevic, Stela Gheorghita,  
Harris Hajrullanovic, James 
Crilly  

Improving early detection and 
response of country and cross 
border diseases, events and 
risks by digitalization of 
different surveillance sources  

Scoll Global Threats 
Funds, SGTF 2016  

2.  
Sandrine Sleiman, Joao Matias, 
Vesna Velikj Stefanovska   

Global Population Survey on 
substance use  

EMCDDA, 2016/2017  

3.  

Jose Jaime de Domingo,  
Concha Martín, Vinciane  
Sizaire, Nikoletta Mavroeidi,  
Adela Páez, Carmen Varela,  
Vesna Velikj Stefanovska  

MediPiet – Mediterranean 
programme for Intervention  
Epidemiology Training  

Eropean Union,  
FIIAPP, Instituto De  

Salud Carlos III, 
2015/2017  

10.3.  Печатени книги во последните пет години (до пет)  

Ред. 
број  

Автори  Наслов  Издавач / година  

1.  

Даниловски Д, Оровчанец Н,  
Василевска К, Таушанова Б,  
Велиќ Стефановска В,  
Исјановска Р, Зафирова 
Ивановска Б, Здравковска М, 
Павловска И.  

Медицинска статистика и 
информатика - тригодишни 

стручни студии  

Универзитет "Св.  
Кирил и Методиј", 
Медицински  
факултет, Скопје. 
2015.  ISBN 978-
6084596-69-1,  
COBISS.  
MK-ID 97866506  



2.  

Даниловски Д, Оровчанец Н,  
Василевска К, Таушанова Б,  
Велиќ Стефановска В,  
Исјановска Р, Зафирова 
Ивановска Б, Здравковска М, 
Павловска И.  

Медицинска статистика и 
информатика – практикум за 
тригодишни стручни студии  

Универзитет "Св.  
Кирил и Методиј", 
Медицински  
факултет, Скопје. 
2017.  ISBN 978-
6084596-70-7,  
COBISS.  
MK-ID 97870090  

10.4.  Печатени стручни трудови во последните пет години (до пет)  

Ред. 
број  

Автори  Наслов  Издавач / година  

1.  
Milev I, Velikj Stefanovska V, 
Karagjozov P, Mancheva Lj, 
Zendelska R.   

A safe laparoscopic 
appendectomy in relation to 
preoperative parameters: Our 
experience.  

Physioacta JMAPA,  
2018;12(3):1-10  

  

2.  
Stefanovska Petkovska M, Velikj 
Stefanovska V, Bojadziev M.  

Individual Differences on Job 
Stress and Related Ill Health.    

Macedonian Journal of 
Medical Sciences. 2014 
Mar 15;  
7(1):147-153.  

3.  

Petkovikj N., Velikj Stefanovska  
V., Eftimovska Rogach I., 
Eftimovska Otovikj N.,Doneva A. 

Accuracy of death certification 
from cardivascular mortality in 
secondary care hospital.  

Arhivi, 2019. Vol.11 - No 
2.  
  

  

4.  
Petrushevska T, Jakovski Z, 
Poposka V, Velik Stefanovska  
V.   

Drug-related deaths between 
2002 and 2013 with accent to  
methadone and 
benzodiazepines.   

J Forensic Leg Med. 
2015 Apr; 31:12-8.  

5.  
Velikj Stefanovska V, Zafirova 
Ivanovska B, Stefanovska 
Petkovska M, Mikic V.   

Access to treatmet of people 
living with HIV in R.Macedonia.   

Medicus. 2015; Vol. 20 
(2): 165-169.  

11.   Менторства на додипломски, магистерски и докторски студии     

11.1.  Дипломски работи  14   

11.2.  Магистерски работи  9   

11.3.  Докторски дисертации  4   

 
 
 

Име и презиме  Розалинда Попова Јовановска  

Дата на раѓање  03-06-1956  

Степен на образование  Високо  

Наслов на научниот степен  Доктор на науки  

Каде и кога го завршил  
образованието односно се стекнал со 
научен степен  

Образование  Година         Институција  

Доктор по 
медицина  

1980  УКИМ Медицински факултет  

Специјализација 
по Интерна 
медицина  

1986  УКИМ Медицински факултет  



Доктор на науки  1994  Tokyo Women’s Medical  
University, Tokyo, Japan  

Подрачје, поле и обалст на научниот 
степен магистер  

Поле  Подрачје  Област  

       

Подрачје, поле и обалст на научниот 
степен доктор  

Поле  Подрачје  Област  

Медицински 
науки и здравство  

Клинички 
медицински 
науки  

Интерна медицина 
гастроентерохепатологија  

Доколку е во работен однос да се 
наведе институцијата каде работи и 
звањето во кое е избран и во која 
област  

Институција  Звање во кое е избран и област  

ЈЗУ Клиника за  
Гастроентерохепатологија  
УКИМ Медицински факултет  

Професор  
Интерна медицина  
Гастроентерохеатологија  

Список на предмети кои наставникот ги води одделно за првиот, вториот и третиот циклус на студии  

9.1  Список на предмети кои наставникот ги води на првиот циклус студии  

Ред.бр  Наслов на предметот  Студиска програма/институција  

1.  Интерна медицина  Општа медицина, УКИМ Медицински факултет  

2.  Клиничко испитување  Општа медицина УКИМ Медицински факултет  

3.  Интерна медицина  Дентална  медицина,  УКИМ 
 Стоматолошки факултет  

4.  Интерна медицина  Тригодишни стручни студии за стручни 
медицински сестри, УКИМ Медицински факултет  

5.  Интерна медицина  Тригодишни стручни студии заФизиотерапевти, 
УКИМ Медицински факултет  

6.  Интерна медицина  
  

Тригодишни стручни студии за стручни логопеди, 
УКИМ Медицински факултет  

7.  Интерна медицина  Тригодишни стручни студии за стручни 
радиолошки технолози, УКИМ Медицински 
факултет  

8.      

Список на предмети кои наставникот ги води одделно за првиот, вториот и третиот циклус на студии  

9.2  Список на предмети кои наставникот ги води на вториот циклус студии  

Ред.бр  Наслов на предметот  Студиска програма/институција  

      

Список на предмети кои наставникот ги води одделно за првиот, вториот и третиот циклус на студии  

9.3  Список на предмети кои наставникот ги води на третиот циклус студии  

 Ред.бр  Наслов на предметот  Студиска програма/институција  

1.  Абдоминална 
ултрасонографија  

Клиничка медицина, УКИМ Медицински факултет 
Скопје  

      

Селектирани резултати во последните три години  

10.1  Релевантни печатени научни трудови (до пет)  

Ред.бр  Автори  Наслов  Издавач/година  



1.  R. Popova-Jovanovska,  
M. Genadieva, M. 
Trajkovska, V.  
Serafimoski  

   Choledochal cysts:  
diagnosis and treatment      

Прилози-МАНУ XXXIII  
(2012) 50-63  

2.  Р. Попова-Јовановска  
М.Трајковска, М. 
Генадиева и др.  

Endoscopic treatment 
of complicated hepatic 
hydatid cysts with  
intrabiliary rupture   
  

Physioacta 6(1), (2012) 7989  

3.  Deriban G, Andreevski  
V, Misevski J, Krstevski  
M, Trajkovska M,  
Popova R, Joksimovik 
N, Serafimoski V.   

Obstructive jaundice 
caused by pancreatic 
head malignancies are 
there predictive factors 
for successful endoscopic 
biliary stenting?  

Прилози-МАНУ  XXXIII 2  
(2012)  59-71  

4.  M.Trajkovska, R.Popova  
Jovanovska,  
V.Avramovski,  
N.Joksimovik  

Portal vein 
thrombosisultrasound 
imaging  

Sanamed  11(2):157-162,  
(2016)                                          

5.   K. Grivceva- Stardelova,  
R.Popova-Jovanovska  
G.Deriban,  
M.Zdravkovska  

Gastroesophageal reflux 
disease (GERD) and 
obstructive sleep apnea 
in adult population in R. 
Macedonia   

Physioacta; 8(1), (2014)  
  

10.2  Учество во научно-истражувачки национални и меѓународни проекти (до пет)  

Ред.бр  Автори  Наслов  Издавач/година  

1.  В.Серафимоски  
Р. Попова и др.  

Улогата на 
медикаментозната 
терапија во 
превенцијата на 
крвавењето кај 
пациенти со 
црнодробна цироза  

Македонска академија на 
науки и уметности, 
20022004  

  2.  В.Серафимоски  
Р. Попова и др.  

  Македонска академија на 
науки и уметности, 
20052007  

  3.  В.Серафимоски 
Р. Попова и др  

  Македонска академија на 
науки и уметности, 
20082011  

          

10.3  Печатени книги во последните пет години (до пет)   

Ред.бр  Автори  Наслов  Издавач/година  

1  М.Трајковска,  
Н.Јоксимовик,  
Р.Попова Јовановска  

Црнодробна цироза и 
компликации, третман и 
превенција  

Универзитет “Св. Кирил и 
Методиј”, Медицински 
факултет, Скопје Винсент 
Графика, 2014,  
Скопје  

2.        



10.4  Печатени стручни трудови во последните пет години (до пет)   

Ред.бр  Автори  Наслов  Издавач/година  

1.  Р. Попова-Јовановска  
М.Трајковска, М. 
Генадиева и др.  

Endoscopic treatment of 
complicated hepatic hydatid 
cysts with intrabiliary 
rupture   

Physioacta 6(1), (2012) 7989  

2.  M. Trajkovska, A. 
Shumkovski, R. 
PopovaJovanovska, D.  
Janevska, и др  

Pedunculated liver tumor:  
capillary hemangioma 
surrounded by focal 
cirrhosis, a case report  

Acta morphologica  
9(1), (2012) 86-95  

  

3.  M.Trajkovska, R.Popova  
Jovanovska,  
V.Avramovski,  
N.Joksimovik  

Portal vein 
thrombosisultrasound 
imaging  

Sanamed  11(2):157-162, 
(2016)  

4.  K. Grivceva- Stardelova,  
R.Popova-Jovanovska  
G.Deriban,  
M.Zdravkovska  

Gastroesophageal reflux 
disease (GERD) and 
obstructive sleep apnea in 
adult population in R. 
Macedonia  

Physioacta; 8(1), (2014)  
  

5.  K.Grivceva-Stardelova,  
R.Popova-Jovanovska,  
Dj.Deriban,  
N.Joksimovic,  
M.Zdravkovska  

Dysphagia in  
gastroesophageal reflux 
disease (GERD)  
  

Македонски Медицински  
преглед, 68 (1), (2014)  
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Име и презиме Викторија Чаловска-Иванова 
Дата на раѓање 07.02.1955 
Степен на образование Високо 
Наслов на научниот степен Доктор на науки 
Каде и кога го завршил 
образованието односно се 
стекнал со научен степен 

Образование Година        Институција 
Доктор по 
медицина 

1979 УКИМ 
Медицински 
факултет 

Доктор на науки 2000 УКИМ 
Медицински 
факултет 

Подрачје, поле и обалст на 
научниот степен магистер 

Поле Подрачје Област 

   
Подрачје, поле и обалст на 
научниот степен доктор 

Поле Подрачје Област 
Интерна 
медицина 

Хепатологија Алкохолна 
болест на црниот 
дроб 

Доколку е во работен однос да 
се наведе институцијата каде 

Институција Звање во кое е 
избран и област 



работи и звањето во кое е 
избран и во која област 

Универзитетска клиника по 
гастроентерохепатологија  

Редовен професор по 
интерна медицина 

Список на предмети кои наставникот ги води одделно за првиот, вториот и третиот циклус 
на студии 
9.1 Список на предмети кои наставникот ги води на првиот циклус студии 

Ред.бр Наслов на предметот Студиска програма/институција 
1. Интерна медицина Општа медицина, УКИМ Медицински 

факултет 
2. Ургентна медицина Општа медицина УКИМ Медицински 

факултет 
3. Интерна медицина  УКИМ Стоматолошки факултет 
4. Геронтологија Тригодишни стручни студии за стручни 

логопеди, УКИМ Медицински факултет 
5. Геронтологија Тригодишни стручни студии за 

дипломиран физиотерапевт, УКИМ 
Медицински факултет 

6. Спортска медицина Тригодишни стручни студии за 
дипломиран физиотерапевт, УКИМ 
Медицински факултет 

7. Диететика Тригодишни стручни студии за стручни 
медицински сестри, УКИМ Медицински 
факултет 

8. Интерна медицина Тригодишни стручни студии за стручни 
логопеди, УКИМ Медицински факултет 

9. Интерна медицина Тригодишни стручни студии за стручни 
медицински сестри, УКИМ Медицински 
факултет 

10. Интерна медицина Тригодишни стручни студии за стручни 
радиолошки технолози, УКИМ 
Медицински факултет 

 11. Ургентна медицина Тригодишни стручни студии за стручни 
медицински сестри, УКИМ Медицински 
факултет 

Список на предмети кои наставникот ги води одделно за првиот, вториот и третиот циклус 
на студии 
9.2 Список на предмети кои наставникот ги води на вториот циклус студии 

Ред.бр Наслов на предметот Студиска програма/институција 
1 Гастроентерологија Специјализација по Интерна медицина 

и Гастроентерологија 
Список на предмети кои наставникот ги води одделно за првиот, вториот и третиот циклус 
на студии 
9.3 Список на предмети кои наставникот ги води на третиот циклус студии 

Ред.бр Наслов на предметот Студиска програма/институција 
1. Изборни предмети (4) Докторски студии по базична и клиничка 

медицина 
2.   

Селектирани резултати во последните три години 

10.1 Релевантни печатени научни трудови (до пет) 
Ред.бр Автори Наслов Издавач/година 
1. Janevska D, 

Chaloska Ivanova 
V, Dimitrova M, 
Eftimov A, 
Jovanovik R, 
Janevska V. 

TP53 mutation in 
correlation to 
immunohistochemical 
expression of p53 
protein in patients with 
hepatocellular 
carcinoma 

Open Access 
Macedonian Journal of 
Medical Sciences. 2018; 
6(7): 1181-1186 

2. Dafina Nikolova, 
Viktorija Chalovska, 
Magdalena Genadieva 
Ivanova, Emilija 
Nikolovska, Ance 
Volkanovska, Nikola 

Immunohistochemical 
expression of epidermal 
growth factor receptor in 
hepatocellular carcinoma. 

Contributions. Sec. of 
Med. Sci., XXXIX 2–3, 
2018. ISSN 1857-9345 



Orovchanec, Slavica 
Kostadinova 
Kunovska, Gordana 
Petrushevska, Vesna 
Janevska 

3. Sanja Kiprijanovska , 
Emilija Sukarova 
Stefanovska , Predrag 
Noveski , Viktorija 
Chaloska Ivanova 
and Dijana Plaseska-
Karanfilska  

Influence of OASL gene 
polymorphisms on host 
response to interferon 
therapy in chronic 
hepatitis C virus patients 

The EuroBiotech Journal. 
Volume 1 issue 2 | april 
2017  
 

4. Beti Todorovska, 
Nenad Joksimovic, 
Viktorija Caloska-
Ivanova, Magdalena 
Genadieva-Dimitrova, 
Meri Trajkovska, 
Elena Curakova, Sanja 
Kiprijanovska, Beti 
Zafirova-Ivanovska, 
Vladimir 
Serafimoski..  

Factors that influence the 
virological response in 
patients with Chronic 
Hepatitis C treated with 
pegylated interferon and 
ribavirin 

Prilozi, 2017; 38(1):25-33 

5. M Dimzova, I 
Kondova Topuzovska,  
Z Milenkovic, M 
Gaseva,  V Chaloska 
Ivanova, V 
Serafimoski, N 
Orovchanec 

Clinical significance of 
quantitative HBsantigen in 
the prediction of liver 
fibrosis in patients with 
chronic hepatitis B 

Contributions, XXXIX, 1, 
2018: 53-60 

 Vladimir Andreevski, 
Gorgi Deriban, Urim 
Isahi, Jane Mishevski, 
Magdalena Dimitrova, 
Viktorija Caloska, 
Nenad Joksimovic, 
Rozalinda Popova, 
Vladimir 
Serafimovski. 

Four Year Results of 
Conservative Treatment of 
Benign Strictures of the 
Esophagus with Savary 
Gilliard Technique of 
Bouginage: Cross-
Sectional Study 
Representing First 
Experiences in Republic of 
Macedonia. 

Contributions. Sec. Med. 
Sci., MASA, XXXIX 1, 
2018. 
 

    

10.2 Учество во научно-истражувачки национални и меѓународни проекти (до пет) 
Ред.бр Автори Наслов Издавач/година 
1. Акад. Владимир 

Серафимоски: 
главен истражувач 
Проф. Викторија 
Чалоска Иванова: 
соработник-
истражувач 

ИНСУЛИНСКА 
РЕЗИСТЕНЦИЈА, 
ЛИПИДЕН ПРОФИЛ И 
ТИРОИДНИ 
НАРУШУВАЊА КАЈ 
ПАЦИЕНТИ СО 
ХРОНИЧЕН 
ХЕПАТИТИС Ц 

МАНУ 2013-2016 

 2. Акад. Владимир 
Серафимоски: 
главен истражувач 
Проф. Викторија 
Чалоска Иванова: 
соработник-
истражувач 

ТРОМБОФИЛИЧНИ 
СОСТОЈБИ КАЈ 
ХРОНИЧНИТЕ 
ЦРНОДРОБНИ 
БОЛЕСТИ  

МАНУ 2017 (во тек) 

 3. V. Caloska Ivanova 
Principal investigator 

An International Multi-
Centre Study Evaluating 
the Correlation of IL28B 
Genotypes with Chronic 
Hepatitis C Disease 

Мултицентрична 
меѓународна студија 
2012-2013 



Characteristics and Patient 
Demographics  

 4. V. Caloska Ivanova 
Principal investigator 

Non-interventional Cohort 
Study on Utilization and 
Impact of Dual and Triple 
Therapies Based on 
Pegylated Interferon for 
the Treatment of Chronic 
Hepatitis C 

Мултицентрична 
меѓународна студија 
2012-2013 

10.3 Печатени книги во последните пет години (до пет) 
Ред.бр Автори Наслов Издавач/година 
1 Петранка Мишевска 

и соработници   
Медицинска диететика 
 

 Медицински факултет, 
Скопје, 2016. 

2. Викторија 
Чалоска Иванова 
Ненад Јоксимовиќ. 

Хронични хепатити  Скопје, 2012 

4.    
10.4 Печатени стручни трудови во последните пет години (до пет) 

Ред.бр Автори Наслов Издавач/година 
1. VA Zejnullahu, R 

Isjanovska, B Bicaj, V 
Zejnullahu, S R 
Hamza, V Chaloska 
Ivanova 

The diagnostic role of 
Hyperbilirubinemia in 
Complicated and Non-
complicated Appendiicitis 

Albanian Journal of 
Trauma and Emergency 
Surgery 2018; 2:151-162 

2. Ahmeti I, V. 
Chalovska, N. 
Manevska, P. 
Dzekova-Vidimliski, 
V. Avramoski and D. 
Pop Gjorceva 

Thyrotoxicosis Associated 
with Cholestatic Jaundice 
Treated with Therapeutic 
Plasma Exchange–Case 
Report. 

Thyroid Disorders Ther an 
open access journal, 2017: 
6:1 DOI: 10.4172/2167-
7948.1000211 

3. Chaloska Ivanova 
V, Todorovska B, 
Genadieva Dimitrova 
M, Joksimovic N, 
Karagjozov A, Antovic 
S, Mishevski J, 
Andreevski V, 
Dereban Gj, Isahi U, 
Volkanovska A, 
Janevska D, 
Miloshevski M, 
Stardelova K, Popova 
R, Avramovski V, 
Licoska F, Curakova 
E, Karadjova A, 
Mishevska P 

Complications following 
liver transplantation – 
Single centre experience 

Xth Macedonian congress 
of gastroenterology and 
hepatology with 
international participation, 
September 2016; Book of 
lectures: 21-27 
 

4. B. Todorovska, V. 
Caloska Ivanova et 
al   

Insulin resistance in 
patients with chronic 
hepatitis C  

Med Pregled 2016; 70(2): 
94-99 

5. Elena Curakova 
Ristovska, Magdalena 
Genadieva-Dimitrova, 
Viktorija Caloska-
Ivanova, Beti 
Todorovska, Nenad 
Joksimovic, Emilija 
Nikolovska, Sonja 
Genadieva-Stavric, 
Maja Bojadzioska. 

Gastrointestinal 
lymphoma in tertiary 
gastroenterology center: 
epidemiological, clinical 
and endoscopic features. 

Mac Med Review 2017; 
71(2): 105-112. 
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11.1 Дипломски работи / 
11.2 Магистерски работи / 
11.3 Докторски дисертации 6 
 



 
 
Име и презиме Владимир Андреевски 
Дата на раѓање 30.08.1973 
Степен на образование Високо 
Наслов на научниот 
степен 

Доктор на науки 

Каде и кога го завршил 
образованието односно се 
стекнал со научен степен 

Образование Година        Институција 
Доктор по 
медицина 

2000 УКИМ 
Медицински 
факултет 

Доктор на 
науки 

2018 УКИМ 
Медицински 
факултет 

Подрачје, поле и обалст 
на научниот степен 
магистер 

Поле Подрачје Област 

   

Подрачје, поле и обалст 
на научниот степен 
доктор 

Поле Подрачје Област 
Клиничка 
медицина 

Интерна медицина- 
Гастроентерологија 

Хронични 
анални фисури 

Доколку е во работен 
однос да се наведе 
институцијата каде 
работи и звањето во кое е 
избран и во која област 

Институција Звање во кое е 
избран и област 

Универзитетска клиника по 
гастроентерохепатологија  

Доцент по интерна 
медицина 

Список на предмети кои наставникот ги води одделно за првиот, вториот и третиот 
циклус на студии 
9.1 Список на предмети кои наставникот ги води на првиот циклус студии 

Ред.бр Наслов на предметот Студиска програма/институција 
1. Интерна медицина Општа медицина, УКИМ Медицински 

факултет 
2. Интерна медицина  УКИМ Стоматолошки факултет 
3. Интерна медицина Тригодишни стручни студии за стручни 

логопеди, УКИМ Медицински факултет 
4. Интерна медицина Тригодишни стручни студии за стручни 

медицински сестри, УКИМ Медицински 
факултет 

5. Интерна медицина Тригодишни стручни студии за стручни 
радиолошки технолози, УКИМ 
Медицински факултет 

Список на предмети кои наставникот ги води одделно за првиот, вториот и третиот 
циклус на студии 
9.2 Список на предмети кои наставникот ги води на вториот циклус студии 

Ред.бр Наслов на предметот Студиска програма/институција 
1 Гастроентерологија Специјализација по Интерна медицина 

и Гастроентерологија 
Список на предмети кои наставникот ги води одделно за првиот, вториот и третиот 
циклус на студии 
9.3 Список на предмети кои наставникот ги води на третиот циклус студии 

Ред.бр Наслов на предметот Студиска програма/институција 
2.   

Селектирани резултати во последните три години 

10.1 Релевантни печатени научни трудови (до пет) 
Ред.бр Автори Наслов Издавач/година 
1. N. Joksimovic, 

G. Spasovski, 
V. Joksimovic, 
V. 

Efficacy and 
tolerability of 
hyaluronic acid, tea 
tree oil and methyl-

Updates in Surgery - 
Official Journal of the 
Italian Society of Surgery 
Vol.62-No.1, 2017; 79-86. 



Andreevski, 
C. Zuccari & C. 
F. Omini. 

sulfonyl-methane in a 
new gel medical device 
for treatment of 
haemorrhoids in a 
double-blind, placebo-
controlled clinical 
trial. 

2. E. Curakova, 
M.Genadieva - 
Dimitrova, J. 
Misevski, V. 
Caloska-
Ivanova, V. 
Andreevski, 
B. Todorovska, 
U. Isahi, M. 
Trajkovska, P. 
Misevska, N. 
Joksimovic, S. 
Genadieva-
Stavric, S. 
Antovic and N. 
Jankulovski. 

Case Report, Non 
Hodgkin’s Lymphoma 
with Peritoneal 
Localization.  

Hindawi Publishing 
Corporation, Case Reports 
in Gastro-intestinal 
Medicine, Volume 2014, 
Article ID 723473, 8 pages, 
http://dx.doi.org/ 
10.1155/2014/723473 

3. Vladimir 
Andreevski, 
Borko Nojkov, 
Mirko 
Krstevski, 
Magdalena 
Genadieva 
Dimitrova, 
Nenad 
Joksimovik, 
Vladimir 
Serafimoski. 

Short and Medium-Term 
Therapeutic Effects of 
Pneumatic Dilatation for 
Achalasia: A 15 Year 
Tertiary Centre 
Experience. 

Contributions. Sec. Med. 
Sci., MASA, XXXIV 2, 2013. 

4. Vladimir 
Andreevski, 
Gorgi Deriban, 
Urim Isahi, 
Jane Mishevski, 
Magdalena 
Dimitrova, 
Viktorija 
Caloska, Nenad 
Joksimovic, 
Rozalinda 
Popova, 
Vladimir 
Serafimovski. 

Four Year Results of 
Conservative Treatment 
of Benign Strictures of 
the Esophagus with 
Savary Gilliard 
Technique of Bouginage: 
Cross-Sectional Study 
Representing First 
Experiences in Republic 
of Macedonia. 

Contributions. Sec. Med. 
Sci., MASA, XXXIX 1, 2018. 

5.  Joksimovic 
Nenad, 
Andreevski 
Vladimir and 
Spasovski Goce. 

The Onset and Prognosis 
of Hepatorenal 
Syndrome – A Three 
Year Single Centre 
Experience. 

Bantao Journal, 2015; 59-
62. 

10.2 Учество во научно-истражувачки национални и меѓународни проекти (до пет) 
Ред.бр Автори Наслов Издавач/година 
1. Проф.др 

Методија 
“Arnetin/Ranital - 
крвавења од 

Клиника за гастроентеро-
хепатологија, Институт за 



Нешковски: 
главен 
истражувач 
Доц.др 
Владимир 
Андреевски: 
соработник-
истражувач 

дуоденален улкус” - 
рандомизирано, 
едноструко-слепо, 
контролирано, 
клиничко испитување, 
трета фаза/2002 
година 

предклиничка и 
клиничка фармакологија 
со токсикологија, 
Медицински факултет, 
Скопје. 

 2. Акад. 
Владимир 
Серафимоски: 
главен 
истражувач 
Доц. др 
Владимир 
Андреевски: 
соработник-
истражувач 

Тромбофилични 
состојби кај 
хроничните 
црнодробни болести 

МАНУ 2017 (во тек) 

 3. Prof C.Franco 
Omini 
Principal 
investigator: 
Doc. Dr 
Vladimir 
Andreevski 
Coinvestigator: 
 

“Randomised, double-
blind, placebo-
controlled, single-centre, 
phase IV study on the 
efficacy and tolerability 
of Proctoial, a gel 
medical device, for 
topical treatment of 
haemorrhoids and anal 
fissures. 

International trial – BSD-
PROCTO-01-10. 
BSDpharma, Via A. 
Manzoni 14-20067, Paullo 
(Milan)-Italy. 

 4. Доц. др Калина 
Гривчева 
Старделова 
Главен 
истражувач: 
Доц. др 
Владимир 
Андреевски: 
соработник-
истражувач 
 

Клиничка 
потхранетост – ризик 
во лекувањето на 
пациентите 

Клиника за 
гастроентерохепатологија, 
Медицински факултет, 
Скопје 2018 (во тек) 

 5. Доц. др Калина 
Гривчева 
Старделова 
Главен 
истражувач 
Доц. др 
Владимир 
Андреевски: 
соработник-
истражувач 

A Study of Efficacy and 
Safety of Guselkumab in 
Participants With 
Moderately to Severely 
Active Crohn’s Disease 
(GALAXI) 

International study 
(GALAXI) with protocol no. 
CNTO1959CRD3001/2018 

10.3 Печатени книги во последните пет години (до пет) 
Ред.бр Автори Наслов Издавач/година 
1 Петранка 

Мишевска и 
соработници   

Медицинска диететика 
 

 Медицински факултет, 
Скопје, 2016. 

2. Соња 
Генадиева 
Ставриќ и 
соработници. 

Универзитетски 
учебник. Автор на 
поглавје “СИНДРОМ 
НА 
МАЛАПСОРПЦИЈА 
(Syndroma 

Медицински факултет, 
Скопје, 2019. 



malapsorptivum) во 
учебник по Интерна 
медицина, за студенти 
по општа медицина. 

10.4 Печатени стручни трудови во последните пет години (до пет) 
Ред.бр Автори Наслов Издавач/година 
1. Владимир 

Андреевски, 
Светозар 
Антовиќ и 
Никола 
Јaнкуловски. 

ИНЈЕКЦИСКА 
ТЕРАПИЈА СО 
BOTULINUM TOXIN 
A ВО ТРЕТМАН НА 
ХРОНИЧНИ 
АНАЛНИ ФИСУРИ: 
ПИЛОТ СТУДИЈА. 

Мак Мед Преглед 2014; 
67(3):153-157. 

2. Владимир 
Андреевски, 
Ненад 
Јоксимовиќ, 
Магдалена 
Генадиева-
Димитрова, 
Ѓорѓи Јота и 
Синиша 
Стојановски. 

МАНУЕЛНА АНАЛНА 
ДИЛАТАЦИЈА ВО 
ТРЕТМАН НА 
ПРИМАРНИ 
ХРОНИЧНИ АНАЛНИ 
ФИСУРИ: СТАРА НО 
УСПЕШНА 
ПРОЦЕДУРА? 

Мак Мед Преглед 2015; 
69(3):137-141. 

3. Vladimir 
Andreevski, 
Nenad 
Joksimovic, 
Magdalena 
Genadieva-
Dimitrova, 
Rozalinda 
Popova, Nikola 
Jankulovski, 
Gjorgji Jota, 
Beti Todorovska 
Kalina 
Grivceva-
Stardelova and 
Atip Ramadani. 

COMPARISON OF 
THERAPY WITH 
BOTULINUM TOXIN A, 
LOCAL NIFEDIPINE IN 
COMBINATION WITH 
LIDOCAINE AND 
MANUEL ANAL 
DILATION IN THE 
TREATMENT OF 
BLEEDING 
OCCURRENCE IN 
PATIENTS WITH 
PRIMARY CHRONIC 
ANAL FISSURES. 

Мак Мед Преглед 2018; 
72(3):110-117. 

4. Atip Ramadani, 
Rozallinda 
Popova 
Jovanovska, 
Meri 
Trajkovska, 
Vladimir 
Andreevski, 
Viktorija 
Calovska, 
Vladimir 
Serafimovski, 
Sonja 
Bojadzieva.  

Comparison of Argon 
Plasma Coagulation and 
Injection therapy with 
Adrenalin and 
polidocanol in the 
management of Bleeding 
Angiodysplasia in Upper 
Gastrointestinal tract. 

Contributions. Sec. Med. 
Sci., XXXIX 2-3, 2018. 
ISSN 1857-9345. 

5. Ivana Milicevic, 
Goran 
Stefanovski, 
Vladimir 
Andreevski, 
Kalina 

SMALL INTESTINAL 
BACTERIAL 
OVERGROWTH IN 
PATIENT WITH 
BLIND-LOOP 
SYNDROME. 

Мак Мед Преглед 2018; 
72(3):150-152. 



Grivceva-
Stardelova, 
Magdalena 
Genadieva-
Dimitrova, 
Gjorgji Deriban, 
Mihajlo 
Rodzevski and 
Julijana 
Petrovska. 

Менторства на додипломски, магистерски и докторски студии 

11.1 Дипломски работи / 
11.2 Магистерски работи / 
11.3 Докторски дисертации / 
 
 
 
Име и презиме Калина Гривчева Старделова 
Дата на раѓање 01-05-1963 
Степен на образование Високо 
Наслов на научниот степен Доктор на науки 
Каде и кога го завршил 
образованието односно се 
стекнал со научен степен 

Образование Година        Институција 
Доктор по медицина 1987 УКИМ Медицински 

факултет 
Магистер 1998 УКИМ Медицински 

факултет 
Доктор на науки 2012 УКИМ Медицински 

факултет 
Подрачје, поле и обалст на 
научниот степен магистер 

Поле Подрачје Област 

Медицински науки и 
здравство 

 Клинички 
медицински 
науки 

Гастроентерохепатологија 

Подрачје, поле и обалст на 
научниот степен доктор 

Поле Подрачје Област 
Медицински науки и 
здравство 

Клинички 
медицински 
науки 

Гастроентерохепатоилогија 

Доколку е во работен однос 
да се наведе институцијата 
каде работи и звањето во 
кое е избран и во која 
област 

Институција Звање во кое е избран и 
област 

Универзитетска клиника по 
гастроентерохепатологија, УКИМ 
Медицински факултет 
 

 Доцент 
 
Интерна медицина 

Список на предмети кои наставникот ги води одделно за првиот, вториот и третиот циклус на 
студии 
9.1 Список на предмети кои наставникот ги води на првиот циклус студии 

Ред.бр Наслов на предметот Студиска програма/институција 
1. Интерна медицина Општа медицина, УКИМ Медицински факултет 
2. Клиничко испитување Општа медицина УКИМ Медицински факултет 
3. Интерна медицина Дентална медицина, УКИМ Стоматолошки 

факултет 
4. Интерна медицина Тригодишни стручни студии за стручни 

логопеди, УКИМ Медицински факултет 
5. Интерна медицина Тригодишни стручни студии за стручни 

медицински сестри, УКИМ Медицински 
факултет 

6. Нутриција Тригодишни стручни студии за стручни 
медицински сестри, УКИМ Медицински 
факултет 

Список на предмети кои наставникот ги води одделно за првиот, вториот и третиот циклус на 
студии 
9.2 Список на предмети кои наставникот ги води на вториот циклус студии 

Ред.бр Наслов на предметот Студиска програма/институција 



   
Список на предмети кои наставникот ги води одделно за првиот, вториот и третиот циклус на 
студии 
9.3 Список на предмети кои наставникот ги води на третиот циклус студии 

Ред.бр Наслов на предметот Студиска програма/институција 
   
   

Селектирани резултати во последните три години 

10.1 Релевантни печатени научни трудови (до пет) 
Ред.бр Автори Наслов Издавач/година 
1. Kalina Grivceva 

Stardelova, 
Aleksandar stojanovic, 
rozalinda popova 
Jovanovska, Sonja 
Stavrik Magdalena 
Genadieva Dimitrova, 
Neda Milevska kostova 
Vladimir Serafimoski 
 

REMISSION OF LATE-
ONSET POST-LIVER 
TRANSPLANTATION 
NON-HODGIN 
LYMPHOMA 

 

Contributions, Sec Med Sci,   XL, 
1. p 67-71 (2019) 
 

2. Beti Todorovska, 
Chaloska Ivanova 
Viktorija, Magdalena 
Genadieva Dimitrova, 
Meri Trajkovska, 
rozalinda Popova 
Jovanovska, Kalina 
GricgevaStardelova, 
Fana Lisoska-Josifovic, 
Vladimir andreevski 
Elena Curakova-
Ristovska, Nenad 
Joksimovic  
 

ATORVASTATIN IN 
COMBINATION WITH 
PEGYLATED 
INTERFERON AND 
RIBAVIRIN PROVIDED 
HIGH RATE OF 
SUSTAINED 
VIROLOGICAL RESPONSE 
IN PATIENTS WITH 
GENOTYPE # HEPATITIS 
C  VIRUS 

 

Open Access Maced j Med , 
https://doi.org/10.3880/oamjms. 
2019. 450 
 

3. Alastair Forbes, 
Johanna Escher, 
Xavier    
Hébuterne, Stanisław 
Kłęk, Zeljko 
Krznaric,Stéphane 
Schneider, Raanan 
Shamir, Kalina    
Stardelova, Nicolette 
Wierdsma, Anthony 
E.  Wiskin, Stephan 
C. Bischoff: 

ESPEN Guideline: 
Clinical Nutrition in        
inflammatory bowel 
disease 

 

Clinical nutrition , December 2017 
DOI: 10.1016/j.clnu.2017.12.027 
 

4. Ivana Milicevic, Goran 
Stefanovski, Vladimir 
Andreevski, Kalina 
Grivcheva 
Stardelova,Magdalena 
Genadieva-Dimitrova, 
Gjorgji Deriban, Mihajlo 
Rodzevski, Julijana 
Petrovska:,  

Small Intestinal bacterial 
overgrowth in patient 
with blind-loop Syndrome 

Mak. Med Pregled, 
2018;72(3):150-152 

 

5.  5. Vladimir Andreevski, 
Nend Joksimovic, 
MagdalenaGenadieva-
Dimitrova, Rozalinda 

Comparison of therapy 
with Botulinum toxin A, 
local Nifedipine in 
combination with 

Мак Мед Преглед 2017; 72(3): 
110-117 
 



Popova, Nikola 
Jankulovski, Gjorgji 
Jota, Kalina Grivcheva 
Stardelova, Atip 
ramadani:  

Lidocaine and maual 
anal dilatation in 
treatment of bleeding 
occurrence in patients 
with primary chronic anal 
fissures 

 

10.2 Учество во научно-истражувачки национални и меѓународни проекти (до пет) 
Ред.бр Автори Наслов Издавач/година 
1. Kalina Grivcheva 

Stardelova, M. 
Genadieva-Dimitrova, 
Gj.Deriban, B. 
Todorovska 

Klinicka pothranetost 2019- 

 2. KalinaGrivcheva 
Stardelova,Gj 
Deriban,V. Andreevski, 
B,Todorovska,G. 
Stefanovski 

Gallaxy Clinical 
trial 

 

2018- 

 3. V. Grivcheva 
Panovska, 
K.Grivcheva 
Stardelova 

2. Elli-LiIIy- Study: 
H9B-MC-BCDS( 
Illuminte-1) 
 

2011-2014 

10.3 Печатени книги во последните пет години (до пет) 
Ред.бр Автори Наслов Издавач/година 
 Grupa na avtori, Kalina 

Grivcheva Stardelova 
Interna Medicina, 
Gastroenteropankreaticni 
Neuroendokrini tumori( 
GEP NET) 

Vo pecatenje,2019 

    
10.4 Печатени стручни трудови во последните пет години (до пет) 

Ред.бр Автори Наслов Издавач/година 
1. Licoska Jofovic Fana, 

Popova Jovanovska R, 
Caloska Ivanova V, 
Trajkovska M, 
Stardelova 
Grivcheva 
K,Dimitrova Genadieva 
M, Deriban Gj, 
Todorovska B 

Zollinger –Ellison 
Syndrome: Prikaz na 
slucaj 

Medicus 2018,Vol23(3):295-301 

2.  Solyd Pseudopapillary 
tumor of pancreas with 
anomaly of hepatic portal 
vein in youn female: case 
report 

Мак Мед Преглед 2015; 72(1): 
43-48 
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Име и презиме  Марија Вавлукис   

Дата на раѓање  19-03-1964   

Степен на образование  Високо   

Наслов на научниот степен  Доктор на науки   

Каде и кога го завршил 
образованието односно се 
стекнал со научен степен  

Образование  Година         Институција  

Доктор  по  
медицина  

1988  УКИМ  Медицински  
факултет  

Магистер  2002  УКИМ  Медицински  
факултет  

Доктор на науки  2008  УКИМ  Медицински  
факултет  

Подрачје, поле и обалст на 
научниот степен магистер  

Поле  Подрачје  Област  

Медицински науки 
и здравство  

Клинички 
медицински 
наукиИнтерна 
медицина  

Кардиологија  

Подрачје, поле и обалст на 
научниот степен доктор  

Поле  Подрачје  Област  

Медицински науки 
и здравство  

Клинички 
медицински 
наукиИнтерна 
медицина  

Кардиологија  

 Институција   Звање во кое е избран и област  

Доколку е во работен однос да 
се наведе институцијата каде 
работи и звањето во кое е 
избран и во која област  

ЈЗУ Универзитетска 
клиника за кардиологија, 
УКИМ Медицински  
факултет  

Вонреден професор   
Интерна медицина-Кардиологија  

Список на предмети кои наставникот ги води одделно за првиот, вториот и третиот циклус на студии  

9.1  Список на предмети кои наставникот ги води на првиот циклус студии  

Ред.бр  Наслов на предметот  Студиска програма/институција  

1.  Интерна медицина  Физиотерапевти, УКИМ, Медицински факултет  

2.  Интерна медицина  Стручни медицински сестри, УКИМ, Медицински факултет 

3.  Интерна медицина  Рентген технолози, УКИМ, Медицински факултет  

4.  Интерна медицина  Дентална медицина, УКИМ, Стоматолошки факултет  

5.  Клиничко испитување  Општа медицина, УКИМ, Медицински факултет   

6.  ОСНИР  Општа медицина, УКИМ, Медицински факултет  

7.  Интерна медицина - 
кардиологија  

Општа медицина, УКИМ, Медицински факултет  

Список на предмети кои наставникот ги води одделно за првиот, вториот и третиот циклус на студии  

9.2  Список на предмети кои наставникот ги води на вториот циклус студии  

Ред.бр  Наслов на предметот  Студиска програма/институција  

  /  /  



Список на предмети кои наставникот ги води одделно за првиот, вториот и третиот циклус на студии  

9.3  Список на предмети кои наставникот ги води на третиот циклус студии  

Ред.бр  Наслов на предметот  Студиска програма/институција  

  /  /  

Селектирани резултати во последните три години  

10.1  Релевантни печатени научни трудови (до пет)  

Ред.бр  Автори  Наслов  Издавач/година  

1.  Vavlukis M, Kotlar I, 
Taravari H, Poposka L, 
Kedev S.  

Can rivaroxaban be a drug of 
choice for treating 
heparininduced 
thrombocytopenia in a 
patient with pulmonary 
thromboembolism?  

Anatol J Cardiol. 2017 
Jul;18(1):77-79.  doi:  
10.14744/AnatolJCardiol.2 
017.7805   

2.  Vavlukis M.  Are diabetes mellitus and 
lipoprotein(a) independently 
or causally associated with an 
increased cardiovascular 
risk?   

Anatol J Cardiol. 2017 
Mar;17(3):200-201. doi:  
10.14744/AnatolJCardiol.2 
017.23434.  

3.  Vavlukis M, Kotlar I, 
Chaparoska E, Antova E, 
Kedev S.  

Diffuse Arterial Thrombosis 
as a First Manifestation of 
Occult Malignancy.  

Case Rep Med.  
2016;2016:1658392.  

4.  Vavlukis M, Mladenovska K,  
Daka A, Dimovski A,  
Domazetovska S,  
Kuzmanovska S, Kedev S.  

Effects of Rosuvastatin Versus 
Atorvastatin, Alone or  
in Combination, on 
Lipoprotein (a).  

Ann Pharmacother. 2016 
Aug;50(8):609-15. doi:  
10.1177/1060028016652415 

10.2  Учество во научно-истражувачки национални и меѓународни проекти (до пет)  

Ред.бр  Автори  Наслов  Издавач/година  

 /  /  /  /  

10.3  Печатени книги во последните пет години (до пет)   

Ред.бр  Автори  Наслов  Издавач/година  

1  Вавлукис М, 
ВелковскаНакова В, 
Камчева Г, Дебрешлиоска 
А.  

Одбрани поглавја од 
интерна медицина  

УГД, Штип  
(ISBN: 978-608-244-157-3)  

2.  Вавлукис М, Камчева Г.  Практикум за општи 
упатства за клинички 
преглед на интернистички 
болен пациент  

УГД, Штип   
(ISBN: 978-608-244-224-2)  

10.4  Печатени стручни трудови во последните пет години (до пет)   

Ред.бр  Автори  Наслов  Издавач/година  



1.  Vavlukis M, Kotlar I,  
Chaparoska E, Pocesta B, 
Pejkov H, Boshev M, Kedev  
S.   

Antiphospholipid Syndrome -  
A Case Report of Pulmonary  
Thromboembolism,  
Followed with Acute  
Myocardial Infarction in 
Patient with Systemic 
Sclerosis.  

Open Access Maced J Med  
Sci. 2015 Dec 15;3(4):7059. 
doi:  
10.3889/oamjms.2015.  

2.  Kamceva G, Vavlukis M, 
Kitanoski D, Kedev S.  

Newly Diagnosed Diabetes 
and Stress Glycaemia and Its' 
Association with Acute 
Coronary Syndrome.  

Open Access Maced J Med 
Sci. 2015 Dec 15;3(4):60712. 
doi:  
10.3889/oamjms.2015.   
  

3.  Daka A, Dimovski A,  
Kapedanovska A, Vavlukis  
M, Eftimov A, Labachevski  
N, Jakjovski K, Geshkovska 
MN, Nebija D, Mladenovska  
K.   

Effects of single nucleotide 
polymorphisms and 
haplotypes of the SLCO1B1 
gene on the pharmacokinetic  
profile of atorvastatin in 
healthy Macedonian 
volunteers.  

Pharmazie. 2015 
Jul;70(7):480-8.  

4.  Vavlukis M, Eftimov A,  
Zafirovska P, Caparovska E, 
Pocesta B, Kedev S, Dimovski 
AJ.   

Rhabdomyolysis and  
Cardiomyopathy in a 20- 
Year-Old Patient with CPT II 
Deficiency.   

Case Rep Genet.  
2014;2014:496410. doi:  
10.1155/2014/496410.  

5.  K. Mladenovska, A. Daka 
Grapci, M. Vavlukis, A.  
Kapedanovska, A. Eftimov, 
N. Matevska Geshkovska, D. 
Nebija, A. Dimovski  

Influence of SLCO1B1 
polymorphisms on 
atorvastatin efficacy and 
safety  
in Macedonian subjects   

Pharmazie 72:288-–295 
(2017)  
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Прилог бр.2  
  

Податоци за наставниците кои изведуваат настава на студиската програма од прв, 
втор и трет циклус на студии и за ментори на докторски трудови  
  

1.  Име и презиме  Гоце Спасовски  

2.  Дата на раѓање  01.02.1962  

3.  Степен на 
образование  

Високо  

4.  Наслов на научниот 
степен  

Доктор на науки  

5.  Каде и кога го 
завршил 
образованието 
односно се стекнал 

Образование  Година  Институција  

Доктор по 
медицина  

1988  УКИМ  
Медицински 
факултет-Скопје  



со научен степен  Специјалист  1996  УКИМ  
Медицински 
факултет-Скопје  

  Магистер  1998  УКИМ  
Медицински 
факултет-Скопје  

    Доктор на науки  2002  УКИМ  
Медицински 
факултет-Скопје  

6.  Подрачје, поле и 
област на научниот 
степен магистер  

Подрачје  Поле  Област  

Медицински 
науки и 
здравство  

Клиничка медицина  Нефрологија  

7.  Подрачје, поле и 
област на научниот 
степен доктор  

Подрачје  Поле  Област  

Медицински 
науки и 
здравство  

Клиничка медицина  Нефрологија  

8.  Доколку е во 
работен однос да се 
наведе институцијата 
каде работи и 
звањето во кое е 
избран и во која 
област  

Институција  Звање во кое е избран и област  

УКИМ Медицински 
факултетСкопје, 
Универзитетска клиника за 
неврологија  

Вонреден професор, нефрологија – 
интерна медицина  

9.  Список на предмети кои наставникот ги води одделно за првиот, вториот  и третиот циклус на 
студии  

9.1.  Список на предмети кои наставникот ги води на првиот циклус на студии  

Ред.  
број  

Наслов на предметот  Студиска програма / институција  

1.  Интерна медицина - 
Нефрологија  

Општа медицина, УКИМ, Медицински факултет-Скопје  

2.  Интерна медицина - 
Нефрологија  

Стоматологија, УКИМ, Стоматолошки факултет-Скопје  

  3.  Клиничко испитување  Општа медицина, УКИМ Медицински факултет-Скопје  

9.2.   Список на предмети кои наставникот ги води на вториот циклус на студии  

Ред. 
број  

Наслов на предметот  Студиска програма / институција  

1.      

9.3.  Список на предмети кои наставникот ги води на третиот циклус на студии  

Ред. 
број  

Наслов на предметот  Студиска програма / институција  

1.  Пријавување на 
научноистражувачки 
проект  

Докторски студии на медицински науки  

2.  Трансплантациона 
имунологија  

Докторски студии на медицински науки  

10.  Селектирани резултати во последните пет години  



10.1.  Релевантни печатени научни трудови (до пет)  

Ред. 
број  

Автори  Наслов  Издавач /  година  

  1.  Evenepoel P, D'Haese P, Bacchetta  
J, Cannata-Andia J, Ferreira A,  
Haarhaus M, Mazzaferro S, Lafage  
Proust MH, Salam S, Spasovski G, 
Cozzolino M; ERA-EDTA Working 
Group on CKD-MBD.  
  

Bone biopsy practice patterns 
across Europe: the European 
renal osteodystrophy initiative-
a position paper.  
  

Nephrol Dial 
Transplant. 2017 
Mar 3. doi:  
10.1093/ndt/gfw 
468  

2.  Jha V, Arici M, Collins AJ, Garcia- 
Garcia G, Hemmelgarn BR, Jafar TH,  
Pecoits-Filho R, Sola L, Swanepoel  
CR, Tchokhonelidze I, Wang AY, 
Kasiske BL, Wheeler DC, Spasovski 
G; Conference Participants..  
  

Understanding kidney care 
needs and implementation 
strategies in low- and 
middleincome countries: 
conclusions from a "Kidney 
Disease: Improving Global 
Outcomes" (KDIGO) 
Controversies Conference.  
  

Kidney Int. 2016 
Dec;90(6):1164  

3.  Lindhardt M, Persson F, Currie G,  
Pontillo C, Beige J, Delles C, von der  
Leyen H, Mischak H, Navis G, 
Noutsou M, Ortiz A, Ruggenenti PL, 
Rychlik I, Spasovski G, Rossing P.  
  

Proteomic prediction and 
Renin angiotensin aldosterone 
system Inhibition prevention 
Of early diabetic nephRopathy 
in TYpe 2 diabetic patients with 
normoalbuminuria  
(PRIORITY): essential study 
design and rationale of a 
randomised clinical 
multicentre trial.  

BMJ Open. 2016  
Mar  
2;6(3):e010310. 
doi:  
10.1136/bmjopen 
-2015-010310.  
  

4.  Spasovski G, Busic M, Delmonico F.  
  

Improvement in kidney 
transplantation in the Balkans 
after the Istanbul Declaration: 
where do we stand today?  

Clin Kidney J.  
2016  
Feb;9(1):172-5.  
  

5.  Abramowicz D, Hazzan M,  
Maggiore U, Peruzzi L, Cochat P,  
Oberbauer R, Haller MC, Van  
Biesen W; Descartes Working Group 
and the European Renal Best 
Practice (ERBP) Advisory Board.   

Does pre-emptive 
transplantation versus post 
start of dialysis  
transplantation with a kidney 
from a living donor improve 
outcomes after 
transplantation? A systematic 
literature review and position 
statement by the Descartes 
Working Group and ERBP.  

Nephrol Dial 
Transplant. 2016 
May;31(5):691-7.  
  

10.2.  Учество во научно-истражувачки национални и меѓународни проекти (до пет)  

Ред. 
број  

Автори  Наслов  Издавач / година  

1.  EuroKUP (Urine and Kidney Proteomics) (BM0702) - Action sponsored by  
COST  (European Cooperation in the field of Scientific and Technical Research) focusing on 
facilitating translational proteomic research in kidney diseases by bringing together and 
promoting interactions between basic scientists and clinicians working in the broader  



   areas of kidney and urine proteomics 2008-2012 (раководител на работната група 1 за 
клиничка стандардизација)  

2.  Bone Histomorphometry Assessment For Dialysis Patients with Secondary 
Hyperparathyroidism of End Stage Renal Disease (BONAFIDE), 2009/11 (главен 
истражувач)  

3.  Randomized, double-blind, placebo-controlled, single-centre, phase IV study on the 
efficacy and tolerability of Proctoial, a gel medical device, for topical treatment of 
haemorrhoids and anal fissures (ко-истражувач во национален проект)  

4.  Proteomic prediction and Renin angiotensin aldosterone system Inhibition prevention Of 
early diabetic nephRopathy In TYpe 2 diabetic patients with normoalbuminuria (PRIORITY) 
- FP7-HEALTH.2011.2.4.3-1 – 2012 (коистражувач – координатор преку УКИМ)  

5.  FP7-PEOPLE-2013-ITN: iMODE-CKD – 2013 (коистражувач – координатор преку УКИМ) 
Clinical and system –omics for the identification of the MOlecular DEterminants of 
established Chronic Kidney Disease.  

10.3.  Печатени книги во последните пет години (до пет)  

Ред. 
број  

Автори  Наслов  Издавач / година  

1.  Spasovski G, Busic M, Matovinovic 
M, Delmonico F.  
 (edit.).  

Kidney Transplantation in 
Developing Countries  

ELSEVIER_B97801 
28017340000497,  
2017   

        

10.4.  Печатени стручни трудови во последните пет години (до пет)  

Ред. 
број  

Автори  Наслов  Издавач / година  

1.  Spasovski G.  Generic Drugs - Decreasing  
Costs and Room for Increased 
Number of Kidney 
Transplantations.  
Spasovski G.  

Pril (Makedon 
Akad Nauk Umet  
Odd Med Nauki).  
2015;36(2):133-8.  
  

2.  Massart A, Pallier A, Pascual J,  
Viklicky O, Budde K, Spasovski G,  
Klinger M, Sever MS, Sørensen SS,  
Hadaya K, Oberbauer R, Dudley C,  
De Fijter JW, Yussim A, Hazzan M,  
Wekerle T, Berglund D, De Biase C,  
Pérez-Sáez MJ, Mühlfeld A, Orlando  
G, Clemente K, Lai Q, Pisani F,  
Kandus A, Baas M, Bemelman F,  
Ponikvar JB, Mazouz H, Stratta P,  
Subra JF, Villemain F, Hoitsma A,  
Braun L, Cantarell MC, Colak H,  
Courtney A, Frasca GM, Howse M,  
Naesens M, Reischig T, Serón D,  
Seyahi N, Tugmen C, Alonso  
Hernandez A, Beňa L, Biancone L,  
Cuna V, Díaz-Corte C, Dufay A,  

The DESCARTES-Nantes survey 
of kidney transplant recipients 
displaying clinical operational 
tolerance identifies 35 new 
tolerant patients and 34 
almost tolerant patients.  

Nephrol Dial  
Transplant. 2016  
Jun;31(6):1002-13  



   Gaasbeek A, Garnier A, Gatault P,  
Gentil Govantes MA, Glowacki F,  
Gross O, Hurault de Ligny B, Huynh- 
Do U, Janbon B, Jiménez Del Cerro  
LA, Keller F, La Manna G, Lauzurica  
R, Le Monies De Sagazan H, Thaiss  
F, Legendre C, Martin S, Moal MC,  
Noël C, Pillebout E, Piredda GB,  
Puga AR, Sulowicz W, Tuglular S,  
Prokopova M, Chesneau M, Le  
Moine A, Guérif P, Soulillou JP,  
Abramowicz M, Giral M, Racapé J, 
Maggiore U, Brouard S, Abramowicz 
D.  

  

3.  Abramowicz D, Hazzan M,  
Maggiore U, Peruzzi L, Cochat P,  
Oberbauer R, Haller MC, Van  
Biesen W; Descartes Working Group 
and the European Renal Best 
Practice (ERBP) Advisory Board..  
  

Does pre-emptive 
transplantation versus post 
start of dialysis  
transplantation with a kidney 
from a living donor improve 
outcomes after 
transplantation? A systematic 
literature review and position 
statement by the Descartes 
Working Group and ERBP.  
  

Nephrol Dial 
Transplant. 2016 
May;31(5):691-7.  
  

4.  Bušić M, Spasovski G, Zota V,  
Codreanu I, Sarajlić L, Simeonova M, 
Milojičić N, Nikolov I, Ashkenazi T, 
Durro V, Delmonico FL.  
  

South East European Health 
Network Initiative for Organ  
Donation and Transplantation.  

Transplantation.  
2015  
Jul;99(7):1302-4.  
  

5.  Spasovski G, Mojsova-Miovska M, 
Masin-Spasovska J.  
  

The success of South-eastern  
Europe Health Network 
(SEEHN) initiative on 
improvement of the kidney 
transplant program--facts 
about Macedonia.  

Transpl Int. 2014  
Jul;27(7):e63-4  
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Магистер  1990  УКИМ  

Доктор на науки  1995  УКИМ Медицински 
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Подрачје, поле и обалст на 
научниот степен доктор  
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Медицински науки и 
здравство  

Клиничка 
медицина  

Кардиологија – 
срцеви мани  

Доколку е во работен однос 
да се наведе институцијата 
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е избран и во која област  

Институција  Звање во кое е избран и 
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ЈЗУ Клиника за кардиологија  
  

Редовен професор Интерна 
медицина  

Список на предмети кои наставникот ги води одделно за првиот, вториот и третиот циклус на студии  

9.1  Список на предмети кои наставникот ги води на првиот циклус студии  

Ред.бр  Наслов на предметот  Студиска програма/институција  

1  Интерна медицина – 
кардиологија  

Општа медицина, УКИМ Медицински 
факултетСкопје  

2  Клиничко испитување  Општа медицина УКИМ Медицински 
факултетСкопје  

  3  Интерна медицина –  
кардиологија  

Дентална медицина - Стоматолошки факултет -  
УКИМ  

  4  Интерна медицина – 
Кардиологија   
  
  
  

Тригодишни стручни студии за логопеди,  
медицински техничари,  
радиолошки технолози, и физиотерапевти, УКИМ  
Медицински факултет-Скопје  

  5.   Ургентна медицина - 
кардиологија  

Тригодишни стручни студии за логопеди,  
медицински техничари,   
радиолошки технолози и физиотерапевти, УКИМ 
Медицински факултет-Скопје  
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9.2  Список на предмети кои наставникот ги води на прв  циклус студии  

Ред.бр  Наслов на предметот  Студиска програма/институција  

1  Здравствена нега во 
радиологија   

Тригодишни стручни студии за радиолошки 
технолози, УКИМ Медицински факултет-Скопје  

2  /    

Список на предмети кои наставникот ги води одделно за првиот, вториот и третиот циклус на студии  

9.3  Список на предмети кои наставникот ги води на третиот циклус студии  

Ред.бр  Наслов на предметот  Студиска програма/институција  

1  Кардиоваскуларен ултразвук 
– изборен предмет  

Докторски студии, УКИМ Медицински факултет  

 

Селектирани резултати во последните три години  



10.1  Релевантни печатени научни трудови (до пет)  

Ред.бр  Автори  Наслов  Издавач/година  

1.  Irena Peovska  
Mitevska, Natalija  
Baneva, Elizabeta  

Prevalence of risk factors and 
asymptomatic carotid 
atherosclerosis in diabetic  

Jan 2017 · Nuclear medicine 
review. Central & Eastern 
Europe: journal of  

  Srbinovska  
Kostovska, Marijan  
Bosevski   

  

patients screened for silent 
myocardial ischemia by SPECT 
myocardial imaging   

Bulgarian, Czech,  
Macedonian, Polish,  
Romanian, Russian, Slovak, 
Yugoslav societies of nuclear 
medicine and  
Ukrainian Society of  
Radiology  

2.  Bosevski M, 
SrbinovskaKostovska 
E.  

Venous Thromboembolism 
- Current Diagnostic and 
Treatment Modalities.  

  

Open Access Maced J Med 
Sci. 2016 Sep 
15;4(3):523525. Review.  

  

3.  Kataoka A,  
Scherrer-Crosbie M,  
Senior R, Garceau P,  
Valbuena S,  
Čelutkienė J,  
Hastings JL, Cheema  
AN, Lara A, 
SrbinovskaKostovska 
E,  
Hessian R, Poggio D,  
Goldweit R, Saric M,  
Dajani KA, Kohn JA,  
Shaw LJ, Reynolds  
HR, Picard MH  

Transient Ischemic Dilatation 
during Stress Echocardiography: 
An Additional Marker of  
Significant Myocardial Ischemia.  

  

Echocardiography. 2016 
Aug;33(8):1202-8. doi:  
10.1111/echo.13222.  

  

4.  V. Velkoska Nakova,  
B.Krstevska,  
E.Srbinovska  
Kostovska,  
O.Vaskova:  

Assessment of the left ventricular 
systolic and diastolic function in 
subclinical hypothyreoidism  

International Journal of  
Recent Scientific Research  
(2015) Vol.7(11);  
ISNN:0976-3031  
  

5.  E. Srbinovska 
Kostovska E.  

Role of echocardiography in 
diagnosis of pulmonary 
hypertension.  

Cardiologia Croatia.  
2013;8(7-8):258-263.  
  

 

10.2  Учество во научно-истражувачки национални и меѓународни проекти (до пет)  

Ред.бр  Автори  Наслов  Издавач/година  



1.   Е.Srbinovska 
Kostovska  
- reviewer  

2016 ESC Guidelines for the 
diagnosis and treatment of acute 
and chronic heart failure: The 
Task Force for the diagnosis and 
treatment of acute and chronic 
heart failure of the European  
Society of Cardiology  
(ESC)Developed with the special 
contribution of the Heart 
Failure Association (HFA) of the 
ESC.  

Eur Heart J. 2016 Jul  
14;37(27):2129-200. doi:  
10.1093/eurheartj/ehw128. 
No abstract available.  
Erratum in: Eur Heart J. 2016 
Dec 30;:  

  

 2.   Е.Srbinovska  
Kostovska  
- reviewer  

2014 ESC Guidelines on diagnosis 
and management of hypertrophic 
cardiomyopathy: the Task Force 
for the Diagnosis and 
Management of  
Hypertrophic Cardiomyopathy of  
the European Society of 
Cardiology (ESC).  

Eur Heart J. 2014 Oct 
14;35(39):2733-79. doi:  
10.1093/eurheartj/ehu284  

3.  Е.Srbinovska  
Kostovska  
- investigator   

ISHEMIA trial  2014  

  4                E.Srbinovska Kostovska  Registry – Valvular heart Европски регистер за   
                                                         Diseases II- ESC                 срцеви мани, 2017  

10.3  Печатени книги во последните пет години (до пет)  
Ред.бр  Автори  Наслов  Издавач/година  
1  E.Srbinovska  

Kostovska  
  

-  Image and 
Video  
Contributor  

Emergency Echocardiography, 
Second Edition. Aleksandar N.  
Neskovic, Frank A. Flachskampf,  
Michael H. Picar  

2nd Edition, Taylor &  
Francis, New York 2016  

  2        
11. Менторства на додипломски, магистерски и докторски студии  

    Ментор на 3 докторски студии    
12.  За ментори на докторски трудови селектирани резултати во последните четири/ пет години  

12.1.  Доказ за печатени научноистражувачки трудови во меѓународни научни списанија 
или меѓународни научни публикации во даденото поле (до шест) во последните пет 
години  

Ред.  
број  

Автори  Наслов  Издавач / година  

1.  Bosevski M, Srbinovska 
Kostovska E.  

Venous thombembolism – 
Current diagnostic and 
therapeutic modalities.   

Open Access mac J Med 
Science. 2016;4(3): 523-5  

2.  H.Pejkov, S.Kedev, S.Panov,  
E.Srbinovska Kostovska,  
I.Lang  

Trombectomy in the 
treatment of acute 
myocardial infarction  

ISSN 1409-6366 UDC 61 Vol  
19(1),2014,181-187  
  



3.  H.Pejkov; S. Kedev., S.Panov,  
E.Srbinovska Костовска,  
I.Lang  

Variations of levels of IL-6 
and HS CRP in coronary and 
systemic circulation in 
patients with acute 
myocardial infarction  

Journal of the Macedonian 
Med. Ass. 2013;67(2):93-99  

  4.  H.Pejkov, S.Kedev, S.Panov,  
E.Srbinovska Kostovska,  
I.Lang  

Trombectomy in the 
treatment of acute 
myocardial infarction  

ISSN 1409-6366 UDC 61 Vol  
19(1),2014,181-187  
  

5.  Peovska Mitevska I,  
Srbinovska E, Bosevski M.   

Ishemia driven optimal 
therapeutic approach in  

Prilozi 2014(35):141-8  

  

  asymptopatic pts with high 
cardiovascular risk.  

 

12.2.  Доказ за најмалку два печатени научноистражувачки трудови во меѓународни научни 
списанија со импакт фактор во даденото поле во последните пет години  

Ред.  
број  

Автори  Наслов  Издавач / година  

1.  Irena Peovska  
Mitevska, Natalija 
Baneva, Elizabeta 
Srbinovska  
Kostovska,  
Marijan Bosevski  

  

Prevalence of risk factors and 
asymptomatic carotid  
atherosclerosis in diabetic 
patients screened for silent 
myocardial ischemia by 
SPECT myocardial imaging   

Jan 2017 · Nuclear medicine 
review. Central & Eastern 
Europe: journal of Bulgarian,  
Czech, Macedonian, Polish,  
Romanian, Russian, Slovak, 
Yugoslav societies of nuclear 
medicine and Ukrainian Society 
of Radiology  

2.  Valentina  
Velkoska  
Nakova1,  
Brankica  
Krstevska,  
Elizabeta  
Srbinovska  
Kostovska, Olivija  
Vaskova and  
Silvana Jovanova  

Influence of the Subclinical  
Hypothyroidism on the Left  
Ventricular Systolic and 
Diastolic Function (pilot 
study)  

Thyroid Disorders Ther 4:177, 
March, 2015  

  3.  Velkoska Nakova  
V. Krstevska B,  
Srbinovska  
Kostovska E, and  
O. Vaskova  

Assesment of left ventricular 
systolic and diastolic function 
in subclinical 
hypothyreoidizm  

International Journal of  
Recent Scientific Research  
Vol. 6, Issue, 11, pp. 75807585, 
November, 2015.  

12.3.  Доказ за најмалку три учества на меѓународни собири во последните четири години  

Ред. 
број  

Автори  Наслов на трудот  Меѓународен собир/ 
конференција  

1.  Е.Србиновска 
Костовска  

Echocardiography in right 
heart diseases  

CROECHO-  Porec, Croatia, 2017  

2.  Е.Србиновска 
Костовска  

Echocardiography in patients  
with pulmonary 
tromboemolisam  

The Second  International  
Congress of echocardiography,  
Belgrade,  



Serbia,Febryary,2017  

3.  Е.Србиновска 
Костовска  

The Role of echocardiography 
in diagnosis and 
management of pulmonary 
embolism  

The First International  
Congress of echocardiography,  
Belgrade,  
Serbia,Febryary,2015  

  4.  Е.Србиновска 
Костовска  

Еchocardiography  - a 
method for detection 
of potential sourse for  

Ohrid, Macedonia,2014  

  

   tromboembolism; Fifth  
International Medical  
Congress of South European  
Medical Forum (SEEMF)  

 

  

5.  

Е.Србиновска 
Костовска  

The Role of echocardiography 
in diagnosis of pulmonary 
embolism; XIX World 
Congress of 
echocardiography,  

May, 2014, Sibiu, Romania  
  

    6.  

Е.Србиновска 
Костовска  

From the risk factors to the 
heart failure. 17-th World 
Congress on Clinical Nutrition 
and 7-th International 
Congress on International  
Diseases, Sofija, Bulgaria,  

Sofija, Bulgaria, 2013  
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1.  Интерна медицина  Општа медицина, УКИМ Медицински факултет  

2.  Интерна медицина  Тригодишни стручни студии за медицински 
сестри, физиотерапевти, логопеди и рентген 
технолози, УКИМ Медицински факултет-Скопје  

3.  Интерна медицина  Стоматологија, УКИМ Стоматолошки факултет  

4.  Ургентна медицина  Тригодишни студии за медицински сестри и 
рентген технолози, УКИМ Медицински 
факултетСкопје  

5.  Клиничко испитување  Општа медицина, УКИМ Медицински факултет  

6.  Диететика  Тригодишни студии за медицински сестри и 
рентген технолози, УКИМ Медицински 
факултетСкопје  

7.  Геријатрија  Тригодишни студии за медицински сестри и 
рентген технолози, УКИМ Медицински 
факултетСкопје  

  8.  Медицинско-лабараториска 
дијагностика  

Тригодишни студии за медицински сестри и 
рентген технолози, УКИМ Медицински 
факултетСкопје  

  9.  Фармаколошка и 
нефармаколошка терапија на 
дијабетесот - изборен предмет  

Општа медицина, УКИМ Медицински факултет  

Список на предмети кои наставникот ги води одделно за првиот, вториот и третиот циклус на студии  

9.2  Список на предмети кои наставникот ги води на вториот циклус студии  

Ред.бр  Наслов на предметот  Студиска програма/институција  

1  Интерна медицина  Постдипломски и специјалистички студии за 
интернисти, ендокринолози, УКИМ, Медицински 
факултет –Скопје  

Список на предмети кои наставникот ги води одделно за првиот, вториот и третиот циклус на студии  

9.3  Список на предмети кои наставникот ги води на третиот циклус студии  

Ред.бр  Наслов на предметот  Студиска програма/институција  

1.  Добра клиничка практика  Базична медицина, УКИМ Медицински факултет  

Селектирани резултати во последните три години  

10.1  Релевантни печатени научни трудови (до пет)  

Ред.бр  Автори  Наслов  Издавач/година  



1.  Milenkovic T,  
Smokovski I,  
Bozhinovska  
N, Rahelic D,  
Jovanovska  
Misevska S,  
Bitovska  
Mileva I,  
Ahmeti I.  

Effects of structured diabetes education program 
on diabetes knowledge and metabolic control in 
insulin-treated diabetes patients from the Republic 
of Macedonia  

Endocr oncol metab 
2017; DOI:  
10.21040/eom/201 
7.3.1.1  

2.  Smokovski I,  
Milenkovic T, 
Trapp C,  
Mitov A.  

Diabetes Care in Republic of Macedonia: Challenges 
and Opportunities.  

Annals of Global 
Health; 2015; 
81(6): 792-802.   

  

3.  Milenkovic T,  
Kocova M,  
Krstevska B,  
Pemovska G, 
Smokovski I.  

Comment on Publications from OpT2mise Study.  Diabetes  
Technology & 
Therapeutics  
2016; 18(7):1-2.  

4.  Kokic V,  
Kokic S,  
Krnic M,  
Petric M,  
Liberati AM,  
Simac P,   
Milenkovic  
T, Capkun V, 
Rahelic D, 
Blaslov K.  

Prediabetes awareness among Southeastern  
European physicians  

  

Journal of Diab  
Invest, 28  
September 2017;  
DOI: 10.1111/jdi.12 
740  

 5.   I.Smokovski,  
T.Milenkovic,  
Nam H.Cho  

First stratified diabetes prevalence data for 
Republic of Macedonia derived from the National 
eHealth system.   

Diabetes Research 
and Clinical  
Practice, 143  
(2018) 179-183.  

 

10.2  Учество во научно-истражувачки национални и меѓународни проекти (до пет)  

Ред.бр  Автори  Наслов  Издавач/година  

1.  Главен 
истражувач  

SUSTAIN E fficacy and safety of semaglutide once 
weekly versus insulin glargine once daily as add 
on to metformin with or without sulfonylurea in 
insulinnaive subjects with type 2 diabetes. 
NN9535-3625; Clinical phase IIIа;   

2014-2015  

  2.  Главен 
истражувач  

NN9535-3625 (Efficacy and safety of semaglutide 
once weekly versus insulin glargine once daily as 
add-on to metformin with or without  
sulphonylurea in insulin-naïve subjects with type 
2 diabetes),  

2014  



  3.  Главен 
истражувач  

LPS 15017  
(A multi-center open label parallel group 
randomized controlled trial to compare iGlarLixi 
versus premixed insulin in patients with type 2 
diabetes who have failed to achieve glycemic 
control with basal insulin and oral antidiabetic 
agents)  

  2019 – во тек  

  4.   Главен 
истражувач  

EFC 1475  
SCORED   

2019 – во тек  

  

  5.  Главен 
истражувач  

NN9535-4386 (SUSTAIN 11)  2019 – во тек  

10.3  Печатени книги во последните пет години (до пет)  

Ред.бр  Автори  Наслов  Издавач/година  

1  Петранка 
Мишевска и 
сор.  

Медицинска диететика, поглавје шеќерна 
болест  
  

2016  

Менторства на додипломски, магистерски и докторски студии  

11.1  Дипломски работи  /  

11.2  Магистерски работи  /  

11.3  Докторски дисертации  2  
 
 
 

1.  Име и презиме  Соња  Генадиева Ставриќ  

2.  Дата на раѓање  04-11-1968  

3.  Степен на образование  Високо  

4.  Наслов на научниот 
степен  

Доктор на науки  

5.  Каде и кога го завршил 
образованието односно 
се стекнал со научен 
степен  

Образование  Година         Институција  

Доктор  по 
медицина  

1992  УКИМ  Медицински 
факултет  

Магистер  1998  УКИМ  Медицински 
факултет  

Доктор на науки  2002  УКИМ  Медицински 
факултет  

6.  Подрачје, поле и област 
на научниот степен 
магистер  

Поле  Подрачје  Област  

Медицински науки и 
здравство  

Интерна Медицина   Хематологија  

7.  Подрачје, поле и област 
на научниот степен 
доктор  

Поле  Подрачје  Област  

Медицински науки и 
здравство  

Интерна Медицина  Хематологија  

8.  Доколку е во работен 
однос да се наведе 
институцијата каде 
работи и звањето во кое 
е избран и во која 
област  

Институција  Звање во кое е избран и област  

ЈЗУ Универзитетска Клиника 
за Хематологија, УКИМ  
Медицински факултет  
  

Редовен професор  
Интерна Медицина - Хематологија  



9.  Список на предмети кои наставникот ги води одделно за првиот, вториот  и третиот циклус на 
студии  

9.1.  Список на предмети кои наставникот ги води на првиот циклус на студии  

Ред.  
број  

Наслов на предметот  Студиска програма / институција  

1.  Интерна Медицина  Општа медицина, УКИМ Медицински факултет  

2.  Клиничко испитување  Општа медицина УКИМ Медицински факултет  

3.  Интерна Медицина  Дентална медицина, УКИМ Стоматолошки факултет  

4.  Геронтологија  Тригодишни стручни студии за стручни 
физиотерапевти, УКИМ Медицински факултет  

  5.  Геронтологија  Тригодишни стручни студии за стручни медицински 
сестри, УКИМ Медицински факултет  

6.  Геронтологија  Тригодишни стручни студии за стручни логопеди, 
УКИМ Медицински факултет  

7.  Интерна Медицина  Тригодишни стручни студии за стручни 
физиотерапевти, УКИМ Медицински факултет  

8.  Интерна Медицина  Тригодишни стручни студии за стручни медицински 
сестри, УКИМ Медицински факултет  

9.  Интерна Медицина  Тригодишни стручни студии за стручни логопеди, 
УКИМ Медицински факултет  

      

        

9.2.   Список на предмети кои наставникот ги води на вториот циклус на студии  

Ред. 
број  

Наслов на предметот  Студиска програма / институција  

1.      

2.      

9.3.  Список на предмети кои наставникот ги води на третиот циклус на студии  

Ред. 
број  

Наслов на предметот  Студиска програма / институција  

1.  Научен пристап во третм,анот 
со агресивна хемотерапија  

Клиничка медицина, УКИМ Медицински факултет  

2.  Таргет терапија во третманот 
на пациентите со малигни 
хематолошки заболуцвања и 
значењето на  
моноклоналните антитела во 
третманот на 
лимфопролиферативните 
заболувања  

Клиничка медицина, УКИМ Медицински факултет  

10.  Селектирани резултати во последните пет години  

10.1.  Релевантни печатени научни трудови (до пет)  

Ред. 
број  

Автори  Наслов  Издавач /  година  



1.  Genadieva Stavric S,  
Bonello F, Bringhen S, 
Boccadoro M, Larocca 
A.  

  

How is patient care for multiple 
myeloma advancing?  
  

Expert Rev Hematol. 2017 
Jun;10(6):551-561. doi:  
10.1080/17474086.2017.1 

326814. Epub 2017 May  
19. Review  
PMID:28504554  

  

2.    
Kirijas M, Genadieva  
Stavrik S, Trajkov D,  
Hristomanova  

   

 
HLA profile of the donors in the 
Macedonian Bone Marrow Donor  
Registry.  

  

Int J Immunogenet. 2018 
Dec;45(6):337-346. doi:  

   Mitkovska S, Senev A,  
Efinska Mladenovska 
O, Sibinovska O, 
Petlichkovski A.  

  10.1111/iji.12400. Epub 2018 
Sep 6.  
PMID:30188011  

  

3.  Pavkovic M,  
Petlichkovski A,  
Angelovic  
R, Genadieva- 
Stavric S, Cevreska L, 
Stojanovic A.  

  

Tumor necrosis factor gene 
polymorphisms in adult patients 
with autoimmune hemolytic 
anemia.  

  

Int J Lab Hematol. 2017 Jan 
23. doi: 10.1111/ijlh.12624.  
PMID: 28111935  

  
  

4.  Kirijas M, Genadieva  
Stavrik S, Senev A,  
Efinska Mladenovska 
O, Petlichkovski A.  

  

 HLA-A, -B, -C and -DRB1 allele 
and haplotype frequencies in the 
Macedonian population based on 
a family study  

 
  

Hum Immunol. 2018  
Mar;79(3):145-153. doi:  
10.1016/j.humimm.2017.12. 
003. Epub 2017 Dec 7.  
PMID:29225116  

  

5.   Qerimi V,  
Nestorovska AK,  
Sterjev Z, Genadieva- 
Stavric S, Suturkova  
L.  

  

Cost-effectiveness analysis of 
treating transplant-eligible 
multiple myeloma patients in 
Macedonia.  

  

Clinicoecon Outcomes Res.  
2018 Jun 20;10:327-338. doi:  
10.2147/CEOR.S152437.  
eCollection 2018.  
PMID:29950875  

  

10.2.  Учество во научно-истражувачки национални и меѓународни проекти (до пет)  

Ред. 
број  

Автори  Наслов  Издавач / година  

1.  L.Cevreska,  
A.Stojanovik,  
B.Georgievski,  
O.Karnfilski,  
S Genadieva Stavrik  

Prespective non interventional 
study to evaluate the safety 
profile of first-line Rituximab 
maintenance therapy in patients  
with follicilar non-Hodgkin's 
lymphoma  

Protocol No ML 27993  
Hoffman La Roche Ltd  
2015  
  
  
  

2.  Sonja Genadieva  
Stavrikj,  
Anna Sureda, Herve  
Finel  

Trends in HSCT for  
relapsed/refractpry Hodgkin’s  
lymphoma  

EBMT-LWP 2016-R03  



  

3.  S.Genadieva Stavrikj,  
O.Karanfilski,  
M.Pavkovic,  
S.Terzieva  

CLINICAL STUDY PROTOCOL  
A PHASE 3, DOUBLE-BLIND,  
PLACEBOCONTROLLED  
STUDY OF QUIZARTINIB  
ADMINISTERED IN  
COMBINATION WITH  
INDUCTION AND  
CONSOLIDATION  

AC220-A-U302  
QUIZARTINIB  
ADVANCEMENT INTO THE  
NEXT GENERATION  
OF TRIALS FOR UNMET  
NEEDS IN AML – First-LINE  
(QuANTUM-First)  
IND/EudraCT NUMBER  
74,552/2015-004856-24  

    CHEMOTHERAPY, AND  
ADMINISTERED AS  
MAINTENANCE THERAPY IN  
SUBJECTS 18 TO 75  
YEARS OLD WITH NEWLY  
DIAGNOSED  
FLT3-ITD (+) ACUTE MYELOID  
LEUKEMIA  

2019  

        

10.3.  Печатени книги во последните пет години (до пет)  

Ред. 
број  

Автори  Наслов  Издавач / година  

1  Катедра по Интерна 
Медицина  

Интерна Медицина  Скопје:УКИМ, Медицински 
факултет; во подготовка за 
печатење  

10.4.  Печатени стручни трудови во последните пет години (до пет)  

Ред. 
број  

Автори  Наслов  Издавач / година  

1.  Grubovic RM,  
Georgievski B,  
Cevreska L,  
Genadieva-Stavric S, 
Grubovic MR.  

  

Analysis of Factors that Influence  
Hematopoietic Recovery in  
Autologous Transplanted  
Patients with Hematopoietic  
Stem Cells from Peripheral Blood. 

  

Open Access Maced J Med  
Sci. 2017 Jun 3;5(3):324-331.  
doi:  
10.3889/oamjms.2017.039.  
eCollection 2017 Jun 15.  
PMID:28698751  
  

2.  Pavkovic M,  
Petlichkovski A,  
Angelovic R,  
Genadieva-Stavric S, 
Cevreska L,  
Stojanovic A.  

  

Tumor necrosis factor gene 
polymorphisms in adult patients 
with autoimmune hemolytic 
anemia.  

  

Int J Lab Hematol. 2017 
Jun;39(3):e74-e76. doi:  
10.1111/ijlh.12624. Epub 2017 
Jan 23. No abstract available.   
PMID:28111935  
  



3.  Genadieva-Stavrik S,  
Boumendil A, Dreger  
P, Peggs K, Briones J,  
Corradini P,  
Bacigalupo A, Socié  
G, Bonifazi F, Finel H,  
Velardi A, Potter M,  
Bruno B, Castagna L, 
Malladi R, Russell N, 
Sureda A.  

Myeloablative versus 
reduced intensity allogeneic 
stem cell transplantation for  
relapsed/refractory Hodgkin's 
lymphoma in recent years: a 
retrospective analysis of the 
Lymphoma Working Party of the 
European Group for Blood and 
Marrow Transplantation.  

Ann Oncol. 2016  
Dec;27(12):2251-2257. doi:  
10.1093/annonc/mdw421. Epub 
2016 Oct 24.  
PMID:28007754  
  

4.   Pavkovic  M,  
Angelkovic R, Popova- 
Simjanovska  
M, Genadieva- 

Molecular Response in Patients 
with Chronic Myeloid Leukemia 
Treated with Imatinib - Single 
Centre Experience.  
  

 2015;36(2):179-86.  doi:  
10.1515/prilozi-2015-0065.  
  
  

   Stavric S, Cevreska L, 
Stojanovic A.  
  

   

5.  Krstevska SB, Sotirova  
T,  Balkanov 
T, GenadievaStavric 
S.  

Tretatment approach of 
nontransplant patients with 
multiple myeloma.  
  

Mater Sociomed. 2014 
Oct;26(5):348-51. doi: 
10.5455/msm.2014.26.348351. 
Epub 2014 Oct 29.  
Review.  

11.  Менторства на додипломски, магистерски и докторски студии     

11.1.  Дипломски работи  3   

11.2.  Магистерски работи     

11.3.  Докторски дисертации  5   

 
 
 

Име и презиме  Лидија Попоска    

Дата на раѓање  08.12 1968    

Степен на образование  Високо    

Наслов на научниот степен  Доктор на науки    

 Образование  Година         Институција  

Каде и кога го завршил 
образованието односно се 
стекнал со научен степен  

Доктор по медицина  1992   УКИМ  Медицински  
факултет  

Магистер  2004   УКИМ  Медицински  
факултет  

Доктор на науки  2016   УКИМ  Медицински  
факултет  

Подрачје, поле и обалст на 
научниот степен магистер  

Поле  Подрачје  Област  

Медицински науки и 
здравство  

Клинички 
медицински науки   

Кардиологија  



Подрачје, поле и област на 
научниот степен доктор  

Поле  Подрачје  Област  

Медицински науки и 
здравство  

Клинички 
медицински науки  

Кардиологија  

Доколку е во работен однос да 
се наведе институцијата каде 
работи и звањето во кое е  
избран и во која област  

Институција  Звање во кое е избран и област  

ЈЗУ Универзитетска Клиника за 
кардиологија, Медицински 
факултет, УКИМ   
  

Доцент  
Интерна медицина-кардиологија  

Список на предмети кои наставникот ги води одделно за првиот, вториот и третиот циклус на студии  

  Список на предмети кои наставникот ги води на првиот циклус студии  

Ред.бр  Наслов на предметот  Студиска програма/институција  

1.  Интерна медицина  Општа медицина, Медицински факултет, УКИМ  

2.  Клиничко испитување  Општа медицина, Медицински факултет, УКИМ  

3.  Основи на  
научноистражувачка работа  

Општа медицина, Медицински факултет, УКИМ  

4.  Интерна медицина  Стоматолошки факултет, УКИМ  

5.  Основи на  
научноистражувачка работа  

Тригодишни стручни студии за стручни медицински 
сестри, Медицински факултет, УКИМ  

6.  Основи на  
научноистражувачка работа  

Тригодишни стручни студии за стручни радиолошки 
технолози, Медицински факултет, УКИМ  

7.  Основи на  
научноистражувачка работа  

Тригодишни стручни студии за стручни 
физиотерапевти, Медицински факултет, УКИМ  

  8.  Електрокардиографија  Општа медицина, Медицински факултет, УКИМ  

Список на предмети кои наставникот ги води одделно за првиот, вториот и третиот циклус на студии  

9.3.  Список на предмети кои наставникот ги води на третиот циклус студии  

Ред.бр  Наслов на предметот  Студиска програма/институција  

Селектирани резултати во последните три години  

10.1  Релевантни печатени научни трудови (до пет)  

Ред. 
бр  

Автори  Наслов  Издавач/година  

1.  Poposka L, Boskov V, Risteski D, Taleski 
J, Georgievska-Ismail Lj.  

Anticoagulation 
management in patients with 
pacemaker-detected atrial 
fibrillation.  

OA Maced J Med  
Sci. 2016;  
published on April 
20, 2016  



 2.  Brignole M1, Auricchio A, 
BaronEsquivias G, Bordachar P, 
Boriani  
G, Breithardt OA, Cleland J, Deharo  
JC, Delgado V, Elliott PM, Gorenek  
B, Israel CW, Leclercq C, Linde C, 
Mont L, Padeletti L, Sutton R, Vardas 
PE; ESC  
Committee for Practice Guidelines  
(CPG), Zamorano JL, Achenbach  
S, Baumgartner H, Bax JJ, Bueno  
H, Dean V, Deaton C, Erol C, Fagard  
R, Ferrari R, Hasdai D, Hoes  
AW, Kirchhof P, Knuuti J, Kolh  
P, Lancellotti P, Linhart  
A, Nihoyannopoulos P, Piepoli  
MF, Ponikowski P, Sirnes PA, 
Tamargo  
JL, Tendera M, Torbicki A, Wijns  
W, Windecker S; Document  
Reviewers, Kirchhof P, 
BlomstromLundqvist C, Badano LP, 
Aliyev F, Bänsch  
D, Baumgartner H, Bsata W, Buser  
P, Charron P, Daubert JC, Dobreanu  
D, Faerestrand S, Hasdai D, Hoes 
AW, Le  
Heuzey JY, Mavrakis H, McDonagh  
T, Merino JL, Nawar MM, Nielsen  
JC, Pieske B, Poposka L, 
Ruschitzka F, Tendera M, Van 
Gelder IC, Wilson CM.  

2013 ESC Guidelines on 
cardiac pacing and cardiac 
resynchronization therapy: 
the Task Force on cardiac 
pacing and 
resynchronization therapy 
of the European Society of 
Cardiology (ESC). Developed 
in collaboration with the 
European Heart Rhythm 
Association (EHRA).  

Eur Heart J. 2013  
Aug;34(29):2281329. 
doi:  
10.1093/eurheart 
j/eht150. Epub  
2013 Jun 24  
  

3.  Marija Vavlukis, Irina Kotlar, Hajber  
Taravari, Lidija Poposka,  
Sasko Kedev  

Can rivaroxaban be a drug of 
choice for treating 
heparininduced  
thrombocytopenia in a  
patient with 
pulmonary 
thromboembolism?  

Anatol J Cardiol 2017; 
18: 77-80  

4.  Fox K, Ford I, Steg PG, Tardif JC, 
Tendera M, Ferrari R; SIGNIFY 
Investigators. Collaborators (1299) 
Fox K, Ferrari  
R, Ford I, ........  , Kedev S, Petrov 
S, Poposka L, Anguseva T, 
Kovkaroski A, Donchovska S, 
Nastevska S.   
  

Ivabradine in stable coronary 
artery disease without 
clinical heart failure.  

N Engl J  
Med. 2014 Sep 
18;371(12):1091- 
9. doi:  
10.1056/NEJMoa 
1406430. Epub  
2014 Aug 31  
  



5.   Fox K1, Ford I, Steg PG, Tardif  
JC, Tendera M, Ferrari R. On behalf 
of the SIGNIFY Steering Committee 
and Investigators.  

Rationale, design, and 
baseline characteristics of 
the Study assessInG the 
morbidity-mortality 
beNefits of the If inhibitor 
ivabradine in patients with 
coronarY  

Am Heart J. 2013 
Oct;166(4):654661.e6. 
doi:  
10.1016/j.ahj.201 
3.06.024. Epub  
2013 Sep 17  

   artery disease (SIGNIFY trial): 
a randomized, double-blind, 
placebo-controlled trial of 
ivabradine in patients with 
stable coronary artery 
disease without clinical heart 
failure.  

  

  

10.3  Печатени книги во последните пет години (до пет)   

Ред.бр  Автори  Наслов  Издавач/година  

1  Editor: Vassil  
B.Traykov,   
  
Lidija Poposka  
(Chapter 14)  

Tachycardia – Risk Factors, Causes and  
Treatment Options  
Chapter 14. Implantable Devices As 
Treatment  
Strategy of Ventricular Tachyarrhythmias and  
Sudden Cardiac Death   

ISBN: 978-163463-303-
1, Nova Science 
publishers, Inc New 
York. 2015  

Менторства на додипломски, магистерски и докторски студии   

11.1  Дипломски работи     

11.3  Докторски дисертации     

       

       

 
 
 

Име и презиме  Весна Герасимовска  

Дата на раѓање  07.06.1959г  

Степен на образование  Високо  

Наслов на научниот степен  Доктор на науки  

Каде и кога го завршил образованието односно се 
стекнал со научен степен  

Образование  Година       Институц 
ија  

Доктор по медицина  1984  УКИМ 
Медицин 
ски 
факултет  

Доктор на науки  2003  УКИМ 
Медицин 
ски 
факултет  



Подрачје, поле и обалст на научниот степен магистер  Поле  Подрачје  Област  

      

Подрачје, поле и обалст на научниот степен доктор  Поле  Подрачје  Област  

Интерна медицина  Нефроло 
гија  

Васкулар 
ни  
пристапи  
–  
Централн 
и венски 
катетери  

Доколку е во работен однос да се наведе 
институцијата каде работи и звањето во кое е 
избран и во која област  

Институција  Звање во кое е 
избран и 
област  

Универзитетска клиника за 
нефрологија  

Виш Научен 
Соработник - 
интерна 
медицина  

Список на предмети кои наставникот ги води одделно за првиот, вториот и третиот циклус на студии  

9.1  Список на предмети кои наставникот ги води на првиот циклус студии  

Ред. 
бр  

Наслов на предметот  Студиска програма/институција  

 

 1.  Интерна медицина   Општа  медицина,  УКИМ  
Медицински факултет  

2.  Интерна медицина   УКИМ Стоматолошки факултет  

3.  Интерна медицина   Тригодишни стручни студии за 
стручни логопеди, УКИМ  
Медицински факултет  

4.  Интерна медицина  Тригодишни стручни студии за 
стручни медицински сестри, УКИМ 
Медицински факултет  

Список на предмети кои наставникот ги води одделно за првиот, вториот и третиот циклус на студии  

9.2  Список на предмети кои наставникот ги води на вториот циклус студии  

Ред. 
бр  

Наслов на предметот  Студиска програма/институција  

1  Нефрологија  Специјализација  по  Интерна  
медицина и  
Нефрологија  

Список на предмети кои наставникот ги води одделно за првиот, вториот и третиот циклус на студии  

Селектирани резултати во последните три години  

10.1  Релевантни печатени научни трудови (до пет)  

Ред. 
бр  

Автори  Наслов  Издавач/година  



1.  Rosental  VD  et  al,  (Macedonia  
V.Gerasimovska)  
  

International Nosocomial 
Infection Control Consortiu 
(INICC) report, data 
summary of 43 countries for 
20072012.Device-associated 
module.   
.   

American Journal of  
Infection, 2015 ; 43 :  
77983  

2.  Pushevski V, Dzekova-Vidimliski P,  
Dejanov P, Gerasimovska V, 
SpisicPushevska AM, Sikole A, 
Ivanovski N  
  

 Increased expression of 
TGF-beta and vimentin in 
stenotic lesions of early 
arterio-venous  fistula 
failure in patients with 
chronic kidney disease  

Arch  Balkan  Med  
Union,  2015;  50(4):  
479-84  
  
  

3.  V.Pushevski , Dejanov P,  
Gerasimovska V, Petrushevska  
G,Oncevski A, Sikole A,Popov Z,  
Ivanovski N  

Severe endothelial damage in 
chronic kidney disease 
patients prior to 
haemodialysis vascular 
access surgery  

CONTRIBUTIONS.Secti 
on of Medical Sciences, 
2015;  
36(3):43-9  
  

4.  B.Gerasimovska-Kitanovska,  
V.Gerasimovska, V.Livrinova  
  

Two pregnancies with a 
different outcome in a 
patient with Alport 
Syndrome.  

Open Access Maced J  
 Med  Sci,  2016;  
4(3):439-42  

5.   J.Stojkovikj,S.Zejnel,B.Gerasimovska, 
V.Gerasimovska,D.Stojkovic,M.Trajko 

Goodpasture,s syndrome 
diagnosed after one year of  

Open Access Maced J  
Med Science, 2016;  
15;4(4):683-687  

  vski,I.Angelovska,A.Debreslioska,S.Jov 
anovski  

first symptoms appeared 
(Case report )  

 

 

10.2  Учество во научно-истражувачки национални и меѓународни проекти (до пет)  

Ред. 
бр  

Автори  Наслов  Издавач/година  

1.  Акад. Проф. Момир Поленаковиќ:  
главен истражувач  
Асс.Др  Весна  Герасимовска: 
соработник-истражувач  

Антимикробната и 
антитромботичната 
активност на  
антибиотиците (1999-2002)  

МАНУ 1999-2002  

  2.  Проф. Катерина Ставриќ: главен 
истражувач  
ВНС  Др  Весна  Герасимовска: 
соработник-истражувач  

Влијание на едукацијата на 
општите/семејните лекари 
врз знаењата, ставовите и 
вештините за превенција и 
контрола на инфекции 
поврзани со здравствената 
заштита (Healthcare 
associated infections – HCAi)  

 Катедра по семејна 
медицина и Центар за 
семејна медицина    
(2018г во тек)  

10.3  Печатени книги во последните пет години (до пет)  

Ред. 
бр  

Автори  Наслов  Издавач/година  



1  К.Поповска, Н.Пановски,  
В.Герасимовска, Н.Јанкуловски,  
М.Здравковска, У. Демири Шаипи  

Интрахоспитални 
инфекции –  
Мултифакторски пристап  
во превенција на 
нозокомијалните инфекции  

  Скопје,  Дејо  
Интернационал,2014 
стр 1-153 ISBN 9789989-
2167-4-9  
.  

10.4  Печатени стручни трудови во последните пет години (до пет)  

Ред. 
бр  

Автори  Наслов  Издавач/година  

1.  B. Gerasimovska – Kitanovska, V. 
Gerasimovska  

Chronic Kidney disease as a 
longterm consequence of 
preeclampsia and 
hypertensive disorders in 
pregnancy  

 Мед  Преглед    .  
2016; 70(2):148-152  
  

  

2.  B.Gerasimovska-Kitanovska, 
V.Gerasimovska  

Extended spectrum 
betalactamase (ESBL) strains  
of E.coli as a cause of urinary 
tract infections in hospitalized 
patients  

 Acta  morphol.  
2014;Vol.11(2):28-32)  
  

3.  V.Gerasimovska, B.Gerasimovska- 
Kitanovska, K.Popovska–Jovanovska  

Nosocomial infection with 
Stenotrophomonas  
maltophilia as a risk in 
haemodialysis patients 
with central venous 
catheters  

  Acta  morphol.  
2014;Vol.11(2):33-37  

  

4.  Trajceska  Lada, Grcevska L,Sikole A,  
Stojceva-Taneva O, Spasovski G,  
Tozija L, Selim Gj,Ristovska V,  

Quality of health care and 
mortality :three years od 
experience  

  Acta morphol. 
2018;Vol. 15(2):14-22  

  Gerasimovska V,Gerasimovska  
Kitanovska B,Nikolov V, Petronijevik  
Z, Nikolov I, Rambabova Busljetik I,  
Pusevski V, Kuzmanovska SP,  
Severova Andreevska G,Mladenovska  
D, Stojanoska A  

  

Менторства на додипломски, магистерски и докторски студии  

11.1  Дипломски работи  /  

11.2  Магистерски работи  /  

11.3  Докторски дисертации  /  
 
 
 

Прилог бр.4  
  

Податоци за наставниците кои изведуваат настава на студиската програма од 
прв, втор и трет циклус на студии   

Име и презиме   Нели Башеска  

 

Дата на раѓање  13-06-1957  

Степен на образование  Високо  

Наслов на научниот степен  Доктор на науки  

Каде и кога го завршил Образование  Година         Институција  



образованието односно се 
стекнал со научен степен  

Доктор по медицина  1985  УКИМ Медицински 
факултет-Скопје  

Магистер  /  /  

Доктор на науки  1999  УКИМ Медицински 
факултет-Скопје  

Подрачје, поле и област на 
научниот степен магистер  

Поле  Подрачје  Област  

/  /  /  

Подрачје, поле и обалст на 
научниот степен доктор  

Поле  Подрачје  Област  

Медицински науки и 
здравство  

Фундаментални 
медицински науки  

Патологија  

Доколку е во работен однос да се 
наведе институцијата каде 
работи и звањето во кое е 
избран и во која област  

Институција  Звање во кое е 
избран и област  

ЈЗУ Универзитетска клиника за радиотерапија 
и онкологија,  
УКЦ “Мајка Тереза”, УКИМ  
Медицински факултет  

Редовен професор 
Патологија  

Список на предмети кои наставникот ги води одделно за првиот, вториот и третиот циклус на студии  

9.1  Список на предмети кои наставникот ги води на првиот циклус студии  

Ред.бр  Наслов на предметот  Студиска програма/институција  

1.  Патологија 1  Општа медицина, УКИМ Медицински 
факултет-Скопје  

2.  Патологија 2  Општа медицина УКИМ Медицински 
факултет-Скопје  

  3.  Општа патологија  Дентална медицина, УКИМ Стоматолошки 
факултет   

  4.  Патолошки основи на болестите  Дентална медицина, УКИМ Стоматолошки 
факултет  

  5.  Патологија  Тригодишни стручни студии за медицински 
сестри и техничари, УКИМ Медицински 
факултет-Скопје  

  6.  Патологија  Тригодишни стручни студии за радиолошки 
технолози, УКИМ Медицински 
факултетСкопје  

  7.  Патологија  Тригодишни стручни студии за логопеди, 
УКИМ Медицински факултет-Скопје  

  8.  Патологија  Тригодишни стручни студии за 
физиотерапевти, УКИМ 
Медицински факултет-Скопје  

  9.  Неоплазми асоцирани со хуман 
папилома вируснаинфекција: од  

Општа медицина, УКИМ Медицински 
факултет-Скопје  

  патогенеза до превенција – изборен 
предмет  

 

  10.  Неоплазми асоцирани со хуман папилома 
вирус – изборен предмет   

Тригодишни стручни студии за 
медицински сестри и техничари, 
радиолошки технолози, логопеди и 
физиотерапевти, УКИМ Медицински 



факултет-Скопје  

Список на предмети кои наставникот ги води одделно за првиот, вториот и третиот циклус на студии  

9.2  Список на предмети кои наставникот ги води на вториот циклус студии  

Ред.бр  Наслов на предметот  Студиска програма/институција  

1.  /    

2.  /    

Список на предмети кои наставникот ги води одделно за првиот, вториот и третиот циклус на студии  

9.3  Список на предмети кои наставникот ги води на третиот циклус студии  

Ред.бр  Наслов на предметот  Студиска програма/институција  

1.  Морфолошка дијагностика на туморите 
на грлото на матката  

Базична медицина, УКИМ Медицински 
факултет-Скопје  

2.  Морфолошка дијагностика на туморите 
на телото на матката  

Базична медицина, УКИМ Медицински 
факултет-Скопје  

  3.  Неоплазми асоцирани со хуман папилома 
вирусна инфекција  

Базична медицина, УКИМ Медицински 
факултет-Скопје  

  4.  Примена на имунохистохемиските и 
молекуларните дијагностички методи во 
гинеколошката патологија и патологијата 
на дојка  

Базична медицина, УКИМ Медицински 
факултет-Скопје  

Селектирани резултати во последните три години  

10.1  Релевантни печатени научни трудови (до пет)  

Ред.бр  Автори  Наслов  Издавач/година  

1.  Kondov B, Milenkovikj  
Z, Kondov G,  
Petrushevska G,  
Basheska N,  
BogdanovskaTodorovska 
M,  
Tolevska N, Ivkovski L.   

Presentation of the molecular 
subtypes of breast cancer 
detected by 
immunohistochemistry in 
surgically treated patients.   
  

Open Access Maced J Med 
Sci. 2018 
Jun;6;6(6):961967. doi:  
10.3889/oamjms.2018.231.  
  

2.  Davceva N, Sivevski A. 
Basheska N.  

Тraumatic axonal injury, a 
clinicalpathological correlation  

J Forensic Leg Med. 
2017;48:35-40  

3  KakashevaMazhenkovska 
L,  
Basheska N,   
Crvenkova S,  
Petrushevska G,  
Milenkova L, Janevska V, 
Serafimovski V.  

Correlation between microvessel 
density and morphological 
features  
in skin squamous cell carcinoma  
  

Prilozi. 2017;38(1): DOI:  
10.1515/prilozi-2017-0009  

4  Dabeski D, Danilovski  
D, Basheska N,  
Stojovski M, Duvlis S,  

Risk factors for squamous cell 
abnormalities of the uterine 
cervix.   
  

Medicus, 
2017;22(3):331340.  
  

 

  Osmani D, Todorovska I, 
Azemi M.  

  



5.  Dabeski D, Danilovski  
D, Antovska V,  
Basheska N, Stojovski  
M, Popovska Z, Buklioska 
A,  
Avramovska M.  

Association between bacterial 
vaginosis and squamous 
intraepithelial lesions of the 
uterine cervix  
  

Mak Med Pregled. 2016;  
70(1):12-18   
  

 

10.2  Учество во научно-истражувачки национални и меѓународни проекти (до пет)  

Ред.бр  Автори  Наслов  Издавач/година  

1.  Интернационалната 
група за не- 
Хочкинови лимфоми, 
соработници од  Р. 
Македонија,  
Хрватска и Румунија  

"Интернационален проект за 
класификација на не-Хочкинови 
лимфоми во Југо-Источна 
Европа"  

  

Интернационалната 
група за не-Хочкинови 
лимфоми, 2012  

  2.   Башеска Н, Јашар Џ, 
Проданова И,  
Кубелка-Сабит К.   
  

“Клеточната пролиферација, 
растот и апоптозата во 
корелација со хуман папилома 
вирусната инфекција во 
прекурсорните интраепителни 
лезии и инвазивните карциноми 
на грлото на матката:  
Имунохистохемиска студија и 
клинички импликации од 
комбинираната евалуација”  

Министерството за наука 
и образование на Р. 
Македонија, 2000-2004  

  3.  Ставриќ Ѓ. Башеска Н.  “Откривање на Human papilloma 
вирусната DNA во 
пренеопластични и 
неопластични епителни лезии на 
грлото на матката”  

Министерството за наука 
и образование на Р. 
Македонија, 1994-1997  

10.3  Печатени книги во последните пет години (до пет)  

Ред.бр  Автори  Наслов  Издавач/година  

1.  /      

2.  /      

10.4  Печатени стручни трудови во последните пет години (до пет)  

Ред.бр  Автори  Наслов  Издавач/година  

1.  Dabeski D, Danilovski  
D, Basheska N,  
Stojovski M, Antovska  
V, Trajanova M, 
Popovska Z, Sima A, 
Azemi M.  

Correlation between 
cytopathology and histopathology 
in women with squamous cell 
abnormalities of the uterine cervix  

  

Medicus, 2017;22(1):33-
38.  
  

 2.  Dabeski D, Danilovski  
D, Antovska V, Basheska 
N, Popovska Z, 
Avramovska M.  

Tissue detection and typisation of 
human papillomavirus in women 
with squamous intraepithelial 
lesions and squamous carcinoma 
of the cervix.  

Mak Med Pregled. 2015;  
69(2):78-85   
  



3.  Davceva N, Basheska N, 
Balazic J.  

Diffuse axonal injury-a distinct 
clinicopathological entity in 
closed head injuries.  

Am J Forensic Med Pathol  
2015 Sep;36(3):127-33  
  

4  Janevska V, Qerimi A,  
Basheska N, Stojkova  
E, Janevski V,  
Jovanovic R,  
Zhivadinovik J, Spasevska 
L.  

Superficial leiomyomas of the 
gastrointestinal tract with 
interstitial cells of Cajal  

  

Int J Clin Exp Pathol 2015 
Dec;8(12):15977-15984   

  

5.  KakashevaMazhenkovska 
L,  
Janevska V,  
Petrushevska G, 
Spasevska L, Basheska 
N.  

Morphological characteristics of 
the stroma in malignant epithelial 
neoplasms with short review of 
skin squamous cell carcinoma   

Mak Med Pregled. 2014; 
68(1):10-19.   
  

Менторства на додипломски, магистерски и докторски студии   

11.1  Дипломски работи  /   

11.2  Магистерски работи  2   

11.3  Докторски дисертации  2 (во тек)   

 
 
 

Име и презиме  Ирена Кафеџиска   

Дата на раѓање  07. 09. 1955   

Степен на образование  Високо   

Наслов на научниот степен  Доктор на науки   

Каде и кога го завршил образованието 
односно се стекнал со научен степен  

Образование  Година         Институција  

Доктор  по  
медицина  

1983  УКИМ  Медицински  
факултет  

      

Доктор на науки  2007  УКИМ  Медицински  
факултет  

Подрачје, поле и обалст на научниот степен 
магистер  

Поле  Подрачје  Област  

      

Подрачје, поле и обалст на научниот степен 
доктор  

Поле  Подрачје  Област  

Медицински 
науки и здравство  

Интерна 
Медицина  

Ревматологија  

Доколку е во работен однос да се наведе 
институцијата каде работи и звањето во 
кое е избран и во која област  

Институција  Звање во кое е избран и 
област  

Универзитетска Клиника за 
ревматологија, УКИМ 
Медицински факултет  
  

Вонреден Професор 
Интерна медицина  



Список на предмети кои наставникот ги води одделно за првиот, вториот и третиот циклус на студии  

9.1  Список на предмети кои наставникот ги води на првиот циклус студии, втор циклус и трет циклус  

Ред.бр  Наслов на предметот  Студиска програма/институција  

1.  Ревматологија и Клиничко испитување  Општа  медицина,  УКИМ  Медицински 
факултет  

2.  Ревматологија и клиничко испитување  Стоматолози,  УКИМ  Стоматолошки 
факултет  

3.  Ревматологија  и  фуизиотерапевтски 
методи  

Физиотерапевти,УКИМ  Медицински  
факултет, три годишни стручни студии  

Селектирани резултати во последните три години  

10.1  Релевантни печатени научни трудови (до пет)  

Ред.бр  Автори  Наслов  Издавач/година  

1.  Irena Kafedziska1, Snezana  
Misevska Percinkova1,  
Dubravka Antova1,Mimoza  
Kotevska Nikolova1,  
Andzelika Stojanovska1, Filip  
Gucev1  

ML28133 ”A MULTICENTER, OPEN- 
LABEL, SINGLE ARM, LONG-TERM   
EXTENSION STUDY OF WA 19926 TO  
DESCRIBE SAFETY DURING TREATMENT  
WITH TOCILIZUMAB IN PATIENTS WITH  
EARLY, MODERATE TO SEVERE  
RHEUMATOID ARTHRITIS”  

Мак Мед  
Преглед 2017; 71  
(2): 83-90  

2.  Д. Спасовски, Ариф  
Љатифи, Н. Марина, Ј.  
Чаловски, И. Кафеџиска, Г.  
Божиновски, С.  
Перчинкова, М. 
СланинкаМицевски, Т. 
Балканов, Б. Дејанова, С. 
Алабаковска, С. Крстевска-
Балканов, Ј. Масин-
Спасовска, Г. Спасовски, С. 
Богдановска, Н. 
Јанкуловски и В. Јаневска  

КЛИНИЧКА ПРИМЕНА НА ASYMMETRIC  
DIMETHYLARGININE  КАЈ ПАЦИЕНТИ  
СО РЕВМАТОИДЕН АРТРИТИС  
  

Мак Мед  
Преглед 2012; 66  
(1):26-34    
  

3.   Д. Спасовски, А. Љатифи, 
Н. Марина, Ј. Чаловски, И.  
Кафеџиска,Г.Божиновски,  
С.М.Перчинкова,  

ПОВРЗАНОСТ ПОМЕЃУ ASYMETRIC  
DIMETHYLARGININE I ANTI-CCP  
ANTITELATA OD VTORA GENERACIJA KAJ  
PACIENTI SO REVMATOIDEN ARTRITIS  

Мак Мед  
Преглед 2012;  
66(3):158-165      
  

  М.С.Мицевска, Т.  
Балканов, Б. Дејанова, С.  
Алабаковска, С.К. 
Балканов, Т. Сотирова, Ј.М. 
Спасовска, Г.  
Спасовски, В. Јаневска   
  
  

   

4.  С.М.Перчинкова, Ј.  
Чаловски, М. Грличков, Н.  
Марина, Г. Божиновски,  
И.Кафеџиска, Д. Антова,  
М. Трајаноска и  
Розалинда Исјановска  

ЕФИКАСНОСТ И БЕЗБЕДНОСТ НА  
РИТУКСИМАБ КАЈ ПАЦИЕНТИ СО  
АКТИВЕН РЕВМАТОИДЕН АРТРИТИС- 
ОПСЕРВАЦИОНА СТУДИЈА  
  

Мак. Мед.  
Преглед 2013;  
67(1):19-27  



5.   D. Spasovski, A. Latifi, N. 
Marina, J. Calovski, I.  
Kafedziska, Gj. Bozinovski,    
S. Percinkova, M. S.  
Micevska, T. Balkanov, B.  
Dejanova, S. Alabakovska, S. 
K. Balkanov, G. Spasovski, V.  
Janevska.   

Symmetric dimethyl arginine and N 
acetyl-b-D – glucosaminidase   
lysozimura of proximal renal tubules as a 
target for nephrotoxicity in patients with 
rheumatoid arthritis treated with 
disease modifying antirheumatic drugs.   

Journal of  
Nephropathology.  
2013;2(1):36-52  
PubMed  

 

10.2  Учество во научно-истражувачки национални и меѓународни проекти (до пет)  
Ред.бр  Автори   Наслов  Издавач/година  

/  /   /  /  

10.3     

  I.  Kafedziska  A Phase II, Randomized, Double-Blind, 
Placebo-Controlled Study to Evaluate the 
Clinical Efficacy of Neovacs’ TNF- 
Kinoid in Adult Subjects with Active  
Rheumatoid Arthritis despite  
Methotrexate Therapy, Neovacs, France  
  

2014  

  I.  Kafedziska  мултицентрична, рандомизирана, 
двојно слепа, плацебо контолирана 
фаза II b студија за одредување на 
доза на субкутано администриран АLX 
-0061 во комбинација со Метотрексат 
кај испитаници со умерен до тежок 
ревматоиден артритис и покрај 
терапија со Метотрексат- COMBO 
студија  

2015  

   I.  Kafedziska  мултицентрична рандомизирана, 
двојно слепа, фаза II b студија за 
субкутано администриран ALX-0061 
како монотерапија кај испитаници со  

2015  

   умерен до тежок ревматоиден 
артритис кои се интолерантни на 
Метотрексат или за кои 
понатамошното лекување со 
Метотрексат е несоодветно. MONO 
studija  

 

   I.  Kafedziska  Market research to evaluate DAS28 
score levels among patients receiving 
biologic therapy in Macedonia according 
to the length of time between 2 
conseguent therapy cycles, Јуни 2015 до 
Ноември 2016,  

2015-2016  

Менторства на додипломски, магистерски и докторски студии   

11.1  Дипломски работи  /   



11.2  Магистерски работи  /   

11.3  Докторски дисертации  /   

 
 
 

Прилог 
бр.4 
 

Податоци за наставниците кои изведуваат настава на студиската 
програма од прв, втор и трет циклус на студии и за ментори на 

докторски трудови 
 

1
. 

Име и презиме Марина Давчева Чакар 

2
. 

Дата на раѓање 14.11.1953 

3
. 

Степен на 
образование 

Високо 

4
. 

Наслов на научниот 
степен 

Докторна науки 

5
. 

Каде и кога го 
завршил 
образованието 
односно се стекнал со 
научен степен 

Образование Година Институција 
Доктор по медицина 1977 УКИМ 

Медицински 
факултет - 
Скопје 

Специјалист 1983 УКИМ 
Медицински 
факултет - 
Скопје 

Доктор на науки 1998 УКИММедици
нски факултет - 
Скопје 

6
. 

Подрачје, поле и 
област на научниот 
степен магистер 

Подрачје Поле Област 
   

7
. 

Подрачје, поле и 
област на научниот 
степен доктор 

Подрачје Поле Област 
Медицински науки и 
здравство 

Клинички 
медицински 
науки 

Оториноларин
гологија 

8
. 

Доколку е во работен 
однос да се наведе 
институцијата каде 
работи и звањето во кое 
е избран и во која 
област 

Институција Звање во кое е 
избран и област 

Универзитетска Клиника за Уво, нос 
и грло 

Редовен професор 
Оториноларингологија 

9
. 

Список на предмети кои наставникот ги води одделно за првиот, вториот  и третиот 
циклус на студии 
9.1. Список на предмети кои наставникот ги води на првиот циклус на студии 

Ред. 
број 

Наслов на предметот Студиска програма / 
институција 

1. Оториноларингологија  Општа медицина, УКИМ 
Медицински факултет - Скопје 

2. Оториноларингологија Дентална медицина, УКИМ 
Стоматолошки факултет - 
Скопје 

 3. Оториноларингологија Тригодишни стручни студии за 
дипломирани логопеди, УКИМ 



Медицински факултет - Скопје 
 4. Аудиологија Тригодишни стручни студии за 

дипломирани логопеди, УКИМ 
Медицински факултет - Скопје 

 5. Патологија на слух Тригодишни стручни студии за 
дипломирани логопеди, УКИМ 
Медицински факултет - Скопје 

 6. Педијатриска аудиологија  Специјалистичка година 
стручни студии за логопеди, 
УКИМ Медицински факултет - 
Скопје 

 7 Оториноларингологија Тригодишни стручни студии за 
медицински сестри и 
техничари, УКИМ 
Медицински факултет - Скопје 

 8. Оториноларингологија Семејна медицина – 
специјализација 

9.2.  Список на предмети кои наставникот ги води на вториот циклус на студии 
Ред. 
број 

Наслов на предметот Студиска програма / 
институција 

1. Логопедска протетика и нејзина 
примена 

Постдипломски и 
специјалистички студии за 
логопеди, УКИМ, Медицински 
факултет Скопје. 

2. Педијатриска аудиологија со 
пракса 

Постдипломски и 
специјалистички студии за 
логопеди, УКИМ, Медицински 
факултет Скопје. 

9.3. Список на предмети кои наставникот ги води на третиот циклус на студии 
Ред. 
број 

Наслов на предметот Студиска програма / 
институција 

1. Стекнатa сензонеуралнa глувост Медицина (клиничка), УКИМ 
Медицински факултет - Скопје 

2. Периферни вестибулопатии Медицина (клиничка), УКИМ 
Медицински факултет - Скопје 

1
0
. 

Селектирани резултати во последните пет години 
10.1. Релевантни печатени научни трудови (до пет) 

Ред. 
број 

Автори Наслов Издавач / 
година 

1. Frodita Jakimovska , Marina 
DavchevaChakar 

Acoustic rhinometry 
and rhinomanometry 
as objective tools for 
assessment of nasal 
patency in nasal septal 
surgery 

Romanian 
Journal of 
Rhinology 
2017.Vol.7,No.
25.11-17 

2. Frodita Jakimovska, 
.M.DavchevaChakar 

Evaluation of nasal 
cavity by acoustic 
rhinometry and 
computed tomography 
for diagnosis of nasal 
septal deviations 

Medicus, ISSN 
1409-6366 
UDC 2018. 
Vol 23(1);49-
54 



3. Davcheva-Chakar 
M,Sukarova-Stefanovska E, 
Ivanovska V, Lazarovaska V, 
Filipce I, Zafirovska B 

Speech perception 
outcome after cochlear 
implantation in 
children with 
GJB2/DFNB1 
associated deafness 

Balcan Medical 
Journal of 
Medicine 
2014,Vol.31;60
-63 

4. Feodita Jakimovska, Marina 
Davcheva-Chakar et al. 

Nazal septal 
growthand optimal age 
for septal surgery 

Medicus  
2016.Vol. 
21(3);244-48. 

5. Gabriela Kopacheva 
Barsova,Marina 
Davcheva-Chakaret.all 

The Pillars of the 
Nose- Crura 
Shortening for Over 
Projected Nose 

MJMS. 2019; 
7(23):4036-
4042 

10.2. Учество во научно-истражувачки национални и меѓународни проекти (до 
пет) 
Ред. 
број 

Автори Наслов Издавач / 
година 

1. Mahmut Tayyer,                               
Suela Sallavaci, Nermin 
Hrncic, Marina Davhceva 
Chakar et. all. 

„Преваленца на 
отитис медија со 
излив во Балканскиот 
регион и Каспискиот 
базен“ 

Мултицентрич
на студија - 
2019 

2. Марина Давчева Чакар и 
сор. 

„Скрининг на слухот 
кај новородени  “  

2018-2020 
Медицински 
факултет, 
Универзитет 
„Св.Кирил и 
Методиј“ -
Скопје 

10.3. Печатени книги во последните пет години (до пет) 
Ред. 
број 

Автори Наслов Издавач / 
година 

1. Илија Филипче, Марина 
Давчева Чакар 

Клиничко 
испитување во 
оториноларингологиј
ата 

ISBN 978-608-
65001-0-8 
2009 

2. Марина Давчева Чакар и 
сор. 

Основи на 
отологијата и 
аудиологијата 

Универзитет 
„Св.Кирил и 
Методиј“ 
Медицински 
факултет - 
Скопје, 2014 

3. Стручни редактори: 
Марина Давчева Чакар, 
Никола Николовски 
Автори:Michael Haweke, 
Brian Bingham, Heinz 
Stammberger, Bruce 
Benjamin 

Дијагностички 
прирачник  за 
Оториноларингологиј
а 

Табернакул, 
2010 

4.    
5.    



10.4. Печатени стручни трудови во последните пет години (до пет) 
Ред. 
број 

Автори Наслов Издавач / 
година 

1. Marina Davcheva 
Chakar et al. 
 
 
 

Sudden hearing loss as 
an initial symptom of 
vestibularschwannoma 

MJO. 
2017;Vol.4.:6-
13 
 

2. E.Sukarova, G.Bozhinovski, 
A.Momirovska.M.Davcheva 
Chakar 
 

Mutation analysis of 
the common deafness 
genes in patients with 
nonsyndromic hearing 
loss in Republic of 
Macedonia 
 
 

MMP 
2017;71(1): 21-
27 
 
 
 

3. Marina Davcheva Chakar, 
Ana Kaftandzieva, Beti  
Zafirovska 

Adenoid vegetation 
reservoir of bacteria 
for chronic otitis media 
with effusion and 
chronic rhinosinusitis 

Macedonian 
Academy of 
Sciences and 
Arts 
Contributions. 
2015 

4.  Frodita  Jakimovska,Marina 
Davcheva -Chakar 

Objective and 
subjective assessment 
of nasal patency on 
patients for septoplasty 
and rhinoseptoplasty 

Journal of 
IMAB Annual 
Proceeding 
(Scientific 
Papers).vol.25,i
ssue 2,april-
june,2019 

5. Marina Davcheva-Chakar Simultaneous 
presentation of benign 
paroxysmal positional 
vertigo and Meniere’s 
disease – case report 
 

MJMS, 2019 
Nov15; 
7(21):3626-
3629 

1
1
.  

Менторства на додипломски, магистерски и докторски студии   
11.1. Дипломски работи 20 
11.2. Магистерски работи 1 

11.3. Докторски дисертации 3 

1
2
.  

За ментори на докторски трудови селектирани резултати во последните четири/ пет 
години 
12.1. Доказ за печатени научноистражувачки трудови во меѓународни научни 

списанија или меѓународни научни публикации во даденото поле (до шест) 
во последните пет години 
Ред.  
број 

Автори Наслов Издавач 
/година 

1.    
2.    
3.    
4.    
5.    
6.    

12.2. Доказ за најмалку два печатени научноистражувачки трудови во 



меѓународни научни списанија со импакт фактор во даденото поле во 
последните пет години 
Ред.  
број 

Автори Наслов Издавач 
/година 

1.    
2.    

12.3. Доказ за најмалку три учества на меѓународни собири во последните четири 
години 
Ред.бр
ој 

Автори 
Marina Davcheva 
Chakar, Gjorgji 
Bozhinovski, 
EmilijaShukarova 
Stefanovska 
 

 

Наслов на трудот 
 
 

Concurrent genetic and 
standard screening test 
for hearing reduction 

 

Меѓународ
ен собир/ 
конференц
ија 
 
17th 
Europian 
Congress 
for cochlear 
implants 
and high 
technology 
hearing 
aids  

Година 
2019 

1.     
2.     
3.     

 
 
 
Име и презиме Наталија  Долненец-Банева 
Дата на раѓање 17-09-1961 
Степен на образование Високо 
Наслов на научниот степен Доктор на науки 
Каде и кога го завршил 
образованието односно се 
стекнал со научен степен 

Образование Година        Институција 
Доктор по 
медицина 

1987 УКИМ 
Медицински 
факултет 

Доктор на науки 2004 УКИМ 
Медицински 
факултет 

Подрачје, поле и обалст на 
научниот степен магистер 

Поле Подрачје Област 

/ / / 
Подрачје, поле и обалст на 
научниот степен доктор 

Поле Подрачје Област 
Медицински 
науки и здравство 

Клиничка 
медицина 

Неврологија 

Доколку е во работен однос да 
се наведе институцијата каде 
работи и звањето во кое е 
избран и во која област 

Институција Звање во кое е 
избран и област 

Универзитетска Клиника за 
неврологија, УКИМ 
Медицински факултет-Скопје 
 

Редовен  професор 
 
Неврологија 

Список на предмети кои наставникот ги води одделно за првиот, вториот и третиот циклус 
на студии 
9.1 Список на предмети кои наставникот ги води на првиот циклус студии 

Ред.бр Наслов на предметот Студиска програма/институција 
1. Неврологија Општа медицина, стоматолгија, 

Тригодишни стручни студии за 
медицински сестри, УКИМ Медицински 
факултет-Скопје 



2. Клиничко испитување Општа медицина УКИМ Медицински 
факултет-Скопје 

3. Ургентна медицина Општа медицина УКИМ Медицински 
факултет-Скопје 

4. Неврологија со 
неврофизиологија 

Тригодишни стручни студии за логопеди 
и за физиотерапевти, УКИМ Медицински 
факултет-Скопје 

5. Клиничка невропсихологија Тригодишни стручни студии за логопеди, 
УКИМ Медицински факултет-Скопје 

6. Физијатрија во невролоија Тригодишни стручни студии  за 
физиотерапевти, УКИМ Медицински 
факултет-Скопје 

7. Ментално здравје Тригодишни стручни студии за 
медицински сестри, УКИМ Медицински 
факултет-Скопје 

8. 
 
 

Превенција на 
цереброваскуларен инсулт-
изборен предмет 

Општа медицина УКИМ Медицински 
факултет-Скопје 

 9.  Деменција:како да се 
препознаеизборен предмет 
 

Општа медицина УКИМ Медицински 
факултет-Скопје 

 10. Цереброваскуларен инсулт-
начела на третман 
изборен предмет 

Тригодишни стручни студии  за 
физиотерапевти, УКИМ Медицински 
факултет-Скопје 

 11. Логопетски аспект на 
цереброваскуларен инсулт 
изборен предмет 

Тригодишни стручни студии за логопеди, 
УКИМ Медицински факултет-Скопје 

 12 Цереброваскуларен инсулт- 
основни принципи 
изборен предмет 

Тригодишни стручни студии за 
медицински сестри, УКИМ Медицински 
факултет-Скопје 

Список на предмети кои наставникот ги води одделно за првиот, вториот и третиот циклус 
на студии 
9.2 Список на предмети кои наставникот ги води на вториот циклус студии 

Ред.бр Наслов на предметот Студиска програма/институција 
1 Афазија и дисфазија Специјалистички студии за логопеди, 

УКИМ, Медицински факултет -Скопје 
Список на предмети кои наставникот ги води одделно за првиот, вториот и третиот циклус 
на студии 
9.3 Список на предмети кои наставникот ги води на третиот циклус студии 

Ред.бр Наслов на предметот Студиска програма/институција 
   /                      /                       / 
   

Селектирани резултати во последните три години 

10.1 Релевантни печатени научни трудови (до пет) 
Ред.бр Автори Наслов Издавач/година 
1. Dragana Petrovska 

Cvetkovska, Arben 
Taravari, Natalija 
Dolnenec Baneva, 
Dijana Nikodijevik, 
Coskun Kerala, Alan 
Andonovski, Biljana 
Andonovska 

Intracerebral hemorrhage 
and epileptic seizures: 
frequency, localization and 
seizures types. 

Mac Med Review. 2017;  71  
(2): 119-122. 
 

2. Irena Peovska 
Mitevska, Natalija 
Baneva, Marijan 
Bosevski, Elizabeta 
Srbinovska Kostovska 

Prevalence of risk factors 
and asymptomatic carotid 
atherosclerosis in diabetic 
patients screened for silent 
myocardial ischemia by 
SPECT myocardial 
imaging 

Nuclear Medicine Review 
2017;  20, 1: 8-9 

3. Irena Peovska 
Mitevska, Natalija 
Baneva, Elizabeta 
Srbinovska, 

Prognostic implications of 
myocardial 
perfusion imaging and 
coronary 

Diabetes & Vascular 
Disease Research; 1–10; 
2017 
 



Lily Stojanovska, 
Vasso Apostolopoulos, 
Marijan Bosevski 

calcium score in a 
Macedonian 
cohort of asymptomatic 
patients 
with type 2 diabetes 

4. Ristikj D, Dolnenec-
Baneva N, Papazova 
M. 

Assotiation between 
plasma concentration of 
tumor necrotic-factor 
alpha and  clinical 
presentation of diabetic 
peripheral neuropathy 

Epilepsy and Neurology. 
2017/2018; 49/50: 41-47 

5.  Vladimir Rendevski, 
Boris Aleksovski, 
Dragan Stojanov, Ana 
Mihajlovska-
Rendevska, Vasko 
Aleksovski, Natalija 
Baneva-Dolnenec, 
Dijana Nikodijevic, 
Dance Gudeva-
Nikovska 

Validation of the ELISA 
Method for Quantitative 
Detection of TNF-α in 
Patients with Intracerebral 
Hemorrhage 

OAMJMS ; 2017 Vol 5, 
No6: 703-707 

10.2 Учество во научно-истражувачки национални и меѓународни проекти (до пет) 
Ред.бр Автори Наслов Издавач/година 
1. 
 
 
 
2. 
 
 
 
 
 
 
 3. 
 
 
 
 
 
4 
 
 
 
 
 
5. 
 
 
 
 
 
 
6. 

Зафировска К, 
Долненец-Банева Н, 
и други 
 
Зафировска К, 
Долненец-Банева Н, 
и други 
 
 
 
 
Зафировска К, 
Долненец-Банева Н, 
и други 
 
 
 
Зафировска К, 
Долненец-Банева Н, 
и други 
 
 
 
Китева-Тренчевска 
Г, Долненец-Банева 
Н. и други 
 
 
 
 
Долненец-Банева Н, 
Петровска-
Цветковска Д и 
други 

Медицина базирана на 
докази (алгоритми од 
неврологија) 

Имплементација на 100 
селектирани МБД 
упатства, теоретски и 
практичен дел, МЗ на 
РМ  

Имплементација на 100 
селектирани МБД 
упатства, теоретски и 
практичен дел, МЗ на 
РМ  

Имплементација на 100 
селектирани МБД 
упатства, теоретски и 
практичен дел, МЗ на 
РМ  

Лонгитудинална студија 
на когнитивното и 
неврофизиолошкото 
функционирање кај 
хронични невролошки 
болести 

MARINER Study 

Министерство за  
здравство, 2016 
 
 
Министерство за  
здравство, 2015 
 
 
 
 
Министерство за  
здравство, 2016 
 
 
 
 
 
Министерство за  
здравство, 2017 
 
 
 
 
Медицински факултет, 
УКИМ, 2017 
 
 
 
 
 
Меѓународна студија 
(216547) 2016 

10.3 Печатени книги во последните пет години (до пет) 
Ред.бр Автори Наслов Издавач/година 
1. Наталија Долненец 

Банева 
Мозочен удар-што 
потоа? 

Медицински факултет, 
2019 

10.4 Печатени стручни трудови во последните пет години (до пет) 
Ред.бр Автори Наслов Издавач/година 
1. Natalija Dolnenec- Cysteinyl leukotrienes and Epilepsy and Neurology 



Baneva, D. 
Nikodijevic, D. 
Petrovska-
Cvetkovska, D. 

hematoma correlation  
study. 

2015/2016;  47/48: 68-74.    

2. Dijana Nokodijevic, 
Natalija Baneva-
Dolnenec, Dragana 
Petrovska-
Cvetkovska, Daniela 
Chaparoska 

Refractory Epilepsy-MRI, 
EEG and CT scan, a 
Correlative Clinical Study 

Open Access Macedonian 
Journal of Medical 
Sciences 2016; 4 (1): 98-
101. 
 

3. Петров И., Долненец 
Банева Н 

Рефрактерност на 
терапија со леводопа кај 
болни со васкуларен 
паркинсонизам 

Medicus 2016; Vol. 21 (2): 
181-185. 

4. Nenad Atanasov, A. 
Poposka, M. 
Samardziski, N. 
Dolnenec-Baneva, D. 
Grujoska-Veta, R. 
Dzoleva-Tolevska, I. 
Shabani. 

Analysis of clinical and 
ultrasonographic 
parameters in the stage of 
bone remodelling in 
surgical lengthening of 
lower leg. 

Acta orthopаedica et 
traumatologica 
macedonica 2016; No 8: 
15-19 

5. Dolnenec-Baneva 
N, Petrovska-
Cvetkovska D, Petrov 
I, Chaparovska D, 
Becarovski N. 
Cryptogenic stroke: 
Diagnostic 
Approaches, 
prognosis and 
management concept 

Cryptogenic stroke: 
Diagnostic Approaches, 
prognosis and 
management concept 

Physioacta 2016; 10 (3): 
35-41.         

Менторства на додипломски, магистерски и докторски студии 

11.1 Дипломски работи 47 
11.2 Магистерски работи 1 
11.3 Докторски дисертации 5 
 
 
 
Име и презиме Игор Петров 
Дата на раѓање 06.10.1971 
Степен на образование VIII 
Наслов на научниот 
степен 

Доктор на медицински науки 

Каде и кога го завршил 
образованието односно 
се стекнал со научен 
степен 

Образование Година Институција 

Доктор по медицина 1995 МФ Скопје 

Магистер 2004 МФ Скопје 

Доктор на науки 2007 МФ Скопје 

Подрачје, поле и област 
на научниот степен 
магистер 

Подрачје Поле Област 

Медицински науки и 
здравство 

Неврологија Неврофизиологија 

Подрачје, поле и област 
на научниот степен 
доктор 

Подрачје Поле Област 

Медицински науки и 
здравство 

Неврологија Неврофизиологија 

Доколку е во работен 
однос да се наведе 
институцијата каде 
работи и звањето во кое 
е избран и во која 
област 

Институција:  Звање во кое е избран и област  

Универзитетска Клиника зе неврологија,  
УКИМ Медицински факултет 
 

Редовен професор 

Список на предмети кои наставникот ги води одделно за првиот, вториот  и третиот циклус на студии 
 Список на предмети кои наставникот ги води на првиот циклус на студии 

Ред.  
број 

Наслов на предметот Студиска програма / институција 



1. Неврологија за студенти по 
медицина 

4 година/МФ 

2. Неврологија за студенти по 
стоматологија 

4 година/СФ 

 3. Неврологија за медицински сестри 
тригодишни студии,логопеди и 
физиотерапевти 

 

 4   
 5   
 6   
 7   
 8   
 Список на предмети кои наставникот ги води на вториот циклус на студии 

Ред. 
број 

Наслов на предметот Студиска програма / институција 

1. /  
2. /  

 Список на предмети кои наставникот ги води на третиот циклус на студии 
Ред. 
број 

Наслов на предметот Студиска програма / институција 

1. Екстрапирамидни заболувања МФ 
2.    

 3   
 4   
Селектирани резултати во последните пет години 
 Релевантни печатени научни трудови (до пет) 

Ред. 
број 

Автори Наслов Издавач /  година 

1. Петров 
Игор,Мулич 
Мерсудин,Антони
о Георгиев 

Типови на тремор кај пациенти со 
цереброваскуларни заболувања и 
кардиоваскуларни настани 

Санамед,2016:11:29
-34 

2. Петров Игор Типови на тремор кај пациенти со 
паркинсон плус синдроми 

Physioacta 2018; 
12,No.2,143-146 

3.  Hristina 
Popovska,Igor 
Petrov 

Parkinson’s Disease Patients with 
Dopamine Dysregulation Syndrome-
Editorial Review 

ACTA SCIENTIFIC 
MEDICAL 
SCIENCES (ISSN: 
2582-0931) Volume 
4 Issue 9,2020,90-96 

    
    

 Учество во научно-истражувачки национални и меѓународни проекти (до пет) 
Ред. 
број 

Автори Наслов Издавач / година 

1. Раководител на 
проект  
Научен соработник  
Д-р.Иван Барбов 

Генетска асоцијација на васкуларната 
деменција со селектирани полиморфизми 

 

2019 година 
МФ Скопје 

2. Раководител на 
проект  
Проф.Д-р.Гордана 
Китева Тренчевска 

Лонгитудинална студија на 
когнитивното и невропсихолошко 
функционирање кај хронични 
невролошки 
болести(Епилепсии,невродегенеративн
и болест,мозочни удари и мултипна 
склероза) 

 2019 година 
МФ Скопје 

3.    

4.    



5.    

 Печатени книги во последните пет години (до пет) 
Ред. 
број 

Автори Наслов Издавач / година 

1. Игор Петров Паркинсонова болест и паркинсонови 
синдроми 

Просветно дело 2018 

2.    

3.    
4.    
5.    

 Печатени стручни трудови во последните пет години (до пет) 
Ред. 
број 

Автори Наслов Издавач / година 

1. Ана Донева,Игор 
Петров,С.Манчевска 

The prevalence of RLS and severity of 
symptoms in patients with Idiopathic 
Parkinson`s disease in the Republic of 
Macedonia 

Epilepsy and 
Neurology Year 14/15-
1,Number 45/46,12-17 

2.    
3.    
4.    
5.    

Менторства на додипломски, магистерски и докторски студии   
 Дипломски работи / 
 Магистерски работи / 
 Докторски дисертации Nevrologija,Ginekologija и Onkologija 
За ментори на докторски трудови селектирани резултати во последните четири/ пет години 
 Доказ за печатени научноистражувачки трудови во меѓународни научни списанија или меѓународни научни 

публикации во даденото поле (до шест) во последните пет години 
Ред.  
број 

Автори Наслов Издавач / година 

1.    
2.    
3.    
4.    
5.    
6.    

 Доказ за најмалку два печатени научноистражувачки трудови во меѓународни научни списанија со импакт 
фактор во даденото поле во последните пет години 
Ред.  
број 

Автори Наслов Издавач / година 

1.    
2.    

 Доказ за најмалку три учества на меѓународни собири во последните четири години 
Ред. 
број 

Автори Наслов на трудот Меѓународен собир/ 
конференција 

Година 

1.     
2.     
3.     

 
 
 

Име и презиме Анита Арсовска 
Дата на раѓање 15.11.1970 
Степен на образование VIII 
Наслов на научниот степен Доктор на медицински науки 
Каде и кога го завршилa 
образованието односно се 
стекналa со научен степен 

Образование Година Институција 

Доктор по 
медицина 

1994 МФ Скопје 

Магистер 2002 МФ Скопје 



Доктор на науки 2007 МФ Скопје 

Подрачје, поле и област на 
научниот степен магистер 

Подрачје Поле Област 

Медицински науки 
и здравство 

Неврологија Цереброваскуларни 
болести/дијагностика 

Подрачје, поле и област на 
научниот степен доктор 

Подрачје Поле Област 

Медицински науки 
и здравство 

Неврологија Цереброваскуларни 
болести/дијагностика 

Доколку е во работен однос 
да се наведе институцијата 
каде работи и звањето во кое е 
избран и во која област 

Институција:  Звање во кое е избран и област  

Универзитетска Клиника по 
неврологија,  
УКИМ Медицински факултет 
 

Професор 

Список на предмети кои наставникот ги води одделно за првиот, вториот  и третиот циклус на студии 
 Список на предмети кои наставникот ги води на првиот циклус на студии 

Ред.  
број 

Наслов на предметот Студиска програма / институција 

1. Неврологија  
2. Цереброваскуларни заболувања  

 3. Клиничка невропсихологија  
 4 Физиотерапија во неврологија  
 5 Медицинска диететика  
 6   
 7   
 8   
 Список на предмети кои наставникот ги води на вториот циклус на студии 

Ред. 
број 

Наслов на предметот Студиска програма / институција 

1. Пелтечење  
2. Афазија, аграфија, акалкулија  

 Список на предмети кои наставникот ги води на третиот циклус на студии 
Ред. 
број 

Наслов на предметот Студиска програма / институција 

1. Невронаука  
2. Ургенти состојби во неврологијата  

 3   
 4   
Селектирани резултати во последните пет години 
 Релевантни печатени научни трудови (до пет) 

Ред. 
број 

Автори Наслов Издавач /  година 

1. А. Арсовска, Е. Антова, С. 
Стојчев, И. Ѓорчева, М. 
Бабуновска, Ј. Митревска-
Велков, И. Исјановски.  

Колор дуплекс сонографски 
наод на каротидните артерии 
и асоцирани фактори на 
ризик кај пациенти со 
транзиторна исхемична атака. 

Mac. Med. Review, 2016; 70 (1); 
35-38. 

2. Berge E, Ford GA, Stapf C, 
Al-Shahi Salman R, Fischer 
U, Coveney S, Weimar C, 
Arnold M, Arsovska A, 
Lemmens R, Nederkoorn PJ, 
Kelly PJ. 
 

Are there opportunities for a 
closer collaboration on clinical 
stroke research in Europe? 

Eur Stroke J. 2018 Mar;3(1):22-
28.  

3.  
Vojtikiv-Samoilovska D, 
Arsovska A. 
 

 
Prevalence and Predictors of 
Depression after Stroke - 
Results from a Prospective 
Study. 
 

Open Access Maced J Med Sci. 
2018 Apr 24;6(5):824-828. doi: 
10.3889/oamjms.2018.182. 
eCollection 2018 May 20. 

4. Kelly P, Salman RA, 
Arsovska A, Dippel DW, 
Fischer U, Ford GA, Fuentes 
B, Lemmens R, Marshall 
JC, Nederkoorn PJ, 

Building a European 'network 
of networks' for stroke clinical 
research - The European Stroke 
Organisation Trials Alliance 
(ESOTA). 

Eur Stroke J. 2019 Sep;4(3):224-
232. 



Robinson T, Weimar C, 
Berge E; ESO Trials 
Network Committee 
ESOTA Steering Group. 

5. Lorenzano S, Kremer C, 
Pavlovic A, Jovanovic DR, 
Sandset EC, Christensen H, 
Bushnell C, Arsovska A, 
Sprigg N, Roffe C, Ijäs P, 
Gdovinova Z, Alexandrov 
A, Zedde M, Tassi R, 
Acciaresi M, Lantz M, 
Sunnerhagen K, Zarkov M, 
Rantanen K, Perren F, 
Iversen HK, Kruuse C, 
Slowik A, Palazzo P, Korv 
J, Fromm A, Lovrencic-
Huzjan A, Korompoki E, 
Fonseca AC, Gall SL, 
Brunner F, Caso V, Sacco S; 
SiPP Trial Investigators and 
ESO-WISE Group. 

SiPP (Stroke in 
Pregnancy and 
Postpartum): A 
prospective, 
observational, 
international, multicentre 
study on 
pathophysiological 
mechanisms, clinical 
profile, management and 
outcome of 
cerebrovascular diseases 
in pregnant and 
postpartum women. 

Eur Stroke J. 2020 Jun;5(2):193-
203 

 Учество во научно-истражувачки национални и меѓународни проекти (до пет) 
Ред. 
број 

Автори Наслов Издавач / година 

1. Анита Арсовска, главен 
истражувач за РСМ 

„ Мозочен удар во бременост 
и пуероериум “ 

 

2020 година 
МФ Скопје 

2. Анита Арсовска, главен 
истражувач за РСМ 

„Мозочна венска синус 
тромбоза “ 

 2020 година 
МФ Скопје 

3. Анита Арсовска, главен 
истражувач за РСМ 

„CONVINCE”- Колхицин за 
превенција на васкуларна 
инфламација кај не-
кардиоемболичен мозочен 
удар  

2020 година 
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Clinical Study. 
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elSSN: 1857-9655. Clinical Science 

 

2. Andonovska 
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1. Sanamed- medical journal of doctors Novi 
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Cepreganova-
Cangovska T, 
Taravari A. 

2. Natalija 
Dolnenec-
Baneva, Dijana 
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4. Dragana 
Petrovska 
Cvetkovska, 
Arben Taravari, 
Natalija 
Dolnenec 
Baneva, Dijana 
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localization and 
seizures types. 

Macedonian Medical Review. 2017; 71(2), 119-122. 
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Spectrum of 
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Epilepsy and Neurology 2017/2018; 49/50:78-85. 

 

Менторства на додипломски, магистерски и докторски студии   
 Дипломски работи 3 
 Магистерски работи / 
 Докторски дисертации / 
За ментори на докторски трудови селектирани резултати во последните четири/ пет години 
 Доказ за печатени научноистражувачки трудови во меѓународни научни списанија или 

меѓународни научни публикации во даденото поле (до шест) во последните пет години 
Ред.  
број 

Автори Наслов Издавач / година 

1.    
2.    
3.    
4.    
5.    
6.    

 Доказ за најмалку два печатени научноистражувачки трудови во меѓународни научни списанија 
со импакт фактор во даденото поле во последните пет години 



Ред.  
број 

Автори Наслов Издавач / година 

1.    
2.    

 Доказ за најмалку три учества на меѓународни собири во последните четири години 
Ред. 
број 

Автори Наслов на 
трудот 

Меѓународен собир/ 
конференција 

Година 

1.     
2.     
3.     

 
 
 
Име и презиме Гордана Китева-Тренчевска 
Дата на раѓање 16.10.1959 
Степен на образование VIII 
Наслов на научниот 
степен 

Доктор на медицински науки 

Каде и кога го завршил 
образованието односно се 
стекнал со научен степен 

Образование Година Институција 

Доктор по 
медицина 

1984 МФ Скопје 

Доктор на науки 2003 МФ Скопје 

Подрачје, поле и област 
на научниот степен 
магистер 

Подрачје Поле Област 

Медицински 
науки и 
здравство 

Неврологија Епилептологија со неврофизиологија 

Подрачје, поле и област 
на научниот степен 
доктор 

Подрачје Поле Област 

Медицински 
науки и 
здравство 

Неврологија Епилептологија со неврофизиологија 

Доколку е во работен 
однос да се наведе 
институцијата каде работи 
и звањето во кое е избран 
и во која област 

Институција:  Звање во кое е избран и област  

Универзитетска Клиника по 
неврологија,  
УКИМ Медицински 
факултет 
 

Редовен професор 

Список на предмети кои наставникот ги води одделно за првиот, вториот  и третиот циклус на студии 
 Список на предмети кои наставникот ги води на првиот циклус на студии 

Ред.  
број 

Наслов на предметот Студиска програма / институција 

1. Неврологија Општа медицина/УКИМ Медицински факултет 
2. Семејна медицина Општа медицина/УКИМ Медицински факултет 

 3. Клиничко испитување Општа медицина/УКИМ Медицински факултет 
 4 Епилептични синдроми -

изборен 
Општа медицина/УКИМ Медицински факултет 

 5 Неврологија Дентална медицина / УКИМ 
 Стоматолошки факултет 

 6 Неврологија и ментално здравје Тригодишни стручни студии за дипломирани 
медицински сестри/УКИМ Медицински факултет 

 7 Неврологија со 
неврофизиологија 

Тригодишни стручни студии за дипломирани 
физиотерапевти/УКИМ Медицински факултет 

 8 Физиотерапија во неврологија Тригодишни стручни студии за дипломирани 
физиотерапевти/УКИМ Медицински факултет 

 9. Неврологија со 
неврофизиологија 

Тригодишни стручни студии за дипломирани 
логопеди/УКИМ   
Медицински факултет 

 10 Невропсихологија Тригодишни стручни студии за дипломирани 
логопеди/УКИМ   
Медицински факултет 

 11 Геронтологија Тригодишни стручни студии за дипломирани 
медицински сестри/УКИМ Медицински факултет 



 12 Геријатрија Тригодишни стручни студии за дипломирани 
физиотерапевти/УКИМ Медицински факултет 

 Список на предмети кои наставникот ги води на вториот циклус на студии 
Ред. 
број 

Наслов на предметот Студиска програма / институција 

1. Неврологија Специјализација за неврологија 
2. Афазија, дизграфија,дизлексија Специјализација за дипломирани логопеди 

 Список на предмети кои наставникот ги води на третиот циклус на студии 
Ред. 
број 

Наслов на предметот Студиска програма / институција 

1. Епилептологија -изборен Докторски студии/УКИМ/Медицински факултет 
2.  Електроенцефалографија- изборен Докторски студии/УКИМ/Медицински факултет 

 3 Неврофизиологија- изборен Докторски студии/УКИМ/Медицински факултет 
 4   
Селектирани резултати во последните пет години 
 Релевантни печатени научни трудови (до пет) 

Ред. 
број 

Автори Наслов Издавач /  година 

1. Ravish Keni, Barbara 
Mostacci, Gordana 
Kiteva-Trenchevska, 
Laura Licchetta, Liljana 
Ignjatova, Sanjeev 
Thomas, Kimfford 
Meador 

Women’s issue Epileptic  Disorders Vol-22(4)-2020 
https://doi.org/10.1684/epd.2020.1173 

2. Emilija Cvetkovska, 
Marija Babunovska,Igir 
Kuzmanovski,Bojan 
Boshkovski,Gordana 
Kiteva Trencevska 

Micturation and startle-
induced reflex seizures 
in a patient with focal 
cortical dysplasia in 
middle frontl gyrus 

Clinical Neurophysiology 130 2019 

3.  Torbjorn Tomson, Dina 
Battino, Erminio Bonizzoni , 
Johb Craig, Dick Lindhout, 
Emillio Perucca, Ann 
Sabers, Sanjeev Thomas, 
Frank Vajda for the EURAP 
Study Group 

Declining malformation 
rates with changes 
antiepileptic drug 
prescribing: An 
observational study 

Neurology 93 2019 

4. Avakyan G.N., Belousova 
E.D., Burd S.G., Vlasov 
P.N., Ermolenko N.A., 
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1. Mirjana 

Shoshocheva, N. 
Jankulovski, A. 
Kartalov B. 
Kzmanovska 
S.Ristovski, 
D.Karadjova,, M. 
Tolevska 

HYEPOXIC ACUTE LUNG 
INJURY:CLINICALLY 
RELEVANT PROBLEM I 21ST 
CENTRY 

8th Annual Spring Scientific 
Symposium in Anesteziology 
and Intensive Care april 21st-
April 23st 2017. Nis, Serbia, 
PROCEEDING,220-222 
 

2. Dragoslav 
Mladenovikj, 
Slobodan 
Ristovski 

USE OF Z-PLASTY IN THE 
TREATMENT OF SEVERE 
COLOSTOMY STENOSIS 

Lietuvos chirurgija 2017 nr. 1, 
16 tomas, 34-36 

3. Ristovski S., 
Sofronievska-
Glavinov M. 
Stankov O., 
Stavridis S 

MANAGEMENT OF ACUTE 
RENAL COLIC ACCORDING 
GUIDELINES IN GENERAL 
HOSPITALSAND 
UNIVERSITY HOSPITALS 

Medical Journal 
Medicus,ISSN 1409-6366 
UDC 61 Vol 21 (1) 2016 
 

4. Wagenlehner 
FM,Van 
Oostrum…….GPIU 
investigators(..57th 
Slobodan 
Ristovski..) et 
al 

INFECTIVE 
COMPLICATIONS AFTER 
PROSTATE BIOPSY: 
OUTCOME OF THE GLOBAL 
PREVALENCE STUDY OF 
INFECTIONS IN UROLOGY 
(GPIU) 2010 AND 2011, A 
PROSPECTIVE 
MULTINATIONAL 
MULTICENTRE PROSTATE 
BIOPSY STUDY 

Eur Urol.2013 Mar;63(3):521-
7. doi: 
10.1016/j.eururo.2012.06.003. 
Epub 2012 Jun 12. 

5. Шошолчева М. 
Троиќ Т. 
Ристовски С. 
Илиевска Ј 

БАРИЈАТРИСКА 
ХИРУРГИЈА: 
АНЕСТЕЗИОЛОШКИ 
ПРИСТАП ВО ТРЕТМАНОТ 
НА ХИРУРШКИ 
КОМПЛИКАЦИИ 

(in press) CEEA Dojran, 
04.10. 2017. 
 

Менторства на додипломски, магистерски и докторски студии 

11.1 Дипломски работи 1 
11.2 Магистерски работи 1 
11.3 Докторски дисертации 3 
 
 
 
Име и презиме Боро Џонов 
Дата на раѓање 12.01.1972 
Степен на образование Високо 
Наслов на научниот степен Доктор на науки 
Каде и кога го завршил 
образованието односно се стекнал 
со научен степен 

Образование Година        Институција 
Доктор по 
медицина 

1996 УКИМ 
Медицински 
факултет 

Магистер 2006 УКИМ 
Медицински 
факултет 

Доктор на науки 2014 УКИМ 
Медицински 
факултет 

Подрачје, поле и обалст на 
научниот степен магистер 

Поле Подрачје Област 

Медицински 
науки и здравство 

Фундаментални 
медицински 
науки  

Хирургија 

Подрачје, поле и обалст на Поле Подрачје Област 



научниот степен доктор Медицински 
науки и здравство 

Фундаментални 
медицински 
науки 

Хирургија 

Доколку е во работен однос да се 
наведе институцијата каде работи и 
звањето во кое е избран и во која 
област 

Институција Звање во кое е избран 
и област 

Ј.З.Универзитетска клиника за 
пластична и реконструтивна 
хирургија 
 

Вонреден професор, 
општа хирургија 

Список на предмети кои наставникот ги води одделно за првиот, вториот и третиот циклус на 
студии 
9.1 Список на предмети кои наставникот ги води на првиот циклус студии 

Ред.бр Наслов на предметот Студиска програма/институција 
1. Хирургија/ пластична и 

реконструктивна хирургија 
Општа медицина/ Медицински факултет - 
Скопје 

2. Ургентна медицина Општа медицина/ Медицински факултет - 
Скопје 

3. Клиничко испитување Општа медицина / Медицински факултет - 
Скопје 

4. Хирургија клиничка пракса и 
семинар 

Општа медицина / Медицински факултет - 
Скопје 

5.   
6.   
7.   
8.   
9.   
10.   

 11.   
Список на предмети кои наставникот ги води одделно за првиот, вториот и третиот циклус на 
студии 
9.2 Список на предмети кои наставникот ги води на вториот циклус студии 

Ред.бр Наслов на предметот Студиска програма/институција 
1   

Список на предмети кои наставникот ги води одделно за првиот, вториот и третиот циклус на 
студии 
 
9.3 Список на предмети кои наставникот ги води на третиот циклус студии 

Ред.бр Наслов на предметот Студиска програма/институција 
1.   
2.   

Селектирани резултати во последните три години 

10.1 Релевантни печатени научни трудови (до пет) 
Ред.бр Автори Наслов Издавач/година 
1. Boro Dzonov, Lazo 

Noveski, Suzana 
Nikolovska, Elizabeta 
Mircevska Zhogovska, 
Vladimir Ginoski, Darko 
Daskalov 

Comparision of 
tissue oxygen 
saturation(SpO2) of 
flaps and skin grafts 

 Мак Мед Преглед 
2017:71(3):190-195 

2. Noveski 
Lazo,MatveevaN..,Dzonov 
B 

Survival and 
prognosis of 
patients with 
cutaneous 
melanoma on 
extremitas. 

JMS 2018:1(1):38-45 

3. Boro Dzonov, Srbov 
Blagoja 

Comparative study 
of articles of 
different surgical 
approaches by 
diverse authors in 
treatment of cubital 
tunnel syndrome. 

Мак Мед Преглед 2019; 
73(2): 83-87 



4. Elizabeta Zogovska, 
Vladimir 
Mircevski,…Boro 
Dzonov 

Complex scalp 
defect 
reconstruction –a 
case report 

Мак Мед Преглед 
2019;73(1):42-46 

10.2 Учество во научно-истражувачки национални и меѓународни проекти (до пет) 
Ред.бр Автори Наслов Издавач/година 
1. Група автори од ЈЗУ 

Клиника за пластична и 
реконструктивна хирургија 

Епидемилошка 
анализа на 
напреднат 
базоцелуларен 
карцином на 
кожата по 
хируршки третман 

2016 

10.3 Печатени книги во последните пет години (до пет) 
Ред.бр Автори Наслов Издавач/година 
1 група автори: Џонов 

Б.,Жоговска-Мирчевска 
Е.,Мирчевски В.,Гиноски 
В.,Новески Л. 

Хируршки аспекти 
во лекувањето на 
периферните 
нерви 
 

Мед.фак.-Скопје 2019 

10.4 Печатени стручни трудови во последните пет години (до пет) 
Ред.бр Автори Наслов Издавач/година 
1. Boro Dzonov,Lazo 

Noveski,Suzana 
Nikolovska and Elizabeta 
Zhogovska. 

Doppler 
comparative 
measurements in 
the reconstruction 
of limbs with flaps 
and grafts 

Мак Мед Преглед 
2017:71(1):56-63 

2. E.Zogovska-Mirchevska, 
Vl. Mirchevski, I.Peev 
,L.Noveski,B.Dzonov 

Surgical treatment 
of scalp skin cancer 
with endocranial 
invasion 

Acta Orthopedica et 
Traumatologica 
Macedonica, 2016; 8:28-31            

3. Noveski Lazo,Mirchevska 
E,Dzonov B 

Tissue expansion 
reconstruction of 
the scalp with 
secondary cutis 
verticis gyrate 

Acta 
morphol.2016;Vol.13(1):25-
28 

4. Lazo Noveski,Vladimir 
Ginoski,Boro 
Dzonov,Elizabeta 
ZogovskaMircevska 

Case report of  
feminizing genital 
reconstruction in 
female with 
congenital adrenal 
hyperplasia 

Мак Мед Преглед 
2017:71(2):131-135 

Менторства на додипломски, магистерски и докторски студии 

11.1 Дипломски работи 5 
11.2 Магистерски работи 1 
11.3 Докторски дисертации 2 
 
 
 
Име и презиме Елизабета Мирчевска 
Дата на раѓање 18.10.1966 
Степен на образование Високо 
Наслов на научниот степен Доктор на науки 
Каде и кога го завршил 
образованието односно се стекнал 
со научен степен 

Образование Година        Институција 
Доктор по 
медицина 

1994 Медицински 
факултет - Београд 

Магистер 1999 УКИМ 
Медицински 



факултет  
Доктор на науки 2009 УКИМ 

Медицински 
факултет 

Подрачје, поле и обалст на 
научниот степен магистер 

Поле Подрачје Област 

Медицински науки 
и здравство 

Фундаментални 
медицински науки  

Хирургија 

Подрачје, поле и обалст на 
научниот степен доктор 

Поле Подрачје Област 
Медицински науки 
и здравство 

Фундаментални 
медицински науки 

Хирургија 

Доколку е во работен однос да се 
наведе институцијата каде работи 
и звањето во кое е избран и во 
која област 

Институција Звање во кое е избран 
и област 

Ј.З.Универзитетска клиника за 
пластична и реконструтивна 
хирургија 
 

Вонреден професор, 
општа хирургија 

Список на предмети кои наставникот ги води одделно за првиот, вториот и третиот циклус на 
студии 
9.1 Список на предмети кои наставникот ги води на првиот циклус студии 

Ред.бр Наслов на предметот Студиска програма/институција 
1. Хирургија/ пластична и 

реконструктивна хирургија 
Општа медицина/ Медицински факултет - 
Скопје 

2. Ургентна медицина Општа медицина/ Медицински факултет - 
Скопје 

3. Клиничко испитување Општа медицина / Медицински факултет - 
Скопје 

4. Хирургија клиничка пракса и 
семинар 

Општа медицина / Медицински факултет - 
Скопје 

5. Здравствена нега хирургија Ренген технолози / Медицински факулет – 
Скопје 

6. Општа хирургија Доктор по дентална медицина / Медицински 
факулет - Скооје 

7.   
8.   
9.   
10.   

 11.   
Список на предмети кои наставникот ги води одделно за првиот, вториот и третиот циклус на 
студии 
9.2 Список на предмети кои наставникот ги води на вториот циклус студии 

Ред.бр Наслов на предметот Студиска програма/институција 
1   

Список на предмети кои наставникот ги води одделно за првиот, вториот и третиот циклус на 
студии 
 
9.3 Список на предмети кои наставникот ги води на третиот циклус студии 

Ред.бр Наслов на предметот Студиска програма/институција 
1.   
2.   

Селектирани резултати во последните три години 

10.1 Релевантни печатени научни трудови (до пет) 
Ред.бр Автори Наслов Издавач/година 
1. Boro Dzonov, Lazo Noveski, 

Suzana Nikolovska, 
Elizabeta Mircevska 
Zhogovska, Vladimir 
Ginoski, Darko Daskalov 

Comparision of tissue 
oxygen saturation(SpO2) 
of flaps and skin grafts 

 Мак Мед Преглед 
2017:71(3):190-195 

2. Margarita 
Peneva,Elizabeta 
Zjogovska,Sasho 
Dohchev,Sotir 
Stavridis,Aleksandar 
Josifiv,Marija Jovanovski-

Successful kidney 
transplantation in 
patient with multiple 
perioperative renal 
transplant complication. 
Case report. 

1. Macedonian academy 
of science and arts. 
Section of medical 
science,XXXVII 2-
3,2016 



Srceva,Josif 
Janchulev,Jelka Masin 
Spasovska,Goce Spasovski 

 

3. Јовановски-Срцева 
М,кузмановскаБ,Карталов 
А,Мојсова М,Џолева 
Р,Џиковски И,Кондов 
Б,Спировски 
З,Чепреганова Чанговска 
Т,Кузмаоновски 
И,Тановска 
Н,Чоланчевски 
Р,Јанкуловски 
Н,Андоновска 
Б,Мирчевска Е,Кондов 
Г,Мирчевски 
 

В Тимектомија кај 
мијастенија 
гравис,анестезиолошки 
импликации-
ретроспективна 
анализа 

1. Epilepsy and 
Neurology,Year 15/16; 
47/48 ;27- 33 

 

 Vladimir 
Mirchevski,Elizabeta 
Zogovska,Aleksandar 
Chaparoski,Venko 
Filipce,Ljuljzim Agai,Blagoj 
Shuntov,Mirko Michel 
Mirchevski and Marija 
Jovanovska Srceva 

Carpenter syndrome-
case report  and 
treatment. 

1. Мак Мед Преглед 
2016; 70(2):100-104 

 

4. Elizabeta Zogovska, 
Vladimir Mircevski,…Boro 
Dzonov 

Complex scalp defect 
reconstruction –a case 
report 

Мак Мед Преглед 
2019;73(1):42-46 

10.2 Учество во научно-истражувачки национални и меѓународни проекти (до пет) 
Ред.бр Автори Наслов Издавач/година 
1. Група автори од ЈЗУ 

Клиника за пластична и 
реконструктивна 
хирургија 

Епидемилошка 
анализа на напреднат 
базоцелуларен 
карцином на кожата 
по хируршки третман 

2016 

10.3 Печатени книги во последните пет години (до пет) 
Ред.бр Автори Наслов Издавач/година 
1 група автори: Џонов 

Б.,Жоговска-
Мирчевска 
Е.,Мирчевски 
В.,Гиноски В.,Новески 
Л. 

Хируршки аспекти 
во лекувањето на 
периферните нерви 
 

Мед.фак.-Скопје 2019 

10.4 Печатени стручни трудови во последните пет години (до пет) 
Ред.бр Автори Наслов Издавач/година 
1. Boro Dzonov,Lazo 

Noveski,Suzana 
Nikolovska and Elizabeta 
Zhogovska. 

Doppler comparative 
measurements in the 
reconstruction of 
limbs with flaps and 
grafts 

Мак Мед Преглед 
2017:71(1):56-63 

2. E.Zogovska-Mirchevska, 
Vl. Mirchevski, I.Peev 
,L.Noveski,B.Dzonov 

Surgical treatment of 
scalp skin cancer with 
endocranial invasion 

Acta Orthopedica et 
Traumatologica 
Macedonica, 2016; 8:28-31            

3. Noveski Lazo,Mirchevska 
E,Dzonov B 

Tissue expansion 
reconstruction of the 
scalp with secondary 
cutis verticis gyrate 

Acta 
morphol.2016;Vol.13(1):25-
28 

4. Lazo Noveski,Vladimir 
Ginoski,Boro 
Dzonov,Elizabeta 
ZogovskaMircevska 

Case report of  
feminizing genital 
reconstruction in 
female with congenital 

Мак Мед Преглед 
2017:71(2):131-135 



adrenal hyperplasia 
Менторства на додипломски, магистерски и докторски студии 

11.1 Дипломски работи / 
11.2 Магистерски работи 2 
11.3 Докторски дисертации 3 
 
 
 
Име и презиме Лазар Тодоровиќ 
Дата на раѓање 20.07.1967 
Степен на образование Високо 
Наслов на научниот 
степен 

Доктор на науки 

Каде и кога го завршил 
образованието односно се 
стекнал со научен степен 

Образование Година        Институција 
Доктор по медицина  

1991 
УКИМ 
Медицински 
факултет 

Магистер  
2009 

УКИМ 
Медицински 
факултет 

Доктор на науки  
2014 

УКИМ 
Медицински 
факултет 

Подрачје, поле и обалст 
на научниот степен 
магистер 

Поле Подрачје Област 

Медицински науки и 
здравство 

Клиничка 
медицина 

Хирургија-детска 
хирургија 

Подрачје, поле и обалст 
на научниот степен 
доктор 

Поле Подрачје Област 
Медицински науки и 
здравство 

Клиничка 
медицина 

Хирургија-детска 
хирургија 

Доколку е во работен 
однос да се наведе 
институцијата каде 
работи и звањето во кое е 
избран и во која област 

Институција 
 

Звање во кое е 
избран и област 

УК за Детска хирургија, Медицински 
факултет. УКИМ  

Вонреден професор 
– хирургија-детска 
хирургија 

Список на предмети кои наставникот ги води одделно за првиот, вториот и третиот циклус на 
студии 
9.1 Список на предмети кои наставникот ги води на првиот циклус студии 

Ред.бр Наслов на предметот Студиска програма/институција 
1. Здраствена нега-хирургија 3 годишни студии за медицински сестри 

(вонредни/редовни). Медицински факултет 
– УКИМ 

2. Хирургија Општа медицина. Медицински факултет - 
УКИМ 

3. Клиничко испитување Општа медицина. Медицински факултет - 
УКИМ 

4. Хирургија Клиничка пракса и 
хирургија семинар 

Општа медицина. Медицински факултет - 
УКИМ 

Список на предмети кои наставникот ги води одделно за првиот, вториот и третиот циклус на 
студии 
9.2 Список на предмети кои наставникот ги води на вториот циклус студии 

Ред.бр Наслов на предметот Студиска програма/институција 
1   

Список на предмети кои наставникот ги води одделно за првиот, вториот и третиот циклус на 
студии 
9.3 Список на предмети кои наставникот ги води на третиот циклус студии 

Ред.бр Наслов на предметот Студиска програма/институција 
1. / / 

Селектирани резултати во последните три години 

10.1 Релевантни печатени научни трудови (до пет) 
Ред.бр Автори Наслов Издавач/година 
1. Мемети Ш., 

Петровски 
Evaluation of two surgical treatments 
of primary vesicoureteral reflux 

Sanamed 2016; 11(2): 
93-97. 



М., 
Петровски 
П., 
Симеонов 
Р., 
Камилоски 
М., 
Тодоровиќ 
Л., Зибери 
Ј., Ристески 
Т., Љумани 
Њ., 
Михајлова 
М., Гордана 
Р. 

 

among children: A 15 years 
experience (Евалуација на два 
хируршки третмани на 
везикоуретералниот рефлукс кај 
деца: 15 годишно искуство). 

2. Петровски 
П., Наунова 
В., 
Тодоровиќ 
Л., 
Камилоски 
М., 
Симеонов 
Р., 
Петровски 
М.  

 

Vascular malformation of the ileum 
in a child wih hematochezia: a case 
report. (Васкуларна 
малформација на илеум кај дете 
со хематохезија: приказ на 
случај). 

Национален 
конгрес по детска 
хирургија со 
меѓународно 
учество, Пловдив 
Бугарија, ноември 
2016. Зборник на 
апстракти и 
трудови стр. 64. 

 

10.2 Учество во научно-истражувачки национални и меѓународни проекти (до пет) 
Ред.бр Автори Наслов Издавач/година 
1  Учесник во национален научен 

проект: “Компаративна анализа на 
предоперативна и постоперативна 
дијагноза кај меланом на кожа,, 

 

10.3 Печатени книги во последните пет години (до пет) 
Ред.бр Автори Наслов Издавач/година 
1 Лазар 

Тодоровиќ 
,,Хирургија на повредениот 
детски лакт”  

 

Универзитетска 
Клиника за детска 
хирургија-Скопје 
2016. 

10.4 Печатени стручни трудови во последните пет години (до пет) 
Ред.бр Автори Наслов Издавач/година 
1. Чадиковски 

В., Димов 
А., 
Тодоровиќ 
Л., 
Симеонов 
Р., Ефремов 
Љ., 
Петровски 
М. 

 

10. Retrospective comparative 
study of primary anterior 
hypospadias repair using 
Snodgrass and Mathieu methods. 
(Ретроспективна 
компаративна студија на 
поправката на примарни 
антериорни хипоспадии по 
методите на Snodgrass и 
Methieu). 

Acta morphol.2015; 
Vol.12(2):75-79. 

 

 2. Тодоровиќ 
Л., 
Камилоски 
М., 
Петровски 
П., 
Петровски 
М., 
Симеонов 
Р., Мемети 

Minimally invasive treatment of 
proximal radius fratures in 
children. (Минимално 
инвазивен третман на 
скршеници на проксимален 
радиус кај деца). 

Национален 
конгрес по детска 
хирургија со 
меѓународно 
учество, Пловдив 
Бугарија, ноември 
2016. Зборник на 
апстракти и 
трудови стр. 43. 



Ш.  

 3. Петровски 
П., 
Петровски 
М., 
Тодоровиќ 
Л. 

 

25 years experience of the 
treatment of the long bones 
fracture with ESIO method (25 
годишно искуство во 
третманот на скршеници на 
долги коски со ЕСИО 
методот). 

Интернационален 
симпозиум по 
детска хирургија, 
25-27 септември 
2015, Берово. 

Зборник на 
апстракти и 
трудови стр.7. 

Менторства на додипломски, магистерски и докторски студии 

11.1 Дипломски работи 3 
11.2 Магистерски работи 2 
11.3 Докторски дисертации / 
 
 
 
Име и презиме Oливер Станков 
Дата на раѓање 17.05.1960  
Степен на образование Високо 
Наслов на научниот степен Доктор на науки 
Каде и кога го завршил 
образованието односно се 
стекнал со научен степен 

Образование Година        Институција 
Доктор по 
медицина 

26.12.1994 УКИМ 
Медицински 
факултет 

Магистер / УКИМ 
Медицински 
факултет 

Доктор на науки 29.12.2011 УКИМ 
Медицински 
факултет 

Подрачје, поле и обалст на 
научниот степен магистер 

Поле Подрачје Област 

Медицински науки 
и здравство 

Фундаментални 
медицински науки  

 

Подрачје, поле и обалст на 
научниот степен доктор 

Поле Подрачје Област 
Медицински науки 
и здравство 

Фундаментални 
медицински науки 

Хирургија-
урологија 

Доколку е во работен однос 
да се наведе институцијата 
каде работи и звањето во 
кое е избран и во која 
област 

Институција Звање во кое е избран 
и област 

ЈЗУ Клиника за урологија - Скопје 
 

Вонреден професор 

Список на предмети кои наставникот ги води одделно за првиот, вториот и третиот циклус на 
студии 
9.1 Список на предмети кои наставникот ги води на првиот циклус студии 

Ред.бр Наслов на предметот Студиска програма/институција 
1. Општа хирургија/ урологија Општа медицина / Медицински факултет – 

Скопје 
2. Клиничко испитување Општа медицина / Медицински факултет -

Скопје 
3. Хирургија клиничка пракса 

и хирургија семинар 
Општа медицина / Медицински факултет -
Скопје 

   
   
   
   
   
   
   

    
Список на предмети кои наставникот ги води одделно за првиот, вториот и третиот циклус на 
студии 



9.2 Список на предмети кои наставникот ги води на вториот циклус студии 
Ред.бр Наслов на предметот Студиска програма/институција 
1   

Список на предмети кои наставникот ги води одделно за првиот, вториот и третиот циклус на 
студии 
9.3 Список на предмети кои наставникот ги води на третиот циклус студии 

Ред.бр Наслов на предметот Студиска програма/институција 
1.   
2.   

Селектирани резултати во последните три години 

10.1 Релевантни печатени научни трудови (до пет) 
Ред.бр Автори Наслов Издавач/година 
1. Panovska Petrusheva 

A, Kuzmanovska B, 
Mojsova M, Kartalov A, 
Spirovska T, 
Shosholcheva M, 
Temelkovska 
Stevanoska M, 
Zdravkovska M, 
Dohchev S, Stankov 
O.  

Evaluation of 
changes in serum 
concentration of 
sodium in a 
transurethral 
resection of the 
prostate. Pril 

(Makedon Akad Nauk 
Umet Odd Med Nauki). 
2015;36(1):117-27. PMID: 
26076781 
 

2. Janevska V, Janevski 
V, Stankov O, 
Spasevska L, 
Kostadinova-Kunovska 
S, Zhivadinovik J. 

Non-Tumor Cystic 
Lesions of the 
Adrenal Gland. Pril  

(Makedo n Akad Nauk 
Umet Odd Med Nauki) 
2015;36(3):51-9. doi: 
10.1515/prilozi-2015-0078. 

PMID: 27442396 
 

3. Popov Z, Jankulovski 
N, Stankov O, 
Stavridis S, Saidi S, 
Kuzmanoski M, 
Chipurovski I, Banev S, 
Krstevska B, Ivanovski 
O, Dimitrovski C.  

Laparoscopic 
Adrenalectomy: First 
Single-Center 
Experience in the 
Balkans. Pril 

(Makedon Akad Nauk 
Umet Odd Med Nauki). 
2015;36(3):27-33. doi: 
10.1515/prilozi-2015-0075. 
PMID: 27442393 
 

4. Davalieva K, Kostovska 
IM, Kiprijanovska S, 
Markoska K, Kubelka-
Sabit K, Filipovski V, 
Stavridis S, Stankov 
O, Komina S, 
Petrusevska G, 
Polenakovic M. 

Proteomics analysis 
of malignant and 
benign prostate 
tissue by 2D 
DIGE/MS reveals 
new insights into 
proteins involved in 
prostate cancer. 
Prostate. 

(Makedon Akad Nauk 
Umet Odd Med Nauki).  
2015 Oct;75(14):1586-600. 
doi: 10.1002/pros.23034. 
Epub 2015 Jun 12. PMID: 
26074449 
 

5.  Saidi S, Georgiev V, 
Popov Z, Penev M, 
Stankov O, Dohcev S, 
Stavridis S, Ivanovski 
O, Saidi M, Janevska V, 
Petrusevska G, 
Spasovska L, Komina 
S, Panov S 

Management of 
primary bladder 
tumors at the 
university clinic of 
urology in Skopje in 
2010 during one-
year follow up. 
 

. Medicus, Vol. 21(2): 2016; 
137-142. 

10.2 Учество во научно-истражувачки национални и меѓународни проекти (до пет) 
Ред.бр Автори Наслов Издавач/година 
1. Соработник на 

проектот на Акад. 
Момир Поленакович  

Откривање на 
биомаркери кај 
канцер на простата 
со корисење на 2- 
DIGE/MS/MS 

Македонска академија на 
науките и уметностите, 
бр. 09-114/1, 01. 03. 2013. 



технологија”. 
10.3 Печатени книги во последните пет години (до пет) 

Ред.бр Автори Наслов Издавач/година 
1    
2.    
3.    

4.    
10.4 Печатени стручни трудови во последните пет години (до пет) 

Ред.бр Автори Наслов Издавач/година 
1.    
2.    
3.    
4.    
5.    

Менторства на додипломски, магистерски и докторски студии 

11.1 Дипломски работи 6 
11.2 Магистерски работи 3 
11.3 Докторски дисертации / 
 
 
 
Име и презиме Ристо Васко Чоланчески 
Дата на раѓање 15.02.1967 
Степен на образование Високо 
Наслов на научниот степен Доктор на науки 
Каде и кога го завршил 
образованието односно се 
стекнал со научен степен 

Образование Година        Институција 
Доктор по 
медицина 

1992 УКИМ 
Медицински 
факултет 

Магистер 2001 УКИМ 
Медицински 
факултет 

Доктор на науки 2010 УКИМ 
Медицински 
факултет 

Подрачје, поле и обалст на 
научниот степен магистер 

Поле Подрачје Област 

Медицински 
науки и здравство 

Фундаментални 
медицински 
науки  

хирургија 

Подрачје, поле и обалст на 
научниот степен доктор 

Поле Подрачје Област 
Медицински 
науки и здравство 

хирургија Торакална 
хирургија 

Доколку е во работен однос да 
се наведе институцијата каде 
работи и звањето во кое е 
избран и во која област 

Институција Звање во кое е 
избран и област 

Институт за анатомија, УКИМ 
Медицински факултет 
 

Вонреден професор по 
хирургија 

Список на предмети кои наставникот ги води одделно за првиот, вториот и третиот циклус 
на студии 
9.1 Список на предмети кои наставникот ги води на првиот циклус студии 

Ред.бр Наслов на предметот Студиска програма/институција 
1. Хирургија/ Торакална и 

васкуларна хирургија 
Општа медицина / Медицински факултет 
- Скопје 

2. Клиничко испитување Општа медицина / Медицински факултет 
- Скопје 

3. Здравствена нега Хирургија Ренген технолози / Медицински факултет 
- Скопје 

4. Здравствена нега на хируршки 
болни и болни од сродни 
области 

Стручни медицински сестри / 
Медицински факултет - Скопје 

5. Хирургија  Физиотерапевти / Медицински факултет -



Скопје 
6. Клиничка пракса хирургија и 

хирургија семинар  
Општа медицина / Медицински факултет 
- Скопје 

7. Општа Хирургија доктор по дентална медицина / 
Медицински факултет - Скопје 

8.   
9.   
10.   

 11.   
Список на предмети кои наставникот ги води одделно за првиот, вториот и третиот циклус 
на студии 
9.2 Список на предмети кои наставникот ги води на вториот циклус студии 

Ред.бр Наслов на предметот Студиска програма/институција 
1   

Список на предмети кои наставникот ги води одделно за првиот, вториот и третиот циклус 
на студии 
9.3 Список на предмети кои наставникот ги води на третиот циклус студии 

Ред.бр Наслов на предметот Студиска програма/институција 
1.   
2.   

Селектирани резултати во последните три години 

10.1 Релевантни печатени научни трудови (до пет) 
Ред.бр Автори Наслов Издавач/година 
1. Risto Cholancheski, 

Natasha Tolevska, 
Ardit Qafjani, Ilir 
Vela, Borislav Kondov 
, Goran Kondov, 
Nexhati Jakupi, Igor 
Dzikovski, Anita 
Kokareva, Mimi 
Srceva, Marija 
Tolevska, Andrijan 
Kartalov, Zoran 
Arsovski, Nina 
Apostolovska, 

EVALUATION OF TOTAL 
THYREOIDECTOMY FOR 
TREATEMENT OF 
BENIGN DISEASES OF 
THYROID GLAND 

Open Access Macedonian 
Journal of Medical 
Sciencies, E-ISSN1857-
9655 

2. Goran Kondov, Zoran 
Spirovski, Irena 
Kondova-Topuzovska, 
Anita Kokareva, Risto 
Colanceski, M. Srceva, 
Borislav Kondov, I 
Dzikovski, N. Toleska-
Dimitrovska, Sanja 
Petrusevska-
Marinkovic, 

SURGICAL TREATMENT 
OF PLEURAL EMPYEMA 
- OUR RESULTS 

CONTRIBUTIONS. Sec. 
of Med. Sci., XXXVIII 2, 
2017, p.99-105 

 

3. , Borislav Kondov, 
Goran Kondov, Zoran 
Spirovski, Zvonko 
Milenkovikj, Risto 
Colanceski, Gordana 
Petrusevska, Meri 
Pesevska, 

PROGNOSTIC 
FACTORS ON THE 
POSITIVITY FOR 
METASTASES OF THE 
AXILLARY LYMPH 
NODES FROM 
PRIMARY BREAST 
CANCER 
CONTRIBUTIONS. Sec. 
of Med. Sci., XXXVIII 1, 
2017, p. 81-91 

 

CONTRIBUTIONS. Sec. 
of Med. Sci., XXXVIII 1, 
2017, p. 81-91 

 

4. Marija Toleska, 
Andrijan Kartalov, 
Biljana Kuzmanovska, 
Milcho Panovski, 
Mirjana 
Shosholcheva, 

EFFICACY OF 
INTRAPERITONEAL 
BUPIVACAINE ON PAIN 
RELIEF AFTER 
LAPAROSCOPIC 
CHOLECYSTECTOMY, 

CONTRIBUTIONS. Sec. 
of Med. Sci., XXXIX 1, 
2018,p. 123-129 

 



Aleksandar 
Dimitrovski, Risto 
Cholanchevski, 
Natasha Toleska, 
Milka Zdravkovska, 

5.  Jovanovski-Srceva M, 
Kokareva A, Kartalov 
A, Kuzmanovska B, 
Gavrilovska A, 
Spirovski Z, Kondov 
G, Cholanceski R, 
Crvenkova S, Mojsova 
M, Peneva M, Stevic 
M, Nedxati J, 
Shosholcheva M, 
Jankulovski N 

POSTOPERATIVE 
COMPLICATIONS IN 
PATIENTS 
UNDERGOING THYROID 
SURGERY 

Macedonian Journal of 
Anaesthesia, Number 4. 
May 2018,p.59-65 

10.2 Учество во научно-истражувачки национални и меѓународни проекти (до пет) 
Ред.бр Автори Наслов Издавач/година 
/ / / / 

10.3 Печатени книги во последните пет години (до пет) 
Ред.бр Автори Наслов Издавач/година 
1    
2.    
3.    

4.    
10.4 Печатени стручни трудови во последните пет години (до пет) 

Ред.бр Автори Наслов Издавач/година 
1.    
2.    
3.    
4.    
5.    

Менторства на додипломски, магистерски и докторски студии 

11.1 Дипломски работи / 
11.2 Магистерски работи / 
11.3 Докторски дисертации / 
 
 
 
Име и презиме Скендер Саиди 
Дата на раѓање 13.6.1967 
Степен на образование Високо 
Наслов на научниот степен Доктор на науки 
Каде и кога го завршил 
образованието односно се 
стекнал со научен степен 

Образование Година        Институција 
Доктор по 
медицина 

 
1992 

УКИМ Медицински 
факултет 

Магистер  
2009 

УКИМ Медицински 
факултет 

Доктор на науки  
2013 

УКИМ Медицински 
факултет 

Подрачје, поле и обалст на 
научниот степен магистер 

Поле Подрачје Област 

Медицински 
науки и 
здравство 

Фундаментални 
медицински науки  

Урологија 



Подрачје, поле и обалст на 
научниот степен доктор 

Поле Подрачје Област 
Медицински 
науки и 
здравство 

Клиничка 
медицина 

Урологија 

Доколку е во работен однос 
да се наведе институцијата 
каде работи и звањето во кое 
е избран и во која област 

Институција Звање во кое е избран и 
област 

Институт за анатомија, 
УКИМ Медицински факултет 
 

Вонреден професор 
Хирургија 

Список на предмети кои наставникот ги води одделно за првиот, вториот и третиот циклус 
на студии 
9.1 Список на предмети кои наставникот ги води на првиот циклус студии 

Ред.бр Наслов на предметот Студиска програма/институција 
1. Хирургија/Урологија Општа медицина/ Медицински факултет - 

Скопје 
2. Хирургија клиничка 

пракса и семинар 
Општа медицина/ Медицински факултет - 
Скопје 

3.   
4.   
5.   
6.   
7.   
8.   
9.   
10.   

 11.   
Список на предмети кои наставникот ги води одделно за првиот, вториот и третиот циклус 
на студии 
9.2 Список на предмети кои наставникот ги води на вториот циклус студии 

Ред.бр Наслов на предметот Студиска програма/институција 
1   

Список на предмети кои наставникот ги води одделно за првиот, вториот и третиот циклус 
на студии 
9.3 Список на предмети кои наставникот ги води на третиот циклус студии 

Ред.бр Наслов на предметот Студиска програма/институција 
1.   
2.   

Селектирани резултати во последните три години 
 
10.1 Релевантни печатени научни трудови (до пет) 

Ред.бр Автори Наслов Издавач/година 
1. Saidi S, Popov Z, 

Stavridis S, Panov 
S. 

Alterations of 
microsatellite loci GSN 
and D18S51 in urinary 
bladder cancer. 

Hippokratia. 2015 Jul-
Sep;19(3):200-4. (I.F=0.589). 

2. Saidi S, Popov Z, 
Janevska V, Panov 
S. 

Overexpression of 
UHRF1 gene correlates 
with the major 
clinicopathological 
parameters in urinary 
bladder cancer. 

Int Braz J Urol. 2017 Mar-
Apr;43(2):224-229. doi: 
10.1590/S1677-
5538.IBJU.2016.0126.(IF=1.097) 

3. Saidi S, Georgiev 
V, Stavridis 
S,Petrovski D, 
Dohcev S, 
Lekovski L, Popov 
Z, Banev S, and 
Spasovski G. 

Does prostate specific 
antigen density 
correlates with 
aggressiveness of the 
prostate cancer? 

Hippokratia. 2009 Oct-Dec; 
13(4): 232–236. PMCID: 
PMC2776337. (I.F.=0.589) 

4. Saidi S, Ivanovski 
O, Petrovski D, 
Kuzmanoski M, 
Stavridis S, Banev 

Lower urinary tract 
reconstruction 
following a cystectomy: 
experience and results 

Bratisl Lek Listy. 
2008;109(8):353-7. PMID: 
1883724 (I.F=0.345) 



S, Popov Z. in 20 patients using the 
"Studer" orthotopic ileal 
bladder substitution. 

5.  Saidi S, Stavridis 
S, Stankov O, 
Dohcev S, Panov 
S. 

Effects of Serenoa 
repens Alcohol Extract 
on Benign Prostate 
Hyperplasia. 

Pril (Makedon Akad Nauk Umet 
Odd Med Nauki). 2017 Sep 
1;38(2):123-129. doi: 
10.1515/prilozi-2017-0030. 

10.2 Учество во научно-истражувачки национални и меѓународни проекти (до пет) 
Ред.бр Автори Наслов Издавач/година 
/ Соработник на 

акад. Живко 
Попов во 
проектот. 

Етаблирање на банка 
на тумори на мочен 
меур и нивни 
деривати и анализа на 
молекуларни маркер 
релевантни во 
процената на 
рекурентноста и 
прогресијата на 
болеста.   

Потврда на МАНУ бр 07-92/2 
од 27.11.2012 година 

10.3 Печатени книги во последните пет години (до пет) 
Ред.бр Автори Наслов Издавач/година 
1 Саиди Скендер Mонографијата 

„Молекуларна 
генетика на 
карциномот на 
мочниот меур“. 
 

 
Арбериадесигне, Тетово 

2. Саиди Скендер Tumoret e fshikës 
urinare 

Арбериадесигне, Тетово 

3.    

4.    
10.4 Печатени стручни трудови во последните пет години (до пет) 

Ред.бр Автори Наслов Издавач/година 
1.    
2. Saidi S, Stavrids 

S, Stojovska B, 
Ismaili B, Dalipi 
A, Mojsova-
Mijovska 

Our Experiency with 
Using the Omental Flap 
for the Treatment of 
Gynecologic Jatrogenic 
Vesicovaginal Fistulas.  

Medicus 2018, Vol. 23 (2): 154-
157. 

3. Karagiannis A, 
Skolarikos A, 
Alexandrescu E, 
Basic D, Geavlete 
P, Maletta A, 
Muslumanoglu 
AY, Papatsoris A, 
Petkova K, Saidi 
S, Skakic A, 
Saltirov I, Sarica 
K, Stavridis S, 
Yilmaz O, 
Trinchieri A. 

Epidemiologic study 
of urolithiasis in 
seven countries of 
South-Eastern 
Europe. 

S.E.G.U.R. 1 study. Arch Ital 
Urol Androl. 2017 Oct 
3;89(3):173-177. doi: 
10.4081/aiua.2017.3.173. 



4. De Lorenzis E, 
Alba AB, Cepeda 
M, Galan JA, 
Geavlete P, 
Giannakopoulos 
S, Saltirov I, 
Sarica K, 
Skolarikos A, 
Stavridis S, 
Yuruk E, 
Geavlete B, 
García-
Carbajosa, 
Hristoforov S, 
Karagoz MA, 
Nassos N, 
Jurado GO, 
Paslanmaz F, 
Poza M, Saidi S, 
Tzelves L, 
Trinchieri A. 

Bacterial spectrum 
and antibiotic 
resistance of urinary 
tract infections in 
patients treated for 
upper urinary tract 
calculi: a multicenter 
analysis. 

Eur J Clin Microbiol Infect 
Dis. 2020 Oct;39(10):1971-
1981. doi: 10.1007/s10096-
020-03947-z. Epub 2020 Jun 
16.PMID: 32557326 

5. Trifunovski A, 
Dimovski A, 
Dohcev S, 
Stavridis S, 
Stankov O, Saidi 
S, Gjorgjievska 
M, Popov Z. 

Detection of 
TMPRSS2-ERG 
Fusion Transcript in 
Biopsy Specimen of 
Prostate Cancer 
Patients: A Single 
Centre Experience 

 

Makedon Akad Nauk Umet 
Odd Med Nauki). 2020 Jun 
1;41(1):5-14. doi: 
10.2478/prilozi-2020-
0018.PMID: 32573479 

Менторства на додипломски, магистерски и докторски студии 

11.1 Дипломски работи 1 
11.2 Магистерски работи  
11.3 Докторски дисертации  
 
 
 
Име и презиме Сотир Ставридис 
Дата на раѓање 13.06.1974 
Степен на образование Високо 
Наслов на научниот степен Доктор на науки 
Каде и кога го завршил 
образованието односно се 
стекнал со научен степен 

Образование Година        Институција 
Доктор по 
медицина 

1999 УКИМ 
Медицински 
факултет 

Магистер 2011 УКИМ 
Медицински 
факултет 

Доктор на науки 2015 УКИМ 
Медицински 
факултет 

Подрачје, поле и обалст на 
научниот степен магистер 

Поле Подрачје Област 

Медицински 
науки и здравство 

Фундаментални 
медицински 
науки  

Хирургија 

Подрачје, поле и обалст на 
научниот степен доктор 

Поле Подрачје Област 
Медицински 
науки и здравство 

Фундаментални 
медицински 
науки 

Хирургија 

Доколку е во работен однос да Институција Звање во кое е избран 



се наведе институцијата каде 
работи и звањето во кое е 
избран и во која област 

и област 

Клиника за урологија, УКИМ 
Медицински факултет 
 

Вон. Професор 

Список на предмети кои наставникот ги води одделно за првиот, вториот и третиот циклус 
на студии 
9.1 Список на предмети кои наставникот ги води на првиот циклус студии 

Ред.бр Наслов на предметот Студиска програма/институција 
1. Хирургија Општа медицина / Mедицински факултет - 

Скопје 
2. Клиничка пракса хирургија и 

хирургија семинар  
Општа медицина / Mедицински факултет - 
Скопје 

3.   
4.   
5.   
6.   
7.   
8.   
9.   
10.   

 11.   
Список на предмети кои наставникот ги води одделно за првиот, вториот и третиот циклус 
на студии 
9.2 Список на предмети кои наставникот ги води на вториот циклус студии 

Ред.бр Наслов на предметот Студиска програма/институција 
1   

Список на предмети кои наставникот ги води одделно за првиот, вториот и третиот циклус 
на студии 
9.3 Список на предмети кои наставникот ги води на третиот циклус студии 

Ред.бр Наслов на предметот Студиска програма/институција 
1.   
2.   

Селектирани резултати во последните три години 

10.1 Релевантни печатени научни трудови (до пет) 
Ред.бр Автори Наслов Издавач/година 
1. Vassileva J, Zagorska 

A, Basic D, 
Karagiannis A, 
Petkova K, Sabuncu 
K, Saltirov I, Sarica 
K, Skolarikos A, 
Stavridis S, 
Trinchieri A, Tzelves 
L, Ulus I, Yuruk E. 

Radiation exposure of 
patients during 
endourological 
procedures: IAEA-
SEGUR study. 

J Radiol Prot. 2020 Oct 21. 
doi: 10.1088/1361-
6498/abc351. Online ahead 
of print. 
PMID: 33086202 

2. Sampogna G, Basic 
D, Geavlete P, Galán 
Llopis JA, Reis 
Santos J, Saltirov I, 
Sarica K, Stavridis 
S, Skolarikos A, 
Trinchieri A; en 
representación del 
grupo SEGUR. 
 

Endoscopic identification 
of urinary stone 
composition: A study of 
South Eastern Group for 
Urolithiasis Research 
(SEGUR 2). 
 

Actas Urol Esp. 2020 Aug 
24:S0210-4806(20)30155-8. 
doi: 
10.1016/j.acuro.2020.01.015. 
Online ahead of print. 
PMID: 32854978 English, 
Spanish. 

3. Vassileva J, Zagorska 
A, Karagiannis A, 
Petkova K, Sabuncu 
K, Saltirov IP, Sarica 
K, Skolarikos A, 
Stavridis S, 
Trinchieri A, Tzelves 
L, Ulus I, Yuruk E. 
 

Radiation Exposure of 
Surgical Team During 
Endourological 
Procedures: IAEA-
SEGUR Study. 

J Endourol. 2020 Aug 13. 
doi: 
10.1089/end.2020.0630. 
Online ahead of print. 
PMID: 32791856 



4. De Lorenzis E, Alba 
AB, Cepeda M, Galan 
JA, Geavlete P, 
Giannakopoulos S, 
Saltirov I, Sarica K, 
Skolarikos A, 
Stavridis S, Yuruk 
E, Geavlete B, 
García-Carbajosa, 
Hristoforov S, 
Karagoz MA, Nassos 
N, Jurado GO, 
Paslanmaz F, Poza 
M, Saidi S, Tzelves L, 
Trinchieri A. 

Bacterial spectrum and 
antibiotic resistance of 
urinary tract infections in 
patients treated for upper 
urinary tract calculi: a 
multicenter analysis. 
 

Eur J Clin Microbiol Infect 
Dis. 2020 Oct;39(10):1971-
1981. doi: 10.1007/s10096-
020-03947-z. Epub 2020 
Jun 16. 
PMID: 32557326 

5.  Davalieva K, 
Kiprijanovska S, 
Maleva Kostovska I, 
Stavridis S, 
Stankov O, Komina 
S, Petrusevska G, 
Polenakovic M. 
 

Comparative Proteomics 
Analysis of Urine Reveals 
Down-Regulation of 
Acute Phase Response 
Signaling and LXR/RXR 
Activation Pathways in 
Prostate Cancer. 
 

Proteomes. 2017 Dec 
29;6(1):1. doi: 
10.3390/proteomes6010001. 
PMID: 29286311  

10.2 Учество во научно-истражувачки национални и меѓународни проекти (до пет) 
Ред.бр Автори Наслов Издавач/година 
/ / / / 

10.3 Печатени книги во последните пет години (до пет) 
Ред.бр Автори Наслов Издавач/година 
1 Хаџиѓокиќ, 

Ачимовиќ, Башиќ 
(Поглавје во книга ) 

Одабрана поглавја у 
урологији 

САНУ / 2020 

2.    
3.    

4.    
10.4 Печатени стручни трудови во последните пет години (до пет) 

Ред.бр Автори Наслов Издавач/година 
1. Trifunovski A, 

Dimovski A, Dohcev 
S, Stavridis S, 
Stankov O, Saidi S, 
Gjorgjievska M, 
Popov Z. 
 

Detection of TMPRSS2-
ERG Fusion Transcript in 
Biopsy Specimen of 
Prostate Cancer Patients: 
A Single Centre 
Experience. 
 

Pril (Makedon Akad Nauk 
Umet Odd Med Nauki). 
2020 Jun 1;41(1):5-14. doi: 
10.2478/prilozi-2020-0018. 
PMID: 32573479 

2. Karagiannis A, 
Skolarikos A, 
Alexandrescu E, 
Basic D, Geavlete P, 
Maletta A, 
Muslumanoglu AY, 
Papatsoris A, 
Petkova K, Saidi S, 
Skakic A, Saltirov I, 
Sarica K, Stavridis 
S, Yilmaz O, 
Trinchieri A. 
 

Epidemiologic study of 
urolithiasis in seven 
countries of South-
Eastern Europe: 
S.E.G.U.R. 1 study. 

Arch Ital Urol Androl. 2017 
Oct 3;89(3):173-177. doi: 
10.4081/aiua.2017.3.173. 
PMID: 28969396 

3. Saidi S, Stavridis S, Effects of Serenoa repens  



Stankov O, Dohcev S, 
Panov S. 
 

Alcohol Extract on Benign 
Prostate Hyperplasia. 

Pril (Makedon Akad Nauk 
Umet Odd Med Nauki). 2017 
Sep 1;38(2):123-129. doi: 
10.1515/prilozi-2017-0030. 
PMID: 28991765 

4. Davalieva K, 
Kostovska IM, 
Kiprijanovska S, 
Markoska K, 
Kubelka-Sabit K, 
Filipovski V, 
Stavridis S, 
Stankov O, Komina 
S, Petrusevska G, 
Polenakovic M. 
 

Proteomics analysis of 
malignant and benign 
prostate tissue by 2D 
DIGE/MS reveals new 
insights into proteins 
involved in prostate 
cancer. 

Prostate. 2015 
Oct;75(14):1586-600. doi: 
10.1002/pros.23034. Epub 
2015 Jun 12. 
PMID: 26074449 

5. Jovanovski-Srceva 
M, Kuzmanovska B, 
Mojsova M, Kartalov 
A, Shosholcheva M, 
Temelkovska-
Stevanoska M, 
Gavrilovska A, 
Stavridis S, 
Spirovski Z, Kondov 
B, Kokareva A, 
Todorov R, 
Spirovska T. 
 

Insulin Resistance, 
Glycemia and Cortisol 
Levels in Surgical Patients 
who Had Preoperative 
Caloric Load with Amino 
Acids. 
 

Pril (Makedon Akad Nauk 
Umet Odd Med Nauki). 
2015;36(3):61-70. doi: 
10.1515/prilozi-2015-0079. 
PMID: 27442397 Clinical 
Trial. 

Менторства на додипломски, магистерски и докторски студии 

11.1 Дипломски работи 2 
11.2 Магистерски работи / 
11.3 Докторски дисертации / 
 
 
 
Име и презиме Александар Чапароски 
Дата на раѓање 03.03.1960 
Степен на образование Високо 
Наслов на научниот степен Доктор на науки 
Каде и кога го завршил образованието 
односно се стекнал со научен степен 

Образование Година        Институција 
Доктор по медицина 1985 УКИМ 

Медицински 
факултет 

Магистер  УКИМ 
Медицински 
факултет 

Доктор на науки 1998 УКИМ 
Медицински 
факултет 

Подрачје, поле и обалст на научниот 
степен магистер 

Поле Подрачје Област 

Медицински науки и 
здравство 

Фундаменталн
и 
медицински 
науки  

 

Подрачје, поле и обалст на научниот 
степен доктор 

Поле Подрачје Област 
Хирургија,Неврохиру
ргија 

  

Доколку е во работен однос да се наведе 
институцијата каде работи и звањето во 
кое е избран и во која област 

Институција Звање во 
кое е 
избран и 
област 

ЈЗУ Клиника за Неврохирургија - Скопје Редовен 



 Професор 

Список на предмети кои наставникот ги води одделно за првиот, вториот и третиот циклус на студии 

9.1 Список на предмети кои наставникот ги води на првиот циклус студии 
Ред
.бр 

Наслов на предметот Студиска 
програма/институција 

1. Хирургија,Неврохирургија Општа медицина / Медицински 
факултет - Скопје 

2. Здравствена нега на хируршки болни и болни од 
сродни области 

Стручни медицински сестри/ 
Медицински факултет - Скопје 

3. Хирургија клиничка пракса и Хирургија семинар 
 

Општа медицина/ Медицински 
факултет - Скопје 

4. Клиничко испитување Општа медицина/ Медицински 
факултет - Скопје 

5. Ургентна медицина Ренген технолози / Медицински 
факултет - Скопје 

6.   
7.   
8.   
9.   
10.   

 11.   
Список на предмети кои наставникот ги води одделно за првиот, вториот и третиот циклус на студии 

9.2 Список на предмети кои наставникот ги води на вториот циклус студии 
Ред
.бр 

Наслов на предметот Студиска 
програма/институција 

1   
Список на предмети кои наставникот ги води одделно за првиот, вториот и третиот циклус на студии 

9.3 Список на предмети кои наставникот ги води на третиот циклус студии 
Ред
.бр 

Наслов на предметот Студиска 
програма/институција 

1. Општа хирургија/неврохирургија  
2.   

Селектирани резултати во последните три години 

10.1 Релевантни печатени научни трудови (до пет) 
Ред.
бр 

Автори Наслов Издавач/година 

1. Rendevski V, Stojanov D, Aleksovski B, 
Mihajlovska Rendevska A, Chaparoski A, 
Ugurlar D, Aleksovski V, Baneva N, 
Gjorgoski I. 

Surgical Outcome in Patients with 
Spontaneous Supratentorial 
Intracerebral Hemorrhage.  

Acta facultatis 
medicae 
Naissensis 2017;34(
4):265-273. 
DOI: https://doi.org
/10.1515/afmnai-
2017-0028 

2. Mirchevski V, Zogovska E, Chaparoski A, 
Kostov M, Micunovic M, Bushinoska J, 
Srceva M, Mirchevski M.M, Shuntov B. 

Dandy Walker and extreme 
macrocephaly caused by enormous 
occipital encephalocele. 

Mak. Med.Pregled 
2016;70(3):164-
168 (IF=0.26) 

3. V. Filipce, A. Caparoski, B. Shuntov.  Our experience in treatment of 
posterior fossa pilocytic 
astrocytomas in pediatric 
population.  

European 
Association of 
neurological 
surgery annual 
meeting, Venice, 
Italy. EANS 
Academy. Shuntov 
B. Nov 1, 2017; 
189294; EP622 

4. B. Shuntov, A. Caparoski, I. Pangovski, V. 
Mircevski, V. Filipce, A. Gavrilovska, V. 
Rendevski, M. Kostov, A. Zupanoski, F. 
Elezi, I. Kocevski, T. Kamiloski. 

Evaluating clinical outcome in 
treatment of chronic subdural 
hematoma using single burr hole 
craniostomy with and without 
opening the internal capsule of 

European 
Association of 
neurological 
surgery annual 
meeting, Venice, 



the hematoma. Italy. EANS 
Academy. Shuntov 
B. Nov 1, 2017; 
189218; EP546 

5.  B. Shuntov, A. Chaparoski, V. Rendevski, V. 
Filipce, V. Mircevski, R. Shumkovski, A. 
Dimovska Gavrilovska, M. Kostov, F. Elezi, 
A. Zhupanoski, T. Kamilovski, I. Kocevski, G. 
Bajrami, A. Gjeorgjievska, M.M. Mircevski 

Assessment of outcome in 
patients with severe traumatic 
brain injury with intraaxial 
compressive hemathoma treated 
with decompressive craniectomy. 

European 
Association of 
neurological 
surgery annual 
meeting, Brussels, 
Belgium. EANS 
Academy. Shuntov 
B. Oct 21, 2018; 
227933; EP5028 

10.2 Учество во научно-истражувачки национални и меѓународни проекти (до пет) 
Ред.
бр 

Автори Наслов Издавач/година 

1. Prof. d-r A.Mendellov, B.Gregson, 
A.Caparoski (at. all.) 

STCH 1 trail  Lancet 2004 y. 

2. Prof. d-r A.Mendellov, B.Gregson, 
A.Caparoski (at. all.) 

STCH 1 trail Lancet 2013 y. 

10.3 Печатени книги во последните пет години (до пет) 
Ред.
бр 

Автори Наслов Издавач/година 

1 Проф. д-р Спасе Јовковски, Проф. д-
р Александар Чапароски, Доц. д-р 
Венко Филипче 

Ургентна неврохирургија Медицински 
факултет Скопје 
- 2017 

2.    
3.    

4.    
10.4 Печатени стручни трудови во последните пет години (до пет) 

Ред.
бр 

Автори Наслов Издавач/година 

1.    
2.    
3.    
4.    
5.    

Менторства на додипломски, магистерски и докторски студии 

11.1 Дипломски работи 2 
11.2 Магистерски работи / 
11.3 Докторски дисертации 3 
 
 
 
Име и презиме Ѓорѓи Јота 
Дата на раѓање 09.07.1963 
Степен на образование Високо 
Наслов на научниот степен Доктор на науки 
Каде и кога го завршил 
образованието односно се 
стекнал со научен степен 

Образование Година        Институција 
Доктор по 
медицина 

1989 УКИМ 
Медицински 
факултет 

Магистер 2002 УКИМ 
Медицински 
факултет 

Доктор на науки 2007 УКИМ 
Медицински 
факултет 

Подрачје, поле и обалст на 
научниот степен магистер 

Поле Подрачје Област 

Медицински  хирургија 



науки и здравство 
Подрачје, поле и обалст на 
научниот степен доктор 

Поле Подрачје Област 
Медицински 
науки и здравство 

 хирургија 

Доколку е во работен однос да 
се наведе институцијата каде 
работи и звањето во кое е 
избран и во која област 

Институција Звање во кое е 
избран и област 

ЈЗУ УК за дигествна хирургија , 
УКИМ Медицински факултет 
 

Редовен професор 

Список на предмети кои наставникот ги води одделно за првиот, вториот и третиот циклус 
на студии 
9.1 Список на предмети кои наставникот ги води на првиот циклус студии 

Ред.бр Наслов на предметот Студиска програма/институција 
1. Општа Хирургиј/ Абдоминална 

Хирургија 
Општа медицина/Медицински факултет - 
Скопје 

2. Ургентна медицина Општа медицина/Медицински факултет - 
Скопје 

3. Општа хирургија Доктор по дентална 
медицина/Стоматолошки факултет - 
Скопје 

4. Хирургија клиничка пракса и 
семинар 

Општа медицина/Медицински факултет - 
Скопје 

5. Ургентна медицина РТГ ренген техничари/Медицински 
факултет - Скопје 

6. Клиничко испитување Општа медицина/Медицински факултет - 
Скопје 

7. Хирургија Физиотерапевти/Медицински факултет -
Скопје 

8.   
9.   
10.   

 11.   
Список на предмети кои наставникот ги води одделно за првиот, вториот и третиот циклус 
на студии 
9.2 Список на предмети кои наставникот ги води на вториот циклус студии 

Ред.бр Наслов на предметот Студиска програма/институција 
1   

Список на предмети кои наставникот ги води одделно за првиот, вториот и третиот циклус 
на студии 
9.3 Список на предмети кои наставникот ги води на третиот циклус студии 

Ред.бр Наслов на предметот Студиска програма/институција 
1.   
2.   

Селектирани резултати во последните три години 
 
 
10.1 Релевантни печатени научни трудови (до пет) 

Ред.бр Автори Наслов Издавач/година 
1. Trajkovski Gj, 

Ognjenovic Lj, Jota 
Gj, Hadi-Manchev D, 
Trajkovksa V, 
Volcevski G, 
Nikolova D, 
Petrushevska G, 
Janevska V, Janevski 
V 

Tumor Lymphocytic 
Infiltration, Its Structure 
and Influence in Colorectal 
Cancer progression 

Open Access Macedonia 
Journal of Medical 
Sciences, 2018 Jun 
20;6(6):1003-1009 

2. Trajkovski Gj, 
Ognjenovic Lj, 
Karadzov Z, Jota Gj, 
Hadzi-Manchev D, 
Kostovski O, 
Volcevski G. 
Trajkovska V, 

Tertiary Lymphoid 
Structures in Colorectal 
Cancers and Their 
Prognostic Value 

Open Access Macedonia 
Journal of Medical 
Sciences, 2018 Oct 09 



Nikolova D, 
Spasevska Lj, 
Janevska V, Janevski 
V 

3. Andreevski V, 
Joksimovic N, 
Genadieva Dimitrova 
M, Popova R, 
Jankulovski N , Jota 
Gj, Todorovska B, 
GrivcevaStardelova K, 
Ramadani A 

Comprarison of therapy 
with Botulinum toxin A, 
local nifedipine in 
combination with 
lidocaine and manuel 
anal dilatation in 
treatment of bleeding of 
bleeding occurrence ina 
patients with primary 
chronic anal fissures  

Mac Med Review 2018; 
72(3):110-117 

4. Jota Gj, Gelevski R, 
Karadzov Z, Selmani 
R, Genadieva-
Dimitrova M, Peneva 
M, Jovanovska –
Manevska V 

Extremly locally advanced 
ovarian malignant mixed 
Mullerian tumor in 37-
years old female 

Contributions, Sec of Med 
Sci., XXXVIII 1, 2017 

5.  Jota Gj, Gelevski R, 
Karadzov Z, Obocki-
Lukovska E, 
Andreevski V, 
Jovanovska-
Manevska V 

Fulminant necrotizing 
fasciitis in 37 years old 
patient case report 

Mak Med pregled 2015; 
69(3):164-169 

10.2 Учество во научно-истражувачки национални и меѓународни проекти (до пет) 
Ред.бр Автори Наслов Издавач/година 
1. / Comprehensive study on 

lower urinary tract 
symptoms, sexual function 
and quality of life in aging 
male in the era of 
translation medicine  

Helse Forde Hordeland 
Norway  
01.10.2017-01.08.2018 

 2.  Randomized, double-
blind, placebo-controled, 
single-centre, phase IV 
study on efficacy  and 
tolerability of Proctal, a gel 
medical device, for topical 
treatment of haemorrhoids 
and anal fissures  

BSDpharma Study 

10.3 Печатени книги во последните пет години (до пет) 
Ред.бр Автори Наслов Издавач/година 
1    
2.    
3.    

4.    
10.4 Печатени стручни трудови во последните пет години (до пет) 

Ред.бр Автори Наслов Издавач/година 
1.    
2.    
3.    
4.    
5.    



Менторства на додипломски, магистерски и докторски студии 

11.1 Дипломски работи / 
11.2 Магистерски работи / 
11.3 Докторски дисертации / 
 
 
 
Име и презиме Миле Петровски 
Дата на раѓање 09.03.1959 
Степен на образование Високо 
Наслов на научниот 
степен 

Доктор на науки 

Каде и кога го завршил 
образованието односно се 
стекнал со научен степен 

Образование Година        Институција 
Доктор по медицина  

1984 
УКИМ Медицински 
факултет 

Магистер  
 

УКИМ Медицински 
факултет 

Доктор на науки  
2004 

УКИМ Медицински 
факултет 

Подрачје, поле и обалст на 
научниот степен магистер 

Поле Подрачје Област 

Медицински науки и 
здравство 

Клиничка 
медицина 

Хирургија-детска 
хирургија 

Подрачје, поле и обалст на 
научниот степен доктор 

Поле Подрачје Област 
Медицински науки и 
здравство 

Клиничка 
медицина 

Хирургија-детска 
хирургија 

Доколку е во работен 
однос да се наведе 
институцијата каде работи 
и звањето во кое е избран 
и во која област 

Институција 
 

Звање во кое е 
избран и област 

УК за Детска хирургија, Медицински 
факултет. УКИМ  

Редовен професор – 
хирургија-детска 
хирургија 

Список на предмети кои наставникот ги води одделно за првиот, вториот и третиот циклус на 
студии 
9.1 Список на предмети кои наставникот ги води на првиот циклус студии 

Ред.бр Наслов на предметот Студиска програма/институција 
1. Здраствена нега-хирургија 3 годишни студии за медицински сестри 

(вонредни/редовни). Медицински факултет - 
УКИМ 

Список на предмети кои наставникот ги води одделно за првиот, вториот и третиот циклус на 
студии 
9.2 Список на предмети кои наставникот ги води на вториот циклус студии 

Ред.бр Наслов на предметот Студиска програма/институција 
1 Хирургија Општа медицина. Медицински факултет - 

УКИМ 
 2 Клиничко испитување Општа медицина. Медицински факултет - 

УКИМ 
 3 Хирургија Клиничка пракса и 

хирургија семинар 
Општа медицина. Медицински факултет - 
УКИМ 

 4. Здравствена нега хирургија Стручни медицински сестри / Медицински 
факулет - Скопје 

Список на предмети кои наставникот ги води одделно за првиот, вториот и третиот циклус на 
студии 
9.3 Список на предмети кои наставникот ги води на третиот циклус студии 

Ред.бр Наслов на предметот Студиска програма/институција 
1. Детска хирургија – 

урогенитални аномалии 
(изборен предмет) 

Докторски студии. Медицински факултет - 
УКИМ 

Селектирани резултати во последните три години 

10.1 Релевантни печатени научни трудови (до пет) 
Ред.бр Автори Наслов Издавач/година 
1. Мемети Ш., 

Петровски 
М., 

Evaluation of two surgical treatments 
of primary vesicoureteral reflux 
among children: A 15 years 

Sanamed 2016; 11(2): 93-
97. 



Петровски 
П., 
Симеонов Р., 
Камилоски 
М., 
Тодоровиќ 
Л., Зибери 
Ј., Ристески 
Т., Љумани 
Њ., 
Михајлова 
М., Гордана 
Р. 

 

experience (Евалуација на два 
хируршки третмани на 
везикоуретералниот рефлукс кај 
деца: 15 годишно искуство). 

2. Петровски 
П., Наунова 
В., 
Тодоровиќ 
Л., 
Камилоски 
М., 
Симеонов Р., 
Петровски 
М.  

 

Vascular malformation of the ileum 
in a child wih hematochezia: a case 
report. (Васкуларна 
малформација на илеум кај дете 
со хематохезија: приказ на 
случај). 

Национален конгрес 
по детска хирургија со 
меѓународно учество, 
Пловдив Бугарија, 
ноември 2016. 
Зборник на апстракти 
и трудови стр. 64. 

 

10.2 Учество во научно-истражувачки национални и меѓународни проекти (до пет) 
Ред.бр Автори Наслов Издавач/година 
1 Институтот за 

претклиничка 
и клиничка 
фармакологија 

,,Компаративна, рандомизирана, 
со еднократно дозирање, тројно 
вкрстена студија на 
биорасположивост на три 
формулации на 
amlodipine/valsartan/hidohlortijazid 
од 10mg/160mg/12,5mg кај здрави, 
возрасни, доброволци на гладно”. 

2016 

10.3 Печатени книги во последните пет години (до пет) 
Ред.бр Автори Наслов Издавач/година 
1 Лазар 

Тодоровиќ 
Коавтор: Миле 
Петровски 

,,Хирургија на повредениот 
детски лакт”  

 

Универзитетска Клиника 
за детска хирургија-
Скопје 2016. 

10.4 Печатени стручни трудови во последните пет години (до пет) 
Ред.бр Автори Наслов Издавач/година 
1. Чадиковски 

В., Димов А., 
Тодоровиќ 
Л., 
Симеонов Р., 
Ефремов Љ., 
Петровски 
М. 

 

10. Retrospective comparative 
study of primary anterior 
hypospadias repair using 
Snodgrass and Mathieu methods. 
(Ретроспективна 
компаративна студија на 
поправката на примарни 
антериорни хипоспадии по 
методите на Snodgrass и 
Methieu). 

Acta morphol.2015; 
Vol.12(2):75-79. 

 

 2. Босилковски 
М., 
Камилоски 
В., Мишкова 
С., 
Балаловски 
Д., Котевска 
В., 
Петровски 

2.Testicular infection in brucellosis: 
Report of 34 cases. (Тестикуларна 
инфекција кај бруцелоза: Преглед 
на 34 случаи). 

Journal of 
Microbiology, 
Immunology and 
Infection (2016)xx, 1-
6.(ImpactFactor:2.973). 

 



М 

 
 3. Ристески Т., 

Симеонов Р., 
Мемети Р., 
Наунова В., 
Петровски 
М. 

 

Comparison of laparoscopic hernia 
repair with conventional technique 
in female children with indirect 
inguinal hernia (Споредба на 
лапароскопска херниопластика со 
конвенционална техника кај 
женски деца со индиректна 
ингвинална хернија). 

АЈЗ Vol.9 No.1 2017, 
18-25. 

 

Менторства на додипломски, магистерски и докторски студии 

11.1 Дипломски работи 3 
11.2 Магистерски работи / 
11.3 Докторски дисертации 4 
 
 
 
Име и презиме Зоран Божиновски 
Дата на раѓање 23-07-1962 
Степен на образование Високо  
Наслов на научниот 
степен 

Доктор на науки 

Каде и кога го завршил 
образованието односно се 
стекнал со научен степен 

Образование Година        Институција 
Доктор по медицина 1988 УКИМ 

Медицински 
факултет-Скопје 

Магистер 2003 УКИМ 
Медицински 
факултет-Скопје 

Доктор на науки 2009 УКИМ 
Медицински 
факултет-Скопје 

Подрачје, поле и обалст на 
научниот степен магистер 

Поле Подрачје Област 

Медицински науки и 
здравство 

Клинички 
медицински 
науки 

Ортопедија 

Подрачје, поле и обалст на 
научниот степен доктор 

Поле Подрачје Област 
Медицински науки и 
здравство 

Клинички 
медицински 
науки 

Ортопедија 

Доколку е во работен 
однос да се наведе 
институцијата каде работи 
и звањето во кое е избран 
и во која област 

Институција Звање во кое е 
избран и област 

ЈЗУ Клиника за 
трауматологија,ортопедија,анестезија, 
реанимација,интензивно лекување и 
ургентен центар 
 

Редовен професор 
Ортопедија 

Список на предмети кои наставникот ги води одделно за првиот, вториот и третиот циклус 
на студии 
9.1 Список на предмети кои наставникот ги води на првиот циклус студии 

Ред.бр Наслов на предметот Студиска програма/институција 
1 Ортопедија Општа медицина, УКИМ Медицински 

факултет- Скопје 
2 Ортопедија Тригодишни  стручни студии за 

физиотерапевти, УКИМ Медицински 
факултет- Скопје 

 3 Здравствена нега во хирургија 
Ортопедија 

Тригодишни стручни студии за медицински 
сестри и техничари, УКИМ Медицински 
факултет-Скопје 

 4 Геронтологија Тригодишни  стручни студии за 
физиотерапевти, УКИМ Медицински 
факултет -Скопје 
Тригодишни  стручни студии за 



медицински сестри, УКИМ Медицински 
факултет- Скопје  

 5 Спортска медицина Тригодишни  стручни студии за 
физиотерапевти, УКИМ Медицински 
факултет- Скопје 

Список на предмети кои наставникот ги води одделно за првиот, вториот и третиот циклус 
на студии 
9.2 Список на предмети кои наставникот ги води на вториот циклус студии 

Ред.бр Наслов на предметот Студиска програма/институција 
   

Список на предмети кои наставникот ги води одделно за првиот, вториот и третиот циклус 
на студии 
9.3 Список на предмети кои наставникот ги води на третиот циклус студии 

Ред.бр Наслов на предметот Студиска програма/институција 
   

Селектирани резултати во последните три години 

10.1 Релевантни печатени научни трудови (до пет) 
Ред.бр Автори Наслов Издавач/година 
1. Bozinovski Z. 

Temelkovski Z, 
Popovski N, 

Alteration of the values of the 
Reimers migration percentage 
in non ambulatory patients 
with spastic cerebral palsy 
treated with soft tissue 
procedures 

Physioacta Vol.7 N0.2 
2013 p 23-29 

2. Bozinovski Z, 
Popovski N. 

Rezultati od lekuvanjeto na 
planovalgusen deformitet na 
stapaloto so fibularen graft. 

Mak.med.pregled,2014;68(1) 

3. Poposka Anastasika, 
Bozinovski Zoran, 
Popovski Neron,  

Tenotomies of the adductor 
muscles with and without 
neurectomies of n. obturatorius in 
patient with spastic cerebral 
palsy-comparative studies 

Sanamed 2012, 7(2)73-77 
 

10.2 Учество во научно-истражувачки национални и меѓународни проекти (до пет) 
Ред.бр Автори Наслов Издавач/година 
/ / / / 

10.3 Печатени книги во последните пет години (до пет) 
Ред.бр Автори Наслов Издавач/година 
1    

10.4 Печатени стручни трудови во последните пет години (до пет) 
Ред.бр Автори Наслов Издавач/година 
1. Божиновски З, 

Георгиева Д, 
Џолева-Толевска Р, 
Нанчева Ј.  
 

Протетизирање кај ампутации 
на долни екстремитети.  

International Journal of 
Recent Research in Arts and 
Sciences. Vol 5 ISSN: 1857-
8128 Skopje 2016. 150-156 
 

2. Bozinovski Z, 
Georgieva D, 
Tolevska Dzoleva 
R, NancevaJ.  

Flat Feet-Do We Need Surgical 
Intervention?  
 

International Journal of 
Recent Research in Arts and 
Sciences. Vol 7 ISSN: 1857-
8128 Skopje 2017. 8-13 

3. Bozinovski Z, 
Popovski N. 

Conservative treatment for 
adolescence idiopathic scoliosis. 
 
 

Physioacta  VOL 8-2,2014 

 4. Daniela Georgieva, 
Anastasika Poposka, 
Zoran Bozinovski, 
Milan Samardziski, 
Roza Dzoleva 
Tolevska, Jasminka 
Nanceva  

Comparative radiographic 
analysis of the results of 
treatment of hallux valgus 
deformity according to Mitchell 
and Keller operative methods  

Sanamed, Vol11, No 1 
(2016),47-52. 

Менторства на додипломски, магистерски и докторски студии 

11.1 Дипломски работи 8 
11.2 Магистерски работи 1 



11.3 Докторски дисертации 1 
 
 
 

1. Име и презиме Даниела Георгиева 
2. Дата на раѓање 21-10-1967 
3. Степен на образование Високо 
4. Наслов на научниот степен Доктор на науки 
5. Каде и кога го завршил 

образованието односно се 
стекнал со научен степен 

Образование Година Институција 
Доктор на медицина 1992 УКИМ Медицински 

факултет - Скопје 
Магистер по 
медицински науки 

2003 УКИМ Медицински 
факултет - Скопје 

Доктор на 
медицински науки 

2012 УКИМ Медицински 
факултет - Скопје 

6. Подрачје, поле и област на 
научниот степен магистер 

Подрачје Поле Област 
Медицински 
науки и здравство 

Клиничка 
медицина 

Ортопедски болести 

7. Подрачје, поле и област на 
научниот степен доктор 

Подрачје Поле Област 
Медицински 
науки и здравство 

Клиничка 
медицина 

Ортопедски болести 

8. Доколку е во работен однос 
да се наведе институцијата 
каде работи и звањето во 
кое е избран и во која 
област 

Институција Звање во кое е избран и 
област 

ТОАРИЛУЦ, Универзитетска 
ЈЗУ Клиника за ортопедски 
болести 

Вонреден Професор по 
Ортопедија 

9. Список на предмети кои наставникот ги води одделно за првиот, вториот  и третиот 
циклус на студии 
9.1. Список на предмети кои наставникот ги води на првиот циклус на студии 

Ред.  
број 

Наслов на предметот Студиска програма / институција 

1. Ортопедија Општа медицина, УКИМ Медицински 
факултет - Скопје 

 2. Ортопедија Тригодишни стручни студии за 
физиотерапевти, УКИМ Медицински 
факултет - Скопје 

 3. Протетика и ортотика Тригодишни стручни студии за 
физиотерапевти, УКИМ Медицински 
факултет - Скопје 

 4. Физиотерапија на нарушувањата 
на мускулно-коскениот систем 

Тригодишни стручни студии за 
физиотерапевти, УКИМ Медицински 
факултет - Скопје 

 5. Спортска медицина Тригодишни стручни студии за 
физиотерапевти, УКИМ Медицински 
факултет - Скопје 

 6. Геронтологија Тригодишни стручни студии за 
физиотерапевти, УКИМ Медицински 
факултет - Скопје 

 7. Здравствена нега во хирургија, 
ортопедија 

Тригодишни стручни студии за 
медицински сестри и техничари, УКИМ 
Медицински факултет - Скопје 

 8. Геронтологија Тригодишни стручни студии за 
медицински сестри и техничари, УКИМ 
Медицински факултет - Скопје  



9.2.  Список на предмети кои наставникот ги води на вториот циклус на студии 
Ред. 
број 

Наслов на предметот Студиска програма / институција 

1. Ортопедски заболувања Студиската програма по Физиотерапија 
во ортопедија и хирургија, од втор 
циклус, стручни специјалистички студии 

2. Функционална проценка на 
мускуло-скелетен систем 

Студиската програма по Физиотерапија 
во ортопедија и хирургија, од втор 
циклус, стручни специјалистички студии 

9.3. Список на предмети кои наставникот ги води на третиот циклус на студии 
Ред. 
број 

Наслов на предметот Студиска програма / институција 

1. Болести на стапало Клиничка медицина, УКИМ 
Медицински факултет - Скопје 

 
 
10. 

Селектирани резултати во последните пет години 
10.1. Релевантни печатени научни трудови (до пет) 

Ред. 
број 

Автори Наслов Издавач /  година 

1. Georgieva D, Poposka 
A, Bozinovski Z, 
Samardziski M, Dzoleva-
Tolevska R, Nanceva J.  

Comparative radiographic 
analysis of the results of 
treatment of hallux valgus 
deformity according to 
Mitchell and Keller 
operative methods. 

Sanamed, 2016, Vol 
11(1):47-52. 
 

2. Bozinovski Z, Jakimova 
M, Georgieva D, 
Dzoleva-Tolevska R, 
Nanceva J.  

Volkmann’s contracture as a 
complication of 
supracondylar fracture of 
humerus in children - Case 
report. 

Sanamed, 2016, Vol 
11(1):58-61. 

3. Nancheva J, Andonovski 
A, Georgieva D, 
Bozinovski Z, Dzoleva R, 
Gavrilovski A, Georgiev 
A.  

Does the addition of 
dexamethason to local 
anesthetic prolong the 
analgesia of interscalen 
plexus brachialis block in 
patients with shoulder 
surgery? 

Sanamed, 2016, Vol 
11(1):15-20. 

4. Dzoleva-Tolevska R, 
Poposka A, Georgieva 
D, Bozinovski Z, Nanceva 
J, Gjoshev S.  

Comparative Analyses of 
diagnostic methods in knee 
injuries. 

Sanamed, 2016, Vol 
11(1): 39-45. 

5. Nancheva J, Andonovski 
A, Kamnar V, 
Georgieva D, Nanceva 
A, Georgiev A.  

General anesthesia: Is it 
safe for newborns, infants 
and young children? 

Sanamed, 2016, Vol 
11(2): 163-167. 

10.2. Учество во научно-истражувачки национални и меѓународни проекти (до пет) 
Ред. 
број 

Автори Наслов Издавач / година 

1. Ѓорѓи Зафироски, 
Анастасика Попоска, 
Милан Самарџиски, 
Даниела Георгиева и 
соработници 

Спасување на 
екстремитети 

УКИМ Медицински 
факултет – Скопје. 
Клиника за 
ортопедски болести. 
Министерство за 
образование и наука. 
Шифра: 40115101/0, 
2001-2004 

2. Даниела Георгиева и Атхерентност и Министерство за 



соработници подносливост на 
Алводроник 150 мг, филм-
обложени таблети кај 
пациентки со 
постменопаузална 
остеопороза 

здравство. Одобрено 
од Етичка комисија 
бр: 15-3337/2, 2012-
2013 

3. Антонио Гавриловски, 
Даниела Георгиева и 
соработници 

International study with 
protocol No: GENA-21B. 

PHI Institute of 
Transfusion Medicine 
of Republic of 
Macedonia from 2017-
2018. 

4. Роза Џолева Толевска, 
Милан Самарџиски, 
Даниела Георгиева и 
соработници 

Влијанието на PRP 
(platelet-rich plasma) и 
вискозосуплементите во 
лекувањето на пациенти 
со гонартроза.  

Медицински 
факултет - Скопје 
Одобрен од етичка 
комисија при 
Медицински 
факултет во Скопје од 
18.6.2018 година, бр. 
03-2134/9. 

10.3. Печатени книги во последните пет години (до пет) 
Ред. 
број 

Автори Наслов Издавач / година 

1. Antonio Georgiev, 
Daniela Georgieva, 
Samuel Sadikario 

Top 10 chronic diseases of 
the 21st century 

Lambert Academic 
Publishing, 2012 

2. Selami Cakmak, Roza 
Dzoleva Tolevska, Enes 
Sari, Daniela 
Georgieva, Mahir 
Mahirogulari 

“Intraarticular Fractures – 
Minimally Invasive 
Surgery”.  

Springer Nature 
Switzerland AG. 2019 

 

10.4. Печатени стручни трудови во последните пет години (до пет) 
Ред. 
број 

Автори Наслов Издавач / година 

1. Dzoleva-Tolevska R, 
Poposka A, Georgieva 
D, Samardziski M, 
Bozinovski Z, Nanceva J, 
Georgiev A, Gjoshev S, 
Jovanovski-Srceva M.  

Meniscal tears. Research in Physical 
Education, Sport and 
Health, 2016, Vol 5(1): 
117-120. 
 

2. Samardziski M, 
Nancheva J, Georgieva 
D, Dzoleva-Tolevska R, 
Shabani I, Dalipi R, 
Georgiev A.  

Bone tumors and tumor-like 
lesions associated with knee 
trauma. 

Research in Physical 
Education, Sport and 
Health, 2016, Vol 5(1): 
87-90. 

3. Dzoleva-Tolevska R, 
Poposka A, Samardziski 
M, Georgieva D, 
Bozinovski Z, Nanceva J, 
Georgiev A, Gjoshev S, 
Mircevska E.  

Usage of different types of 
anesthesia in orthopedic 
patients treated with day 
case surgery. 

International Journal 
of Recent Research in 
Arts and Sciences, 
2016, Vol 5:132-127. 

4. Георгиева Д, Попоска 
А, Самарџиски М, 
Џолева-Толевска Р, 
Божиновски З, Нанчева 
Ј, Сељмани Р, Георгиев 
А.  

Улогата на физикалната 
терапија во спортската 
медицина 

International Journal of 
Recent Research in 
Arts and Sciences,  Vol 
5:166-171, 2016 

 5. Samardziski M, Nanceva 
J, Georgieva D, 

Management of 
osteosarcoma. 

Journal of Recent 
Research in Arts and 



Dzoleva-Tolevska R, 
Dalipi R, Georgiev A.  

Sciences, 2016, Vol 
5:128-1141. 

11.  Менторства на додипломски, магистерски и докторски студии   
11.1. Дипломски работи 9 
11.2. Магистерски работи / 

11.3. Докторски дисертации 3 
 
 
 

1. Име и презиме Милан Ванчо Самарџиски 
2. Дата на раѓање 20-08-1962 
3. Степен на образование Високо 
4. Наслов на научниот степен Доктор на науки 
5. Каде и кога го завршил 

образованието односно се 
стекнал со научен степен 

Образование Година Институција 
Доктор на медицина 1988 УКИМ Медицински 

факултет - Скопје 
Магистер по 
медицински науки 

2003 УКИМ Медицински 
факултет - Скопје 

Доктор на 
медицински науки 

2009 УКИМ Медицински 
факултет - Скопје 

6. Подрачје, поле и област на 
научниот степен магистер 

Подрачје Поле Област 
Медицински 
науки и здравство 

Клиничка 
медицина 

Ортопедски болести 

7. Подрачје, поле и област на 
научниот степен доктор 

Подрачје Поле Област 
Медицински 
науки и здравство 

Клиничка 
медицина 

Ортопедски болести 

8. Доколку е во работен однос 
да се наведе институцијата 
каде работи и звањето во 
кое е избран и во која 
област 

Институција Звање во кое е избран и 
област 

ТОАРИЛУЦ, Универзитетска 
ЈЗУ Клиника за ортопедски 
болести 

Редовен Професор по 
Ортопедија 

9. Список на предмети кои наставникот ги води одделно за првиот, вториот  и третиот 
циклус на студии 
9.1. Список на предмети кои наставникот ги води на првиот циклус на студии 

Ред.  
број 

Наслов на предметот Студиска програма / институција 

1. Ортопедија Општа медицина, УКИМ Медицински 
факултет - Скопје 

2. Ортопедија Тригодишни стручни студии за 
физиотерапевти, УКИМ Медицински 
факултет - Скопје 

 3. Протетика и ортотика Тригодишни стручни студии за 
физиотерапевти, УКИМ Медицински 
факултет - Скопје 

 4. Физиотерапија на нарушувањата 
на мускулно-коскениот систем 

Тригодишни стручни студии за 
физиотерапевти, УКИМ Медицински 
факултет - Скопје 

 5. Спортска медицина Тригодишни стручни студии за 
физиотерапевти, УКИМ Медицински 
факултет - Скопје 

 6. Геронтологија Тригодишни стручни студии за 
физиотерапевти, УКИМ Медицински 
факултет - Скопје 

 7. Здравствена нега во хирургија, Тригодишни стручни студии за 



ортопедија медицински сестри и техничари, УКИМ 
Медицински факултет - Скопје 

 8. Геронтологија Тригодишни стручни студии за 
медицински сестри и техничари, УКИМ 
Медицински факултет - Скопје  

9.2.  Список на предмети кои наставникот ги води на вториот циклус на студии 
Ред. 
број 

Наслов на предметот Студиска програма / институција 

1. /  
2. /  

9.3. Список на предмети кои наставникот ги води на третиот циклус на студии 
Ред. 
број 

Наслов на предметот Студиска програма / институција 

1. /  
10. Селектирани резултати во последните пет години 

10.1. Релевантни печатени научни трудови (до пет) 
Ред. 
број 

Автори Наслов Издавач /  година 

1. Georgieva D, Poposka A, 
Bozinovski Z, 
Samardziski M, 
Dzoleva-Tolevska R, 
Nanceva J.  

Comparative radiographic 
analysis of the results of 
treatment of hallux valgus 
deformity according to 
Mitchell and Keller 
operative methods. 

Sanamed, 2016, Vol 
11(1):47-52. 
 

2. Samardziski M, 
Gramatnikovski N, 
Atanasov N, Selmani R, 
Dalipi R,  Todorova T 

Compartment Syndrome 
after Corrective Tibia 
Osteotomy in Patient with 
Metaphyseal Aclasia - A 
Case Report, 

World Journal of 
Surgery and Surgical 
Research, 2019; 2: 
1109. 

3. N. Atanasov, A. Poposka, 
M. Samardziski, V. 
Kamnar. 

Die Wirkung Der 
Ätiopathogenese Auf Die 
Resultate der 
Ultrasonografischen 
Unterzuchungen Bei 
Patienten Die Nach der 
Methode des Ilisarov 

Behandelt Wurden, 
Mitteilungen 
Klosternuburg, 2017 
67(8): 47-59. 

4. Z. Temelkovski, J. 
Nanceva, M. 
Samardziski, A. 
Nanceva, A. Andonovski  

INTRACAPSULAR AND 
PARAARTICULAR 
CHONDROMA OF KNEE: 
CASE REPORTS 

Sanamed, 2017; 12(1): 
27–31. 

 5. Poposka A, Samardziski 
M, Dzoleva-Tolevska R, 
Atanasov N 

Melorheostosis with 
Unusual Paraarticular 
Ossification and Long-Term 
Follow Up – A Case Report, 

Indian Journal of 
Applied Rerearch, 5(3): 
288-290, 2017. 

10.2. Учество во научно-истражувачки национални и меѓународни проекти (до пет) 
Ред. 
број 

Автори Наслов Издавач / година 

1. Милан Самарџиски, 
Ненад Атанасов, Роза 
Џолева Толевска, 
Резеарт Далипи, Весна 
Јаневска, Рубенс 
Јовановиќ, Славица 
Костадинова Куновска, 

Зачувување на 
екстремитетите кај 
пациенти со остеосаркоми 
со висок степен на 
малигнитет 

УКИМ Медицински 
факултет – Скопје. 
Одобрено од Етичка 
комисија бр: 03-
4407/13 од 17.06.2016 



Анета Таневска 
 2. Роза Џолева Толевска, 

Милан Самарџиски, 
Даниела Георгиева и 
соработници 

Влијанието на PRP 
(platelet-rich plasma) и 
вискозосуплементите во 
лекувањето на пациенти 
со гонартроза.  

Медицински 
факултет - Скопје 
Одобрен од етичка 
комисија при 
Медицински 
факултет во Скопје од 
18.6.2018 година, бр. 
03-2134/9. 

10.3. Печатени книги во последните пет години (до пет) 
Ред. 
број 

Автори Наслов Издавач / година 

1.    
 2.    

 3.     

10.4. Печатени стручни трудови во последните пет години (до пет) 
Ред. 
број 

Автори Наслов Издавач / година 

1. Dzoleva-Tolevska R, 
Poposka A, Georgieva D, 
Samardziski M, 
Bozinovski Z, Nanceva J, 
Georgiev A, Gjoshev S, 
Jovanovski-Srceva M.  

Meniscal tears. Research in Physical 
Education, Sport and 
Health, 2016, Vol 5(1): 
117-120. 
 

2. Samardziski M, 
Nancheva J, Georgieva D, 
Dzoleva-Tolevska R, 
Shabani I, Dalipi R, 
Georgiev A.  

Bone tumors and tumor-
like lesions associated with 
knee trauma. 

Research in Physical 
Education, Sport and 
Health, 2016, Vol 5(1): 
87-90. 

3. Dzoleva-Tolevska R, 
Poposka A, 
Samardziski M, 
Georgieva D, Bozinovski 
Z, Nanceva J, Georgiev A, 
Gjoshev S, Mircevska E.  

Usage of different types of 
anesthesia in orthopedic 
patients treated with day 
case surgery. 

International Journal 
of Recent Research in 
Arts and Sciences, 
2016, Vol 5:132-127. 

4. Георгиева Д, Попоска 
А, Самарџиски М, 
Џолева-Толевска Р, 
Божиновски З, Нанчева 
Ј, Сељмани Р, Георгиев 

Улогата на физикалната 
терапија во спортската 
медицина 

International Journal of 
Recent Research in 
Arts and Sciences,  Vol 
5:166-171, 2016 

  5. Samardziski M, 
Nanceva J, Georgieva D, 
Dzoleva-Tolevska R, 
Dalipi R, Georgiev A.  

Management of 
osteosarcoma. 

Journal of Recent 
Research in Arts and 
Sciences, 2016, Vol 
5:128-1141. 

11.  Менторства на додипломски, магистерски и докторски студии   
11.1. Дипломски работи / 
11.2. Магистерски работи 1 
11.3. Докторски дисертации 3 

 
 
 
 
 

Податоци за наставниците кои изведуваат настава на студиската 
програма од прв, втор и трет циклус на студии и за ментори на 

докторски трудови 
 

1. Име и презиме Виктор Камнар 



2. Дата на раѓање 03-07-1976 
3. Степен на образование Високо 
4. Наслов на научниот 

степен 
Доктор на науки 

5. Каде и кога го завршил 
образованието односно 
се стекнал со научен 
степен 

Образование Година Институција 
Доктор на медицина 2001 УКИМ 

Медицински 
факултет - 
Скопје 

Магистер по 
медицински науки 

2009 УКИМ 
Медицински 
факултет - 
Скопје 

Доктор на 
медицински науки 

2014 УКИМ 
Медицински 
факултет - 
Скопје 

6. Подрачје, поле и област 
на научниот степен 
магистер 

Подрачје Поле Област 
Медицински науки и 
здравство 

Клиничка 
медицина 

Ортопедија 

7. Подрачје, поле и област 
на научниот степен 
доктор 

Подрачје Поле Област 
Медицински науки и 
здравство 

Клиничка 
медицина 

Ортопедија 

8. Доколку е во работен 
однос да се наведе 
институцијата каде 
работи и звањето во кое 
е избран и во која 
област 

Институција Звање во кое е избран и 
област 

ТОАРИЛУЦ, Универзитетска 
ЈЗУ Клиника за ортопедски 
болести 

Насловен Доцент 
Ортопедија 

9. Список на предмети кои наставникот ги води одделно за првиот, вториот  и третиот 
циклус на студии 
9.1. Список на предмети кои наставникот ги води на првиот циклус на студии 

Ред.  
број 

Наслов на предметот Студиска програма / институција 

1. Ортопедија Општа медицина, УКИМ 
Медицински факултет – Скопје 

2. Клиничко испитување Општа медицина, УКИМ 
Медицински факултет – Скопје 

 3. Ортопедија Тригодишни стручни студии за 
физиотерапевти, УКИМ 
Медицински факултет - Скопје 

 4. Хирургија (ортопедија) Тригодишни стручни студии за 
медицински сестри и техничари, 
УКИМ Медицински факултет - 
Скопје 

 5. Протетика и ортотика Тригодишни стручни студии за 
физиотерапевти, УКИМ 
Медицински факултет - Скопје 

 6. Физиотерапија на 
нарушувањата на мускулно-
коскениот систем 

Тригодишни стручни студии за 
физиотерапевти, УКИМ 
Медицински факултет - Скопје 

 7. Спортска медицина Тригодишни стручни студии за 
физиотерапевти, УКИМ 
Медицински факултет - Скопје 



 8. Геронтологија Тригодишни стручни студии за 
физиотерапевти, УКИМ 
Медицински факултет – Скопје 

 9. Геронтологија Тригодишни стручни студии за  
медицински сестри и техничари, 
УКИМ Медицински факултет – 
Скопје 

 10. Ортопедија Специјализација по ортопедија, 
УКИМ Медицински факултет - 
Скопје 

 11. Семејна медицина Специјализација по семејна 
медицина, УКИМ Медицински 
факултет - Скопје 

9.2.  Список на предмети кои наставникот ги води на вториот циклус на студии 
Ред. 
број 

Наслов на предметот Студиска програма / институција 

1. /  
2. /  

9.3. Список на предмети кои наставникот ги води на третиот циклус на студии 
Ред. 
број 

Наслов на предметот Студиска програма / институција 

1. Повреди на колено Клиничка медицина, УКИМ 
Медицински факултет - Скопје 

10. Селектирани резултати во последните пет години 
10.1. Релевантни печатени научни трудови (до пет) 

Ред. 
број 

Автори Наслов Издавач /  
година 

1. Kamnar Viktor, 
Atanasov Nenad, 
Poposka Anastasika, 
Bogojevska Milena. 

The use of femoral head 
autograft and cementless 
acetabular component in 
congenital dislocation of 
the hip. 

 
Medicus 2013; 
Vol 18(2):130-
133 
 

2. Виктор Камнар, 
Ненад Атанасов, 
Анастасика 
Попоска, Зоран 
Божиновски. 

Луксација по 
имплантација на тотална 
ендопротеза на колк. 

 
Македонски 
медицински 
преглед 2013; 
67(1): 47-50 
 
 

3.  Ненад Атанасов, 
Анастасика 
Попоска, Милан 
Самарџиски, 
Душанка Грујоска-
Вета, Виктор 
Камнар. 

Влијанието на 
сегменталната 
дистрибуција врз 
инциденцијата на пин 
тракт инфекции кај 
пациенти лекувани по 
методата на Илизаров. 

 
Македонски 
медицински 
преглед 2013; 
67(1): 41-46 
 
 
 

10.2. Учество во научно-истражувачки национални и меѓународни проекти (до 
пет) 
Ред. 
број 

Автори Наслов Издавач / година 

1.      
 
 Виктор Камнар 

 
Истражувач во 
глобалната 

XAMOS  Bayer 
2010 



неинтервенциска студија 
XAMOS 
 

10.3. Печатени книги во последните пет години (до пет) 
 
Ред. 
број 

Автори Наслов Издавач / година 

1.  
 
 

  

10.4. Печатени стручни трудови во последните пет години (до пет) 
Ред. 
број 

Автори Наслов Издавач / година 

1. Ненад Атанасов, 
Анастасика 
Попоска, Милан 
Самарџиски, 
Душанка Грујоска-
Вета, Виктор 
Камнар.  

Влијанието на 
сегменталната 
дистрибуција врз 
инциденцијата на пин 
тракт инфекции кај 
пациенти лекувани по 
методата на Илизаров. 

Македонски 
медицински 
преглед 2013; 
67(1): 41-46 

2.  
 
Виктор Камнар 

 
Современи гледишта и 
ставови за 
тромбопрофилаксата во 
ортопедската хирургија 
 
 

 
Списание на 
фармацевтската 
комора на 
Македонија. 
2011 бр.26  
 

3. Viktor Kamnar, 
Anastasika Poposka, 
Nenad Atanasov, 
Milena Bogojevska. 

Analysis of the results of 
implantation of total hip 
endoprothesis in severe 
dysplastic coxarthrosis 
 
 
 

Contributions, 
Sec. Med. Sci. 
2014; 
XXXV/2:111-116 

 
11.  Менторства на додипломски, магистерски и докторски студии   

11.1. Дипломски работи / 
11.2. Магистерски работи / 
11.3. Докторски дисертации / 

12.  За ментори на докторски трудови селектирани резултати во последните четири/ пет 
години 
12.1. Доказ за печатени научноистражувачки трудови во меѓународни научни 

списанија или меѓународни научни публикации во даденото поле (до 
шест) во последните пет години 
Ред.  
број 

Автори Наслов Издавач / година 

1. Kamnar 
Viktor,Poposka 
Anastasika,Doksevska 
Bogojevska Milena.  

Total knee surgery: our 
experience. University 
Clinic for Orthopaedic 
Surgery Skopje 

Sanamed 2017 
;12 (2): 1452-662   
 

2. Jasminka Nancheva, 
Viktor Kamnar, 
Andrea Nanceva, 
Daniela Georgieva, 

General anesthesia: Is it 
safe for newborns, infants 
and young children?   

  
SANAMED 2016 
; 11 (2) : 163-167 



Antonio Georgiev, 
Alan Andonovski 

3. Nenad Atanasov, 
Anastasika Poposka, 
Milan Samardziski, 
Viktor Kamnar.  

Die wirkung der 
atiopathogenese auf die 
resultate der 
ultrasonografischen 
untersuchungen bei 
patienten die nach der 
methode des Ilisarov 
behandelt wurden. 
 
 

Mitteilungen 
Klosterneuburg 
Journal , 
2017,Volume 67 
(8).  
 

12.2. Доказ за најмалку два печатени научноистражувачки трудови во 
меѓународни научни списанија со импакт фактор во даденото поле во 
последните пет години 
Ред.  
број 

Автори Наслов Издавач / година 

12.3. Доказ за најмалку три учества на меѓународни собири во последните 
четири години 
Ред. 
број 

Автори Наслов на трудот Меѓународен 
собир/ 
конференција 

Година 

1. Gavrilovski A, 
Shabani I, 
Kamnar V, 
Jahja D, 
Bozinovski Z, 
Popovski N, 
Trajanovski A, 
Savevski A, 
Velkovski V, 
Trpevski S. 

Haemiarthroplasty 
as a solution for 
intertrochanteric 
fractures of the 
proximal femur in 
patients older than 
70 years. 

Traumatoloski 
kongres Nis – 
2017 

 
2017 
 
 
 
 
 
 

 
 
Име и презиме Владимир Мирчевски 
Дата на раѓање 09.09.1961 
Степен на образование Високо 
Наслов на научниот степен Доктор на науки 
Каде и кога го завршил 
образованието односно се 
стекнал со научен степен 

Образование Година        Институција 
Доктор по 
медицина 

1984 УКИМ 
Медицински 
факултет 

Магистер 1995 УКИМ 
Медицински 
факултет 

Доктор на науки 1999 УКИМ 
Медицински 
факултет 

Подрачје, поле и обалст на 
научниот степен магистер 

Поле Подрачје Област 

Медицински Клинички Неврохирургија 



науки и здравство медицински 
науки  

Подрачје, поле и обалст на 
научниот степен доктор 

Поле Подрачје Област 
Медицински 
науки и здравство 

Клинички 
медицински науки 
 

Неврохирургија 

Доколку е во работен однос да 
се наведе институцијата каде 
работи и звањето во кое е 
избран и во која област 

Институција Звање во кое е 
избран и област 

УЈЗУ Клиника за 
неврохирургија 
 

Редовен професор по 
хирургија 

Список на предмети кои наставникот ги води одделно за првиот, вториот и третиот циклус 
на студии 
9.1 Список на предмети кои наставникот ги води на првиот циклус студии 

Ред.бр Наслов на предметот Студиска програма/институција 
1. Зравствена нега на хруршки 

болк  болни од сродни област 
Високи стручни медцинск сестри 

2. Хирургија Физиотерапеути 
3. Здравствена нега хирургија Ртг техничари и технолози 
4. Прва помош Општа медицина 
5. Хирургија Општа медицина 
6. Клиничко испитување Општа медицина 
7. Општа хирургија Доктори по дентална нега, Стоматолошки 

факултет 
8. Конгенитални малформации 

на ЦНС 
Изборен шредмет, општа медицина 

9.   
10.   

 11.   
Список на предмети кои наставникот ги води одделно за првиот, вториот и третиот циклус 
на студии 
9.2 Список на предмети кои наставникот ги води на вториот циклус студии 

Ред.бр Наслов на предметот Студиска програма/институција 
1 Неврохирургија Специјализанти по неврохирургија 

Список на предмети кои наставникот ги води одделно за првиот, вториот и третиот циклус 
на студии 
9.3 Список на предмети кои наставникот ги води на третиот циклус студии 

Ред.бр Наслов на предметот Студиска програма/институција 
1.   
2.   

Селектирани резултати во последните три години 

10.1 Релевантни печатени научни трудови (до пет) 
Ред.бр Автори Наслов Издавач/година 
1. Chaparoski A., Filipce 

V., Rendevski V., 
Mirchevski V, 
Sumkovski R., Kostov 
M., Gavrilovska A., 
Zupanovski A., Elezi 
F., Kamiloski T., 
Kocevski I. 
Gjorgjievska A.,  
Mirchevski M.M, 
Asani A., Veljanovski 
H., Jolevska K., 
Cokleska N.,  

Case report of long term 
survival in a patient with 
MGMT/METH/IDH 
mutation anaplastic 
oligodendroglioma who gr 
III 

Cd of Seens Thessaloniki 
Greece 2019 

2. Chaparoski A., Filipce 
V., Rendevski V., 
Mirchevski V, Elezi F., 
Shuntov B., 
Mirchevski M.M, 

Evaluating clinical 
outcome in treatment of 
posterior fossa pylocitic 
Astrocytoma in paediatric 
population 

Cd of Seens Thessaloniki 
Greece 2019 

3. Mirchevski V., 
Zhogoska E., 

Carpenter Syndrome – 
Case report and 

Mac. Med. Pregled 
2016; 70(2): 100-104  
 



Chaparoski A., 
Kostov M., Filipce 
V., Agai Lj., 
Shuntiov B., 
Mirchevski M.M., 
Srceva-Jovanovski 

treatment, 

4. Srceva-Jovanovski 
M., Kizmanovska 
B., Kartalov A., 
Kokareva A., 
Mojsova M., 
Dzoleva 
R.,Dzikovski I., 
Kondov B., 
Spirovski Z., Vela 
L., Chepreganova- 
anovska N., 
Cholancevski R., 
Jankulovski N., 
Kondov G., 
Mircevski V. 

Thymectomy for 
myasthenia gravis and 
anaesthetic implications 
– a retrospective srudy 

Epilepsy and Neurology, 
year 15/16, Number 
47/48, p 27-33 

5.  Mirchevski V., 
Zhogoska E., 
Chaparoski A., 
Kostov M., 
Micunovic M., 
Bushinoska J, 
Srceva M., 
Mirchevski M.M., 
Shuntiov B. 

Dandy Walker and 
extreme macrocphaly 
caused by enormous 
occipital encephacele 

Mac. Med. Pregled 
2016; 70(3): 164-168 

10.2 Учество во научно-истражувачки национални и меѓународни проекти (до пет) 
Ред.бр Автори Наслов Издавач/година 
1 Мирчевски В., 

Рендевски В., Костов 
М., Гавриловска А., 
Чапароски А., 
Шунтов Б., 
Мирчевски М.М. 

Пореметувања 
на хемостазата 
при трауматски 
лезии на мозокот 

УЈЗУ Клиника за 
неврохирургија, Медицински 
факултет Скопје (20180 

10.3 Печатени книги во последните пет години (до пет) 
Ред.бр Автори Наслов Издавач/година 
1 Џонов Б. Е. 

Жоговска, 
Мирчевски В., 
Гиноски В., 
Новевски Л.,   

Хируршки аспекти во 
лекувањето на 
периферите нерви 

Универзитет „Св. Кирил 
иетодиј“ – Скопје 

2.    
3.    

4.    
10.4 Печатени стручни трудови во последните пет години (до пет) 

Ред.бр Автори Наслов Издавач/година 
1. Е. Жоговска, В. Прказ на случај за Мак. Мед. Преглед 2019 



Мирчевски, И. Пеев, 
В. Гиноски, Л. 
Новески, Б. Џонов, 
В. Рендевски, М. М. 
Мирчевски 

реконструкција на 
комплексен дефект на 
поглавината 

2. Micunovic M. M., 
Kostov B. M., 
Mircevski M.V., 
Businosja M.J.,  
Micunovic M. M., 
Dodevski A., 
Bozinovska-
Smicheska M.  

Treatment of spinal 
dysraphism: University 
clinic of neurosurgery 
Skopje, 2011-2016 

Acta morphol. 2017.vol. 
14(1) 

3. Chaparoski A., Filipce 
V., Rendevski V., 
Mirchevski V, 
Shuntov B., 
Mirchevski M.M,  

Surgical treatment of 
spinal dysraphysm, a 25 
years single centre 
experience 

WFNS 2019 international 
meeting 2019 

4. Mirchevski V., 
Zhogoska E., 
Chaparoski A., 
Filipce V., 
Mirchevski M.M., 
Kostov M 

Circonscript 
subcutaneous 
Arteriovenous 
malformation of the 
head 

Contributions, Sec.of 
med. Sci. XXXVIII 1, 
2017, p. 35-40 
 

5. Mirchevski V., 
Zhogoska E., 
Chaparoski A., 
Micunovic M., 
Filipce V., 
Mirchevski M.M., 
Kostov M., 
Micunovic M. 

Our experience and 
treatment in Republic of 
Macedonia, 

Contributions, Sec.of 
med. Sci. XXXVIII 1, 
2017, p. 41-44 

Менторства на додипломски, магистерски и докторски студии 

11.1 Дипломски работи 5 
11.2 Магистерски работи / 
11.3 Докторски дисертации / 
 
 
 
Име и презиме Смиља Туџарова Ѓоргова 
Дата на раѓање 20.11.1962 
Степен на образование Високо 

Медицински Факултет-Скопје, 19.12.1986 
Наслов на научниот степен Доктор на науки 

Редовен Професор, Maj 2019  
Каде и кога го завршил образованието 
односно се стекнал со научен степен 

Образование Година        Институција 
Доктор по 
медицина 

19.12.1986 УКИМ 
Медицински 
факултет-Скопје 

Магистер 18.04.2001 УКИМ 
Медицински 
факултет-Скопје 

Доктор на науки 06.2008 УКИМ 
Медицински 
факултет-Скопје 

Подрачје, поле и обалст на научниот 
степен магистер 

Поле Подрачје Област 

Медицински науки 
и здравство 
 
Магисер на 
Медицински 

Фундаменталн
и 
медицински 
науки  

“Видови на 
реконструктивни 
техники на 
дојките” 



науки -Хирургија 
Подрачје, поле и обалст на научниот 
степен доктор 

Поле Подрачје Област 
Медицински науки 
и здравство 
Доктор на 
Медицински 
науки 
 PhD-Хирургија 

 “Предноста на 
комбинираниот  
темпорален галеа 
лифтинг на 
вегите и 
блефаропластика 
во споредба со 
блефаропластика
” 

Доколку е во работен однос да се наведе 
институцијата каде работи и звањето во 
кое е избран и во која област 

Институција 
 
“Универзитетска Клиника 
за Пластична и 
реконструктивна 
Хирургија” - Скопје 
 

Звање во кое е 
избран и област 
 
Редовен Професор 
-Хирургија 

Институт за анатомија, УКИМ 
Медицински факултет 
 

 

Список на предмети кои наставникот ги води одделно за првиот, вториот и третиот циклус на студии 

9.1 Список на предмети кои наставникот ги води на првиот циклус студии 
Ред.б
р 

Наслов на предметот Студиска програма/институција 

1. Одржување на настава по предмет 
Хирургија – од прв циклус студии за 
студенти по медицина   

 

2.  Настава  
Виши Медицински Сестри 

 

3.   
4.   
5.   
6.   
7.   
8.   
9.   
10.   

 11.   
Список на предмети кои наставникот ги води одделно за првиот, вториот и третиот циклус на студии 

9.2 Список на предмети кои наставникот ги води на вториот циклус студии 
Ред.б
р 

Наслов на предметот Студиска програма/институција 

1 Втор циклус на студии - семејна 
медицина  
 
 

 

Список на предмети кои наставникот ги води одделно за првиот, вториот и третиот циклус на студии 

9.3 Список на предмети кои наставникот ги води на третиот циклус студии 
Ред.б
р 

Наслов на предметот Студиска програма/институција 

1.  Трет циклус на студии 
физотерапевти 

 

2.   
Селектирани резултати во последните три години 

10.1 Релевантни печатени научни трудови (до пет) 
Ред.бр Автори Наслов Издавач/година 
1.    
2.    
3.    

4.    



5.     

10.2 Учество во научно-истражувачки национални и меѓународни проекти (до пет) 
Ред.бр Автори Наслов Издавач/година 
/ /Национален акциони планза 

примарна секундарна и терциерна 
превенција на карцином на 
дојката-Министерство за 
Здравство 

/ /2003 

10.3 Печатени книги во последните пет години (до пет) 
Ред.бр Автори Наслов Издавач/година 
1 Автори професори од сите 

хируршки дисциплини 
“Специјалн
а 
Хирургија” 

             
 

2013-Скопје 

2. Проф.Др.Смиља Туџарова Ѓоргова 
“ 

“Основи на 
Естетска 
Хирургија на 
Глава и Врат” 
 

2020-Арбериа Дизајн-
Скопје 

3. Коавтор “Медицина базирана 
на докази” 

2013-Министерство за 
Здравство 

4.    
10.4 Печатени стручни трудови во последните пет години (до пет) 

Ред.бр Автори Наслов Издавач/година 
1.  

2.1. Tudzarova-Gjorgova 
S, Gjorgova-Gjeorgjievski 
S, Ilievski B. Transforming the 
‘Beast to a Beauty”-Fifteen 
Years into the making-Case 
report of Congenital 
Neurofibromatosis. Open 
Access Macedonian Journal of 
Medical Sciences  2019 Jan 
31;7(3):388-391. (5х80%) 
 
2.2. Stojmenski 
S, Merdzanovski I, Gavrilovski 
A, Pejkova S, Dzokic 
G, Tudzarova S. Treatment 
of Decubitis Ulcer Stage IV in 
the Patient with Polytrauma 
and Vertical Share Pelvic 
Fracture, Diagnosed 
Entherocollitis and Deep 
Wound Infection 
with Clostridium Difficile with 
Combined Negative Pressure 
Wound Therapy (NPWT) and 
Faecal Management System: 
Case Report. Open Access 
Macedonian Journal of 
Medical Sciences 2017 Jun 

  



3;5(3):349-351. (5х60%) 
 

2.3. Igor Peev, Liljana 
Spasevska, Elizabeta 
Mirchevska, Smilja 
Tudzarova- Gjorgova. 
Liposuction assisted lipoma 
removasl-Option or 
Alternative? Open Access 
Macedonian Journal of 
Medical Sciences. 2017; 
5(6):766-770 (5х60%) 
 
2.4. Peneva M, Gjorgjeska 
A, Gjorgova ST, Dzonov 
B, Noveski L, Ginoski 
V, Tolevska RD, Breshkovska 
H. Evaluation of pain 
following the use of scalpel 
versus   electro surgery for 
skin incision in the facial 
regions. MANU-Прилози 
2018 Dec 1;XXXIX(2-3):107-
112. (5х60%) 
 
2.5. Pejkova S, Dzokic 
G, Tudzarova-Gjorgova 
S, Panov S. Molecular Biology 
and Genetic Mechanisms in 
the progression of the 
malignant skin melanoma. 
MANU-Прилози 2016 Nov 
1;XXXVII(2-3):89-97. 
(5х60%) 
 
 
3.1. Tudzarova Gjorgova S, 
Jasmina Georgievska J., 
Ginoski V. Labiaplasty-
Surgical Correction of Labia 
Minora. Medicus 2017, 
Vol.22(1):57-61 (5х80%) 
 
3.2. Elizabeta Zogovska – 
Mirchevska, V.Mircevski, 
I.Peev, L. Noveski, B.Dzonov, 
S.Tudzarova- Gjorgova, 
M.Peneva, R.Dzoleva-
Tolevska, M.Jovanovski 
Srceva, V.Ginovski. Surgical 
treatment of scalp skin cancer 
with endocranial invasion Acta 
Orthopedica et 
Traumatologica Macedonica. 
2016, No. 8: 28-31 (5х60%) 
 
3.3. M.Peneva, 
A.Gjorgjevska,V. Ginoski, 



S.Tudzarova- Gjorgova.  
Open fasciotomy and partial 
fasciotomy as a choice           of 
treatment for Dupuytren 
contracture. Acta Orthopedica 
et Traumatologica 
Macedonica. 2016, No. 8:35-
38 (5х60%) 
 
 
4.1. H.Breshkovska, S. 
Tudzarova- Gjorgova. 
Хипербарна 
оксигенотерапија. Vox 
Medici-
Дерматовенерологија. 
Септември  2014, Број 2:34-
36 (3х90%) 
 
Апстракти објавени во 
зборник на 
конференција -
меѓународна 
5.1. 2015, XIX Конгрес на 
лекарите на РМ со 
меѓународно учество: 

- Пенева М., Ѓорѓеска 
А., Жоговска Е., Пеев 
И., Туџарова 
Ѓоргова С., Џокиќ Ѓ. 
Примарна 
реконсрукција на 
носот по ексцизија на 
малигноми; 

- Софија Пејкова, 
Виктор Тренчев, Пеев 
Игор, Јасмина 
Гјоргиевска, Смиља 
Туџарова, Ѓорѓе 
Џокиќ. 
Реконструкција на 
дојки по 
мастектомија со 
Latissimus dorsi 
мускуло-кожен резен 
комбиниран со 
имплант; 

- I.Peev, J.Gjorgievska, 
S.Tudzarova, E. 
Mirchevska, S. 
Pejkova. B.Dzonov. 
Breast reconstruction 
– retrospective analysis 
of our experience; 

- E. Mirchevska, I.Peev, 
J.Gjorgievska, 
M.Peneva, 
S.Tudzarova, Our 
experience with 
cartilage remodeling in 



corrective surgery of 
prominent ears; 

- I.Peev, E. Mirchevska, 
J.Gjorgievska, 
M.Peneva, 
S.Tudzarova, S. 
Pejkova. Fat Graft 
transfer –filling, 
restoring and 
revitalizing. 

(5x1) 
5.2.  2015, 9th BAPRAS 
congress, Thessaloniki, 
Грција: 

- J.Gjorgievska, S. 
Tudjarova 
Gjorgova, I.Peev, 
M.Gjorgievska-Ristova. 
Aesthetic outcome 
after excision of skin 
carcinoma of the face. 

- S.T.Gjorgova, 
J.Gjorgievska, I.Peev. 
Gynecomastia, 
indications for 
liposuction or surgical 
therapy.  

- I.Peev,J.Gjorgievska, 
S.Tudjarova, Breast 
reconstruction – our 
experience from last 
three years.  

(3x1) 
5.3. 2017, VI-International 
Conference on Cosmetology,       
Trichology and Aesthetic 
Practices. Dubai,UAE:  

- S. Tudzarova- 
Gjorgova. Use of 
lipofilling,plasma rich 
platelet and fillers as 
augments to standard 
esthetic surgical 
operations. Journal of 
Clinical & 
Experimental 
Dermatology  research.  

5.4.   2017, III Emirates Plastic 
Surgery Congress and VI- 
ISPRAS Congress, Dubai,UAE: 

-     S. Tudzarova- 
Gjorgova. Aesthetic 
surgical procedure on 
the face versus minimal 
invasive treatment. 
Abstract book. 

Пленарно предавање на 
научен стручен собир со 
меѓународно учество:  

- IARMM 3rd World 



Congress of Clinical 
Safety, 10-12. 
September 2014, 
Madrid, Spain. 
Предавање: Patient 
safety in middle 
income societies 
attacked by conflict 
situtations or natural 
disasters.  

- 2-5. Октомври, 2014 
год., Скопје,  учество 
како предавач на “V- 
конгрес на 
Анестезиолозите во 
Македонија со 
Интернационално 
учество”; 

- 14 Октомври 2014 
год. - VII  национална 
конференција  за рак 
на дојка, учество како 
предавач; 

- 29.11.2014, SRBPRAS, 
Нови Сад, Србија, 
Предавање: 
“Пластична хирургија 
некогаш и денес”.  

- 20-21.3.2015, IV-
Интернационален 
курс за 
“Реконструkција на 
дојки” во Загреб,  
Хрватска, учество 
како предавач; 

- 17-20.9.2015, 9th 
BAPRAS congress - 
Балкански конгрес на 
пластичните хирурзи, 
Thessaloniki, Грција, 
учество како 
предавач; 

- 13-14 Април 2017, 
Дубаи, “VI -   
Интернационална 
конференција за 
Козметологија и 
Естетска пракса”, 
учество како 
предавач;    

- 17-19 Ноември 2017, 
Дубаи, “III Emirates 
Plastic Surgery 
Congress and VI- 
ISPRAS Congress”, 
учество како 
предавач. 

(8x3) 
Пленарно предавање на 
научен стручен собир: 



-  17-20 Октомври 2014, 
во  Скопје  како дел 
од  проектот 
”Macedonia –USA-
physician project” 
учество како 
предавач со тема “ A 
new concept of Medical 
Education in 
Macedonia”;  

- 12.3.2016, Скопје, 
состанокот на 
здружението 
MAPRAS учество како 
предавач со тема 
“Подобрување на 
интегритетот на 
нарушена кожна 
бариера, 
конзервативен и 
хируршки пристап”;  

- 2.11.2016, Скопје, 
предавач на  проектот 
“Денови на 
Медицинска 
едукација” 
организирано од  
ЕМСА- Европска 
студентска 
медицинска  
асоцијација.   

(3x2) 
 

2.    
3.    
4.    
5.    

Менторства на додипломски, магистерски и докторски студии 
Ментор на здравствена едукација (3 
специјализанти - 73 месеци едукација) 
 
Едукатор на здравствена едукација (20 
специјализанти – 57 месеци едукација)  
Едукатор на здравствена едукација (15 кандидати  
на доедукација по семејна медицина (15 недели 
едукација) 
 
Член на комисија за оцена на пријавена тема на 
докторски труд – 5 докторанди  
Член на комисија за одбрана на докторски труд -3 
докторанди  
Член на комисија за оцена на магистерски труд – 2 
магистранти  
Ментор на дипломска работа 15 кандидати 
 
Член на комсиија за одбрана на дипломска работа 
– 15 кандидати  
Член на комисија за полагање на специјализација 
и супспецијализација –  11 кандидати 

 

11.1 Дипломски работи / 
11.2 Магистерски работи / 



11.3 Докторски дисертации / 
 
 
Име и презиме Виктор Камилоски 
Дата на раѓање 05.04.1962 
Степен на образование Високо 
Наслов на научниот степен Доктор на науки 
Каде и кога го завршил 
образованието односно се 
стекнал со научен степен 

Образование Година        Институција 
Доктор по 
медицина 

1986 УКИМ 
Медицински 
факултет 

Магистер 1998 УКИМ 
Медицински 
факултет 

Доктор на науки 2008 УКИМ 
Медицински 
факултет 

Подрачје, поле и обалст на 
научниот степен магистер 

Поле Подрачје Област 

Медицински 
науки и здравство 

Клиничка 
медицина 

Хирургија - 
Трауматологија 

Подрачје, поле и обалст на 
научниот степен доктор 

Поле Подрачје Област 
Медицински 
науки и здравство 

Клиничка 
медицина 

Хирургија - 
Трауматологија 

Доколку е во работен однос да 
се наведе институцијата каде 
работи и звањето во кое е 
избран и во која област 

Институција Звање во кое е 
избран и област 

ЈЗУ Унив.кл. по хируршки 
болести ,,Св.Наум 
Охридски” Скопје, 
Катедра по хирургија, УКИМ 
Медицински факултет 
 

Редовен професор на 
Катедра по хирургија 

Список на предмети кои наставникот ги води одделно за првиот, вториот и третиот циклус 
на студии 
9.1 Список на предмети кои наставникот ги води на првиот циклус студии 

Ред.бр Наслов на предметот Студиска програма/институција 
1. Хирургија Општа медицина, УКИМ Медицински 

факултет-Скопје 
2. Ургентна медицина Општа медицина,УКИМ Медицински 

факултет-Скопје 
3. Хирургија Дентална медицина, УКИМ 

Стоматолошки факултет  
4. Хирургија Тригодишни стручни студии за 

физиотерапевти, УКИМ Медицински 
факултет-Скопје 

5. Хирургија Тригодишни стручни студии за 
радиолошки технолози, УКИМ 
Медицински факултет-Скопје 

6. Хирургија Тригдишни стручни студии за стручни  
мед.сестри, УКИМ Медицински факултет-
Скопје 

7.   
    
Список на предмети кои наставникот ги води одделно за првиот, вториот и третиот циклус 
на студии 
9.2 Список на предмети кои наставникот ги води на вториот циклус студии 

Ред.бр Наслов на предметот Студиска програма/институција 
1 Хирургија на рачен зглоб и 

шака 
УКИМ Медицински факултет-Скопје 

Список на предмети кои наставникот ги води одделно за првиот, вториот и третиот циклус 
на студии 
9.3 Список на предмети кои наставникот ги води на третиот циклус студии 

Ред.бр Наслов на предметот Студиска програма/институција 
1. Хирургија на рачен зглоб и Докторски студии, УКИМ Медицински 



шака факултет-Скопје 
2.   

Селектирани резултати во последните три години 

10.1 Релевантни печатени научни трудови (до пет) 
Ред.бр Автори Наслов Издавач/година 
1. Kamiloski V, 

Kasapinova K 
Analysis of the 
hemoglobin level drop 
in patients with hip 
fracture after admission 

Acta Clinica Croatica, 
2017; 56:645-649. 

2. Kasapinova K, 
Kamiloski V. 

Outcomes of surgically 
treated distal radius 
fractures with associated 
triangular fibrocartilage 
complex injury 

Journal of Hand 
Therapy, 2019; 
32(1):57-63 

3. Kasapinova K, 
Kamiloski V. 

The correlation of initial 
radiographic 
characteristics of distal 
radius fractures and 
injuries of the triangular 
fibrocartilage complex. 

The Journal of Hand 
Surgery (European 
Volume), 2016; 
41E(5):516-520 

4. Bosilkovski M, 
Kamiloski V, 
Miskova S, 
Balalovski D, 
Kotevska V, 
Petrovski M 

Testicular infection in 
brucellosis: Report of 34 
cases. 

Journal of 
Microbiology, 
Immunology and 
Infection, 2018; 
51(1):82-87 

5.  Kasapinova K, 
Kamiloski V 

Influence of the 
associated lesions of the 
intrinsic ligaments on 
distal radius fractures 
outcome 

Archives of Orthopaedic 
and Trauma Surgery 
2015; 135(6):831-838 

10.2 Учество во научно-истражувачки национални и меѓународни проекти (до пет) 
Ред.бр Автори Наслов Издавач/година 
1 Камилоски В. ,,Клиничко 

испитување на 
тераписката 
ефикасност, 
подносливост и 
безбедност на Furexa 
(Алкалоид АД, 
СКопје) во споредба со 
Zinacef (Glaxo Smith 
Kline) во 
пероперативна 
профилакса на 
инфекции кај пациенти 
со оперативно 
лекувана фрактура на 
колкот “ 

/ 

10.3 Печатени книги во последните пет години (до пет) 
Ред.бр Автори Наслов Издавач/година 
1 Виктор Камилоски, 

Катерина 
Касапинова 

Класификации во 
трауматологијата 

2017 

10.4 Печатени стручни трудови во последните пет години (до пет) 



Ред.бр Автори Наслов Издавач/година 
1. Kamiloski V, 

Kasapinova K. 
A review of the morpho-
anatomy and 
classification of the 
rotator cuff injuries. 

Physioacta, 2017;11(3): 
57-68 
 

2. Kamiloski V, 
Kasapinova K 

Anatomy and 
classification of the 
labro-capsular and 
tendon injuries of the 
shoulder 

Acta Morphol. 
2017;14(2): 31-42 

3. Kamiloski M, 
Todorovic L, 
Simeonov R, 
Kamiloski V, 
Kasapinova K, 
Superliska S 

Minimal invasive 
surgical treatment of 
radial head and neck 
fractures in children 
with ESIO (elastic stable 
intramedullary 
osteosynthesis) – our 
early results. 

Physioacta, 2017;11(3): 
77-83 

4. Камилоски В, 
Касапинова К. 

Влијанието на 
медицинските-судски 
вештаци во насока на 
воедначувањето на 
судската практика во 
врска со надомест на 
нематеријална штета 
при сообраќајни 
незгоди. 

Правоматика,  2016;1: 
6-16 
 

5.    
Менторства на додипломски, магистерски и докторски студии 

11.1 Дипломски работи / 
11.2 Магистерски работи / 
11.3 Докторски дисертации 1 
 
 
Име и презиме Горан Кондов 
Дата на раѓање 04.07.1960 
Степен на образование Високо 
Наслов на научниот степен Доктор на науки 
Каде и кога го завршил 
образованието односно се 
стекнал со научен степен 

Образование Година        Институција 
Доктор по 
медицина 

1983 УКИМ 
Медицински 
факултет 

Магистер  УКИМ 
Медицински 
факултет 

Доктор на науки 1996 УКИМ 
Медицински 
факултет 

Подрачје, поле и обалст на 
научниот степен магистер 

Поле Подрачје Област 

Медицински 
науки и здравство 

Фундаментални 
медицински 
науки  

 

Подрачје, поле и обалст на 
научниот степен доктор 

Поле Подрачје Област 
Медицински 
науки и здравство 

Клиничка 
медицина 

Хирургија 

Доколку е во работен однос да 
се наведе институцијата каде 

Институција Звање во кое е 
избран и област 



работи и звањето во кое е 
избран и во која област 

Универзитетска клиника за 
торакална и васкуларна 
хирургија, УКИМ Медицински 
факултет 
 

Професор по хирургија 

Список на предмети кои наставникот ги води одделно за првиот, вториот и третиот циклус 
на студии 
9.1 Список на предмети кои наставникот ги води на првиот циклус студии 

Ред.бр Наслов на предметот Студиска програма/институција 
1. Хирургија Општа медицина 
2. Клиничко испитување Општа медицина 
3. Здараствена нега по хирургија Стручни медицински сестри 
4. Здрастевена нега по хирургија Ренген Технолози 
5. Хирургија Доктор по дентална медицина / 

Стоматолошки факултет - Скопје 
6. Заболувања на дојката Изборен предмет Општа медицина 
7. Ургентна медицина Општа медицина 
8. Ургентна медицина Стручни медицински сестри 
9.   
10.   

 11.   
Список на предмети кои наставникот ги води одделно за првиот, вториот и третиот циклус 
на студии 
9.2 Список на предмети кои наставникот ги води на вториот циклус студии 

Ред.бр Наслов на предметот Студиска програма/институција 
1   

Список на предмети кои наставникот ги води одделно за првиот, вториот и третиот циклус 
на студии 
 
9.3 Список на предмети кои наставникот ги води на третиот циклус студии 

Ред.бр Наслов на предметот Студиска програма/институција 
1. Пишување и презентација на 

научен труд 
III циклус- докторски 

2. 
3. 

Добра клиничка пракса 
Заболувања на дојката 

III циклус- докторски 
III циклус- докторски 
 

Селектирани резултати во последните три години  
10.1 Релевантни печатени научни трудови (до пет) 

Ред.бр Автори Наслов Издавач/година 
1. 1. Kondov B., 

Kondov G., 
Spirovski Z., 
Milenkovikj Z., 
Colanceski R., 
Petrusevska G., 
Pesevska M.  

2. Kondov G., 
Spirovski Z., 
Kondova-
Topuzovska I., 
Kokareva A., 
Colanceski R., 
Srceva M., 
Kondov B., 
Dzikovski I., 
Toleska-
Dimitrovska N., 
Petrusevska-
Marinkovic S.  

 

Prognostic Factors on 
the Positivity for 
Metastases of the 
Axillary Lymph Nodes 
from Primary Breast 
Cancer, 

Surgical Treatment of 
Pleural Empyema - Our 
Results. 

Pril (Makedon Akad 
Nauk Umet Odd Med 
Nauki). 2017 Mar 
1;38(1):81-90. doi: 
10.1515/prilozi-2017-
0011. 
 
Pril (Makedon Akad 
Nauk Umet Odd Med 
Nauki). 2017 Sep 
1;38(2):99-105. doi: 
10.1515/prilozi-2017-
0027. 

2.    
3.    



4.    
5.     

10.2 Учество во научно-истражувачки национални и меѓународни проекти (до пет) 
Ред.бр Автори Наслов Издавач/година 
1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. 

Кондов Г., Груев В. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Кондов Г 

“Компарација на 
приказ на жлезда 
стражар со 
радиоколоид, 
метиленско сино и 
ИЦГ со користење на 
мултиспектрална 
камера 

Determinirawe na 
faktori koi vlijaat 
na pozitivnost na ne 
`lezdi stra`ar   vo 
pazuvnata jama vo 
uslovi koga `lezdata 
stra`ar   e  
pozitivna 

 

10.3 Печатени книги во последните пет години (до пет) 
Ред.бр Автори Наслов Издавач/година 
1 Кондов Г Градна хирургија Макавеј  
2. Кондов Г Заболувања на дојка Макавеј 
3. Кондов Г., 

Чоланчески В 
Екстракорпорална 
циркулација 

Просветно дело 

4.    
10.4 Печатени стручни трудови во последните пет години (до пет) 

Ред.бр Автори Наслов Издавач/година 
1.    
2.    
3.    
4.    
5.    

Менторства на додипломски, магистерски и докторски студии 

11.1 Дипломски работи / 
11.2 Магистерски работи / 
11.3 Докторски дисертации 3 
 
 

Име и презиме Емилија Цветковска 
Дата на раѓање 11.09.1968 
Степен на образование VIII 
Наслов на научниот степен Доктор на медицински науки 
Каде и кога го завршил 
образованието односно се стекнал со 
научен степен 

Образование Година Институција 

Доктор по медицина 1993 МФ Скопје 

Магистер 2002 МФ Скопје 

Доктор на науки 2011 МФ Скопје 

Подрачје, поле и област на научниот 
степен магистер 

Подрачје Поле Област 

Медицински науки и 
здравство 

Неврологија Епилепсии 



Подрачје, поле и област на научниот 
степен доктор 

Подрачје Поле Област 

Медицински науки и 
здравство 

Неврологија Епилепсии 

Доколку е во работен однос да се 
наведе институцијата каде работи и 
звањето во кое е избран и во која 
област 

Институција:  Звање во кое е избран и 
област  

Универзитетска Клиника за 
неврологија 
УКИМ Медицински факултет 
 

Вонреден професор 

Список на предмети кои наставникот ги води одделно за првиот, вториот  и третиот циклус на студии 
 Список на предмети кои наставникот ги води на првиот циклус на студии 

Ред.  
број 

Наслов на предметот Студиска програма / институција 

1. Неврологија  
2.   

 3.   
 4   
 5   
 6   
 7   
 8   
 Список на предмети кои наставникот ги води на вториот циклус на студии 

Ред. 
број 

Наслов на предметот Студиска програма / институција 

1. /  
2. /  

 Список на предмети кои наставникот ги води на третиот циклус на студии 
Ред. 
број 

Наслов на предметот Студиска програма / институција 

1.   
2.    

 3   
 4   
Селектирани резултати во последните пет години 
 Релевантни печатени научни трудови (до пет) 

Ред. 
број 

Автори Наслов Издавач /  година 

1. Cvetkovska E, Babunovska 
M, Kuzmanovski I, 
Boskovski B, Sazdova- 
Burneska S, Aleksovski V, 
Isjanovska R 

Patients' attitude towards 
AED withdrawal: a survey 
among individuals who had 
been seizure-free for over 2 
years. 

Epilepsy Behav 

2020; 104 (Pt 

A):106881. 

 
2. Cvetkovska E,  

Kuzmanovski I, Babunovska 
M, Boshkovski B, 
Trencevska GK 

The widespread frontal lobe  
cortical dysplasia or partial 
hemimegalencephaly: the 
continuum of the spectrum. 

Epileptic Disord 

2019; 21 (5): 471-

4.  

 
3. Cvetkovska E, 

Kuzmanovski I, Babunovska 
M, Boshkovski B, 
Trencevska GK. 
 

Micturition and startle-
induced reflex seizures in a 
patient with focal cortical 
dysplasia in the middle 
frontal gyrus 
 

Clin Neurophysiol 

2019; 130(1): 109-

110. 

 

4. Cvetkovska E, Martins WA, 
Gonzalez-Martinez J, Taylor 
K, Li J, Grinenko O, Mosher 
J, Leahy R, Chauvel P, Nair 

Heterotopia or overlaying 
cortex: What about in-
between? 

Epilepsy & 
Behavior Case 
Reports 2019; 11: 
4–9 



D. 
5. Kuzmanovska B, Kartalov A, 

Kuzmanovski I, 
Shosholcheva M,  
Jankulovski N, Gavrilovska-
Brzanov A, Dimitrovski A, 
Cvetkovska E. 

Hypernatremia-induced 
neurologic 
complications after 
hepatic hydatid cyst 
surgery: pretreat to 
prevent. 

 
Med Arch 2019; 

73(5): 356-358. 

 

 Учество во научно-истражувачки национални и меѓународни проекти (до пет) 
Ред. 
број 

Автори Наслов Издавач / година 

1. Beyond lobar classification 
of epilepsies: study of fronto-
parietal network activation 
during focal epileptic 
seizures. 

 

Cleveland Clinic Epilepsy 
Center 

IRB # 6--472. 

Investigator.  

2016-2017 

 

 Печатени книги во последните пет години (до пет) 
Ред. 
број 

Автори Наслов Издавач / година 

 Печатени стручни трудови во последните пет години (до пет) 
Ред. 
број 

Автори Наслов Издавач / година 

Менторства на додипломски, магистерски и докторски студии   
 Дипломски работи / 
 Магистерски работи / 
 Докторски дисертации / 
За ментори на докторски трудови селектирани резултати во последните четири/ пет години 
 Доказ за печатени научноистражувачки трудови во меѓународни научни списанија или меѓународни 

научни публикации во даденото поле (до шест) во последните пет години 
Ред.  
број 

Автори Наслов Издавач / година 

 Доказ за најмалку два печатени научноистражувачки трудови во меѓународни научни списанија со 
импакт фактор во даденото поле во последните пет години 
Ред.  
број 

Автори Наслов Издавач / година 

1.    
2.    

 Доказ за најмалку три учества на меѓународни собири во последните четири години 
Ред. 
број 

Автори Наслов на трудот Меѓународен 
собир/ 
конференција 

Година 

 
 
 
 

Прилог бр.4 
 

Податоци за наставниците кои изведуваат настава на студиската програма 
од прв, втор и трет циклус на студии и за ментори на докторски трудови 

 

1. Име и презиме Сузана Николовска 
2. Дата на раѓање 14.02.1961 
3. Степен на образование Високо 
4. Наслов на научниот степен Доктор на науки 
5. Каде и кога го завршил 

образованието односно се 
стекнал со научен степен 

Образование Година Институција 
Доктор по медицина 1985 УКИМ Медицински 

факултет-Скопје 
Магистер 2002 УКИМ Медицински 

факултет-Скопје 
Доктор на науки 2006 УКИМ Медицински 



факултет-Скопје 
6. Подрачје, поле и област на 

научниот степен магистер 
Подрачје Поле Област 
Медицински науки 
и здравство 

Клиничка 
медицина 

Дерматовенерологија 

7. Подрачје, поле и област на 
научниот степен доктор 

Подрачје Поле Област 
Медицински науки 
и здравство 

Клиничка 
медицина 

Дерматовенерологија 

8. Доколку е во работен однос 
да се наведе институцијата 
каде работи и звањето во кое 
е избран и во која област 

Институција Звање во кое е избран и 
област 

ЈЗУ Универзитетска клиника 
за дерматологија 

Вонреден професор 
Дерматовенерологија 

9. Список на предмети кои наставникот ги води одделно за првиот, вториот  и третиот 
циклус на студии 
9.1. Список на предмети кои наставникот ги води на првиот циклус на студии 

Ред.  
број 

Наслов на предметот Студиска програма / институција 

1. Дерматовенерологија Општа медицина, УКИМ Медицински 
факултет-Скопје 

2. Дерматовенерологија Дентална медицина, УКИМ 
Стоматолошки факултет-Скопје 

 3. Семејна медицина Општа медицина, УКИМ Медицински 
факултет-Скопје 

 4. Здравствена нега на 
интернистички болни 

Тригодишни стручни студии за 
медицински сестри и техничари, УКИМ 
Медицински факултет-Скопје 

 5. Интерна медицина со 
дерматовенерологија 

Тригодишни стручни студии за 
физиотерапевти, УКИМ Медицински 
факултет-Скопје 

9.2.  Список на предмети кои наставникот ги води на вториот циклус на студии 
Ред. 
број 

Наслов на предметот Студиска програма / институција 

1. Дерматолошка козметологија Магистерски/специјалистички студии 
од областа козметологија, УКИМ 
Фармацевтски факултет-Скопје 

2.   
9.3. Список на предмети кои наставникот ги води на третиот циклус на студии 

Ред. 
број 

Наслов на предметот Студиска програма / институција 

1. Дерматологија базирана на докази  Клиничка медицина, УКИМ Медицински 
факултет-Скопје 

2.   
10. Селектирани резултати во последните пет години 

10.1. Релевантни печатени научни трудови (до пет) 
Ред. 
број 

Автори Наслов Издавач /  година 

1.  Goran Pancevski, Senada 
Pepic, Sanela Idoska, 
Gligor Tofovski, Suzana 
Nikolovska 

Topical Imiquimod 5% as a 
treatment Option in 
Solitary Facial 
Keratoacanthoma 

Macedonian Journal 
of Medical Science, 
2018 

2. Damevska K, Gocev G, 
Pollozahni N, 
Nikolovska S, Neloska L 

Onychomadesis Following 
Cutaneous Vasculitis 
 

Acta Dermatovenerol 
Croat. 2017 

3. Boro Dzonov, Lazo 
Noveski, Suzana 
Nikolovska, Elizabeta 

Doppler comparative 
measurements in the 
reconstruction of limbs 

Mac Med Review 2017 



Zhogovska with flaps and grafts 
4. Damevska K, França 

K, Nikolovska S, 
Gucev F. 
 

Adult-onset Still's 
disease as a cutaneous 
marker of systemic 
disease. 
 

Clin Dermatol. 2019  

5. Viktor Simeonovski, 
Hristina Breshkovska, 
Silvija Duma, Ivana 
Dohcheva-Karajovanov, 
Katerina Damevska, 
Suzana Nikolovska 

Hydroxyurea Associated 
Cutaneous Lesions: A 
Case Report 

Macedonian Journal 
of Medical Science, 
2018 

10.2. Учество во научно-истражувачки национални и меѓународни проекти (до пет) 
Ред. 
број 

Автори Наслов Издавач / година 

1. Сузана Николовска и 
сор. 

Малигни тумори на 
кожата кај пациенти со 
терминален стадиум на 
бубрежна 
инсуфициенција 

Медицински 
факултет/2018-2021 

2. Сузана Николовска 
- соработник 

Qualitative and 
quantitative analysis of 
particulates from air 
pollution that adhere on 
the skin surface-
international 
multicentric study“ 

ЕАДВ, 2019 

3.    
4.    
5.    

10.3. Печатени книги во последните пет години (до пет) 
Ред. 
број 

Автори Наслов Издавач / година 

1. Дејан Докиќ и сор. 
Сузана Николовска - 
коавтор 

Алергологија – 
Контактен дерматитис 

Матица 
македонска/2017 

2. Katerina Damevska, 
Suzana Nikolovska, 
Jana Kazandjieva, 
Bisera Kotevska 
Trifunova, and Georgeta 
Bocheva 

Advances in Integrative 
Dermatology - Skin and 
Pollution 

Wiley-
Blackwell /2019 

3.    
4.    
5.    

10.4. Печатени стручни трудови во последните пет години (до пет) 
Ред. 
број 

Автори Наслов Издавач / година 

1. Анита Најдова, 
Катерина Дамевска, 
Сузана Николовска 
и сор. 

Контактен дерматит на 
рацете кај здравствените 
работници во 
Македонијаво тек на 
ковид-19 пандемијата 

Vox Medici, 2020 

2.    



3.    
4.    
5.    

11.  Менторства на додипломски, магистерски и докторски студии   
11.1. Дипломски работи 5 
11.2. Магистерски работи  
11.3. Докторски дисертации 2 

12.  За ментори на докторски трудови селектирани резултати во последните четири/ пет години 
12.1. Доказ за печатени научноистражувачки трудови во меѓународни научни списанија 

или меѓународни научни публикации во даденото поле (до шест) во последните пет 
години 
Ред.  
број 

Автори Наслов Издавач / година 

1. Dimova,Maja,  Damevska, 
Katerina, Nikolovska 
Suzana et all.  .  

Pediatric case of Lichen 
Planus Pigmentosus 
Inversus successfully 
treated with 
NB‐UVB‐phototherapy.  

Dermatologic Therapy, 
2020  

2.    
3.    
4.    
5.    

12.2. Доказ за најмалку два печатени научноистражувачки трудови во меѓународни 
научни списанија со импакт фактор во даденото поле во последните пет години 
Ред.  
број 

Автори Наслов Издавач / година 

1. Damevska K, Gocev G, 
Pollozahni N, 
Nikolovska S, Neloska L 

Onychomadesis Following 
Cutaneous Vasculitis 
 

Acta Dermatovenerol 
Croat. 2017 

2. Damevska K, França 
K, Nikolovska S, 
Gucev F. 
 

Adult-onset Still's 
disease as a cutaneous 
marker of systemic 
disease. 
 

Clin Dermatol. 2019  

12.3. Доказ за најмалку три учества на меѓународни собири во последните четири години 
Ред. 
број 

Автори Наслов на трудот Меѓународен 
собир/ 
конференција 

Година 

1. S. Nikolovska Treatment challenge 
of facial 
telangiectasias  

ASKED 2017 

2. Stefan Vasilevski, 
Suzana Nikolovska, 
Tanja Burjakovska  

Laser tattoo removal  American 
Academy of 
Aesthetic 
Medicine  

2017 

 S. Nikolovska Complete hand 
rejuvenation-non-
invasive approach 

ASKED 2016 

 















































































































































































































































































































































































































































 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ИЗВЕШТАЈ ОД НАУЧНИОТ ОДБОР 
 
 
 Научниот одбор на Наставно-научниот совет на Медицинскиот факултет од Скопје, 
одржа седница на ден  12.10.2020  година во 14:00 часот и дополнително на 19.10.2020 
година поради потребно доизјаснување на членовите на одборот, со користење на средства за 
електронска комуникација (преку e-mail).   По однос на предложенaтa точкa од дневниот ред 
и спроведеното гласање мнозинството членови едногласно ја прифатија предложената 
комисија: 
 

1. Формирање на комисија за избор на најдобар научник од Медицинскиот факултет на 
Конкурсот објавен од Универзитетот “Cв. Кирил и Методиј” за академската 2019 
година во состав: проф. д-р Весна Димовска Јорданова, проф. д-р Ѓулшен Селим, и 
проф.д-р Људмила Ефремовска.  

 
 
 

                    Продекан за наука 
                                                                                  Проф. д-р  Розалинда Попова Јовановска,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 
09.11.2020 година и по предложените точки на дневниот ред зазеде став: 
 
 
 
1. Формирање на комисии за оцена на докторска дисертација од: 
 
- д-р Никола Ѓорѓиевски на тема: „Примена на доплер ултразвук во следење на 
матурација на артериовенска фистула за хемодијализа“, се предлага комисија во 
состав: 
 

1. Проф. д-р Гоце Спасовски, претседател 
2. Проф. д-р Нинослав Ивановски, ментор 
3. Проф. д-р Петар Дејанов, член  
4. Проф. д-р Весна Герасимовска, член  
5. Проф. д-р Ѓулшен Селим. член 

 
- д-р Бојан Бошковски на тема: "Поврзаност на ХЛА и ризикот за развој на 
антиинтерферонски антитела кај пациенти со мултипла склероза третирани 
со интерферон бета", се предлага комисија во состав: 
 

1. Проф. д-р Анита Арсовска, претседател 
2. Проф. д-р Весела Малеска Ивановска, ментор 
3. Проф. д-р Емилија Цветковска, член  
4. Проф. д-р Филип Дума, член  
5. Н. сов. д-р Анита Христова-Димчева. член 

 
- д-р Никола Бакрачески на тема: "Употреба на интраваскуларен ултразвук во 
оптимизација на резултати при стентирање на долги лезии", се предлага 
комисија во состав: 
 

1. Проф. д-р Силвана Јованова, претседател 
2. Проф. д-р Сашко Кедев, ментор 
3. Проф. д-р Љубица Георгиевска Исмаил, член  
4. Проф. д-р Татјана Миленковиќ, член  
5. Проф. д-р Никола Оровчанец. член 

 
 
2. Формирање на комисии за оцена на подобност на пријавената 
тема за изработка на докторска дисертација од: 
 



- д-р Билјана Зафировска Талеска на тема: "Безбедност и успех на трансулнарен 
пристап со истострана радијална оклузија за перкутани ангиографски 
процедури", се предлага комисија во состав: 
 

1. Проф. д-р Сашко Кедев, ментор 
2. Проф. д-р Елизабета Србиновска Костовска, член 
3. Доц. д-р Јорго Костов. член 

 
- д-р Јане Талески на тема: "Влијанието на срцевата ресинхронизациона 
терапија врз преткоморните и коморните аритмии", се предлага комисија во 
состав: 
 

1. Н. сов. д-р Светлана Станковиќ, ментор 
2. Проф. д-р Марија Вавлукис, член 
3. Доц. д-р Лидија Попоска. член 

 
- д-р Катерина Тренчева на тема: "Индивидуализирана проценка на 
експозицијата на јонизирачко зрачење кај пациенти на радиотерапија на 
дојка со примена на квантитативна ПВР метода", се предлага комисија во состав: 
 

1. Проф. д-р Соња Топузовска, ментор  
2. Проф. д-р Александар Петличковски, член 
3. Проф. д-р Рубенс Јовановиќ, член 

 
- д-р Бисера Николовска на тема: "Употреба на автологна плазма богата со 
тромбоцити за автотрансплантација на кожа со нецелосна дебелина", се 
предлага комисија во состав: 
 

1. Проф. д-р Даниела Миладинова, ментор 
2. Проф. д-р Ѓорѓе Џокиќ, член 
3. Проф. д-р Смиља Туџарова Ѓоргова. член 

 
- д-р Вера Пеншовска Николова на тема: "Срцеви и липидни маркери како 
предиктори за коронарната артериска болест кај дијабетес мелитус тип 2 
пациенти со и без дијабетична нефропатија", се предлага комисија во состав: 
 

1. Н. сов. д-р Борјанка Танева, ментор 
2. Проф. д-р Марјан Бошевски, член 
3. Проф. д-р Бети Зафирова Ивановска. член 

 
- д-р Нерон Поповски на тема: "Анализа на хируршката корекција на 
адолсцентни идиопатски сколиози со задна сегментална инструментација и 
фузија со конструкција со висока густина во целост од полиаксијални 
педикуларни шрафови", се предлага комисија во состав: 
 

1. Проф. д-р Зоран Божиновски, ментор 



2. Проф. д-р Игор Кафтанџиев, член 
3. Проф. д-р Златко Темелковски. член 

 
- д-р Александар Трајановски на тема: "Компаративна анализа на резултатите 
од примена на два хируршки пристапи при имплантирање на тотални 
ендопротези на колк", се предлага комисија во состав: 
 

1. Проф. д-р Зоран Божиновски, ментор 
2. Проф. д-р Златко Темелковски, член 
3. Проф. д-р Симон Трпески. член 

 
- д-р Антонио Гавриловски на тема: "Фактори кои влијаат на задоволството од 
исходот од имплантирање на тотална ендопротеза на колено", се предлага 
комисија во состав: 
 

1. Проф. д-р Зоран Божиновски, ментор 
2. Проф. д-р Даниела Георгиева, член 
3. Проф. д-р Симон Трпески. член. 

 
 
3. Извештаи од комисии за оценка на докторска дисертација од:  
 
- д-р Ирина Богданова (објавен во Билтен на Универзитетот бр. 1222 од 
15.09.2020) на тема: "Проценка на поврзаноста помеѓу миопијата и 
глаукомот", 
 
Рецензијата дадена од страна на комисијата за оцена на докторската дисертација е 
позитивна и Советот на студиската програма едногласно ја прифати. 
 
- д-р Силвана Кралева (објавен во Билтен на Универзитетот бр. 1222 од 
15.09.2020) на тема: "Влијанието на умерената хипотензија врз мозочната 
оксигенација кај пациенти воопшта анестезија при риносептопластики", 
 
Рецензијата дадена од страна на комисијата за оцена на докторската дисертација е 
позитивна и Советот на студиската програма едногласно ја прифати. 
 
- д-р Бранка Петровска Басовска (објавен во Билтен на Универзитетот бр. 1223 од 
01.10.2020) на тема: "Сезонски варијации на ендемска екофлора во хируршка 
интензивна единица и нивна генотипска конфирмација", 
 
Рецензијата дадена од страна на комисијата за оцена на докторската дисертација е 
позитивна и Советот на студиската програма едногласно ја прифати. 
 
- м-р Миле Тантуровски (објавен во Билтен на Универзитетот бр. 1224 од 
15.10.2020) на тема: "Детерминанти кои влијаат на квалитетот на живот по 
дијагноза и хируршки третман кај гинеколошко-онколошки пациентки",  



Рецензијата дадена од страна на комисијата за оцена на докторската дисертација е 
позитивна и Советот на студиската програма едногласно ја прифати. 
 
- д-р Васил Папестиев (објавен во Билтен на Универзитетот бр. 1224 од 
15.10.2020) на тема: "Процена на левокоморна функција и миокардна 
деформација кај пациенти упатени на коронарна бајпас-хирургија",  
 
Рецензијата дадена од страна на комисијата за оцена на докторската дисертација е 
позитивна и Советот на студиската програма едногласно ја прифати. 
 
- д-р Оливер Бушљетиќ ртација (објавен во Билтен на Универзитетот бр. 1224 од 
15.10.2020) на тема: "Морфолошки и функционални карактеристики на левата 
преткомора и левата комора кај возрасна популација",  
 
Рецензијата дадена од страна на комисијата за оцена на докторската дисертација е 
позитивна и Советот на студиската програма едногласно ја прифати. 
 
- д-р Славчо Иваноски (објавен во Билтен на Универзитетот бр. 1224 од 
15.10.2020) на тема: "Ултразвучни биомаркери за дијагностицирање на 
саркопенија",  
 
Рецензијата дадена од страна на комисијата за оцена на докторската дисертација е 
позитивна и Советот на студиската програма едногласно ја прифати. 
 
- д-р Ана Филипче (објавен во Билтен на Универзитетот бр. 1224 од 15.10.2020) 
на тема: "Улогата на генетскиот полиморфизам на CYP 450 како предиктор на 
тераписки одговор во третман на психози",  
 
Рецензијата дадена од страна на комисијата за оцена на докторската дисертација е 
позитивна и Советот на студиската програма едногласно ја прифати. 
 
- м-р Фана Личоска Јосифовиќ (објавен во Билтен на Универзитетот бр. 1224 од 
15.10.2020) на тема: "Вредноста на калпротектин во асцит како дијагностички 
и прогностички маркер за спонтан бактериски перитонитис 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 Александар Савески (објавен во Билтен на Универзитетот бр. 1224 од 
15.10.2020) на тема: "Избор на најоптимален хируршки третман кај скршеници 
на вратот и бутната коска",  
 
Рецензијата дадена од страна на комисијата за оцена на докторската дисертација е 
позитивна и Советот на студиската програма едногласно ја прифати. 
 



- д-р Сотир Николовски (објавен во Билтен на Универзитетот бр. 1225 од 
01.11.2020) на тема: "Пресметување на феталната тежина со употреба на 
дводимензионален и тродимензионален ултразвук" (Рецензијата е објавена на 
01.11.2020 и доколку има приговор на истата, рецензијата ќе биде симната 
од дневен ред на ННС),  
 
Рецензијата дадена од страна на комисијата за оцена на докторската дисертација е 
позитивна и Советот на студиската програма едногласно ја прифати. 
 
- д-р Емилија Николовска Трпчевска (објавен во Билтен на Универзитетот бр. 
1225 од 01.11.2020) на тема: "Генетски мутации кај аденокарцином на 
панкреасот во корелација со клиничкопатолошките карактеристики" 
(Рецензијата е објавена на 01.11.2020 и доколку има приговор на истата, 
рецензијата ќе биде симната од дневен ред на ННС). 
 
Рецензијата дадена од страна на комисијата за оцена 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 Ирина Богданова (објавен во Билтен на Универзитетот бр. 1222 од 
15.09.2020) на тема: "Проценка на поврзаноста помеѓу миопијата и 
глаукомот", се предлага комисија во состав: 
 

1. Проф. д-р Весна Димовска Јорданова, претседател 
2. Проф. д-р Никола Пановски, ментор 
3. Проф. д-р Милена Голубовиќ, член  
4. Проф. д-р Иван Стефановиќ, член  
5. Проф. д-р Никола Оровченец. член 

 
- д-р Силвана Кралева (објавен во Билтен на Универзитетот бр. 1222 од 
15.09.2020) на тема: "Влијанието на умерената хипотензија врз мозочната 
оксигенација кај пациенти воопшта анестезија при риносептопластики", се 
предлага комисија во состав: 
 

1. Проф. д-р Мирјана Шошолчева, претседател 
2. Н. сов. д-р Билјана Ширгоска, ментор 
3. Проф. д-р Билјана Кузмановска, член  
4. Проф. д-р Јане Нетковски, член  
5. Проф. д-р Бети Зафирова Ивановска. член 

 
- д-р Бранка Петровска Басовска (објавен во Билтен на Универзитетот бр. 1223 од 
01.10.2020) на тема: "Сезонски варијации на ендемска екофлора во хируршка 
интензивна единица и нивна генотипска конфирмација", се предлага 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 
 

- м-р Миле Тантуровски (објавен во Билтен на Универзитетот бр. 1224 од 
15.10.2020) 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 

 
- д-р Васил Папестиев (објавен во Билтен на Универзитетот бр. 1224 од 
15.10.2020) 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 

 
- д-р Оливер Бушљетиќ (објавен во Билтен на Универзитетот бр. 1224 од 
15.10.2020) 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 Славчо Иваноски (објавен во Билтен на Универзитетот бр. 1224 од 
15.10.2020) 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 

 
- д-р Ана Филипче (објавен во Билтен на Универзитетот бр. 1224 од 15.10.2020) 
на тема: "Улогата на генетскиот полиморфизам на CYP 450 како предиктор на 
тераписки одговор во третман на психози", се предлага 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 

 
- м-р Фана Личоска Јосифовиќ (објавен во Билтен на Универзитетот бр. 1224 од 
15.10.2020) 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 Гривчева Старделова, член  
5. Проф. д-р Розалинда Исјановска. член 

 
- д-р Александар Савески (објавен во Билтен на Универзитетот бр. 1224 од 
15.10.2020) на тема: "Избор на најоптимален хируршки третман кај скршеници 
на вратот и бутната коска", се предлага комисија во состав:  
 

1. Проф. д-р Зоран Божиновски, претседател 
2. Проф. д-р Ацо Димов, ментор 
3. Проф. д-р Игор Кафтанџиев, член  
4. Проф. д-р Даниела Георгиева, член  
5. Проф. д-р Бети Зафирова Ивановска. член 

 
- д-р Сотир Николовски (објавен во Билтен на Универзитетот бр. 1225 од 
01.11.2020) на тема: "Пресметување на феталната тежина со употреба на 
дводимензионален и тродимензионален ултразвук" (Рецензијата е објавена на 
01.11.2020 и доколку има приговор на истата, рецензијата ќе биде симната 
од дневен ред на ННС), 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 



 
- д-р Емилија Николовска Трпчевска (објавен во Билтен на Универзитетот бр. 
1225 од 01.11.2020) на тема: "Генетски мутации кај аденокарцином на 
панкреасот во корелација со клиничкопатолошките карактеристики" 
(Рецензијата е објавена на 01.11.2020 и доколку има приговор на истата, 
рецензијата ќе биде симната од дневен ред на ННС), 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 

 
 
5. Информација за упис на нови студенти на Трет циклус студии-
докторски студии по медицина во академската 2020/2021 година.  
 

Советот на студиската програма за Трет циклус студии-докторски студии по 
медицина одржа две седници и тоа на ден 21.10.2020 година, на која се разгледуваа 
прелиминарните ранг листи на кандидатите и на 29.10.2020 година на која се 
разгледуваа дефинитивните ранг листи на кандидатите проијавени на конкурсот.  
Пријавени беа вкупно 65 кандидати од кои ги испонуваа условите 62 кандидати (на 
студиската програма клиничка медицина 55 кандидати, на базична медицина 6 
кандидати и на молекуларна медицина 1 кандидат. Три кандидати не ги исполнуваа 
условите. Во тек е реализација на конкурсот 2020-21 година. 
 
 
 
 
          Раководител на  
                                  Советот на студиската програма за  

            трет циклус студии-докторски студии по медицина 
 

      Проф. д-р Розалинда Попова Јовановска   с.р.  



 
 
 
 

ИЗВЕШТАЈ ОД НАСТАВНО НАУЧЕН КОЛЕГИУМ ЗА ПОСДИПЛОМСКИ 
СТУДИИ ПО ЈАВНО ЗДРАВСТВО 

 
 
 
      Наставно – научен колегиум  за посдипломски студии  по јавно здравство по 
електронски пат одржа состанок на ден 27.10.2020 година, произнесувајќи се по 
дневниот ред , ги донесе следните заклучоци: 
           
1.  Се формира комисија за оценка на магистерскии труд по пријава од кандидат:  
 
            а) Симона Стојановска на тема: "Социјална и здравствена заштита на старите 
лица со фокус на моделот за долготрајна грижа во Република Северна Македонија" 

Се предлага комисија во состав: 
 
1. Проф.др. Фимка Тозија 
2. Проф.др. Бети Зафирова Ивановска 
3. Проф.др. Елена Ќосевска 

 
          
2. Прифаќање на тема за изработка на магистерски труд по Јавно здравство и 
определување на ментор 
 
        а) Се прифаќа темата за изработка на магистерски труд : "Проценка на 
алиментарниот внес на олово и кадиум кај возрасната популација во Република 
Северна Македонија " поднесена од кандидатот Ана Митрова 
 
Ментор: Проф. Д-р Гордана Ристовска 
 
                                                                                                                                         
 
                                                                                                                                        
                                                                                                                                      Претседател, 
                                                                                                   Проф.д-р Драган Ѓорѓев с.р.                                                                                                
 
 



ИЗВЕШТАЈ ОД СОВЕТОТ НА ДОКТОРСКИ СТУДИИ 
ПО ЈАВНО ЗДРАВСТВО 

 
 

Советот на докторски студии по Јавно Здравство, по електронски пат одржа 
состанок на 27.10.2020 година, и по предложените точки од дневниот ред зазеде став: 
 
1. Извештај од комисија за оцена на докторска дисертација; 
           а) д-р м-р Наташа Павлова (објавен во билтен на Универзитетот бр.1223 од 
01.10.2020) на тема:" Дентален туризам-можнпсти, капацитети искуства и предизвици 
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) д-р м-р Наташа Павлова на тема:"Дентален туризам-можнпсти, 
капацитети искуства и предизвици во Република Северна Македонија " Се предлага 
комисија во состав: 
 1. Проф.д-р Розалинда Исјанановска 
 2. Проф.д-р Весна Велиќ Стефановска 
 3. Проф.д-р Ќиро Ивановски 
 4. Проф.д-р Бети Зафирова Ивановска 
 5. Проф.д-р Елена Ќосевска 

 
3.Извештај од комисија за оцена на тема за изработка на докторска дисертација; 
           а) д-р Ернад Косуми на тема:" Тековна состојба во врска со знаењето, односот 
и практиките (ЗОП) -истражување на Човечкиот Папиломен Вирус (HPV) и поврзаните 
фактори кај населението во Република Косово " 
            Рецензиjaта дадена од страна на комисијата за оцена на тема за изработка на 
докторска дисертациja е позитивна и Советот на студиската програма едногласно ја 
прифати. 
 
4. На Конкурсот за ушпис на трет циклус студии-докторски студии по Јавно 
здравство 2020/2021 година пријавени се седум кандидати кои ги исполнуваат 
условите за упис. 

 
 
 

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



ДОПОЛНУВАЊЕ НА ИЗВЕШТАЈ ОД СОВЕТОТ НА ДОКТОРСКИ СТУДИИ 
ПО ЈАВНО ЗДРАВСТВО 

 
 

Советот на докторски студии по Јавно Здравство, по електронски пат одржа 
состанок на 10.11.2020 година, како дополнување на дневниот ред од состанокот кој 
беше одржан на 27.10.2020 година и по предложената точка од дневниот ред зазеде 
став: 
 

1. Формирање комисија за оцена на пријавената тема за изработка на 
докторска дисертација од; 
 а) Афердита Курти на тема: "Проценка на ризик и управување со COVID-19 
во Косово" 

 
  Комисијата е во состав: 
 1. Проф.д-р Фимка Тозија 
 2. Проф.д-р Бети Зафирова Ивановска 

 3. Проф.д-р Розалинда Исјанановска 
 
 
 
 
 
                                                                           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 30.10.2020 
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)  Учебникот со наслов: „Општа радиологија“ од авторите: проф.д-р Тане Маркоски и 

проф.д-р Виолета Василевска Никодиновска од Катедрата за радиологија се предлагаат 
следниве членови за Рецензентска комисија: 

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

б)  Монографија со наслов: „Срцеви аритмии во детска и адолесцентна возраст“  од 
авторот проф.д-р Констандина Кузевска Манева од Катедрата за педијатрија се предлагаат 
следниве членови за Рецензентска комисија: 

 
1. Проф.д-р Розана Кацарска 
2. Проф.д-р Елизабета Србиновска Костовска 
 

в)  Учебникот со наслов: „Одбрани поглавја од педијатрија“ од  група автори за 
студентите по дентална медицина од Катедрата за педијатрија се предлагаат следниве членови 
за Рецензентска комисија: 

 
1. Проф.д-р Оливера Муратовска 
2. Проф.д-р Зоран Гучев 

 
2. Донесување на Одлука за печатење на рецензирани учебници/учебни помагала: 
 

   1. Монографија со наслов: „ Спирометријата во дијагностиката и мониторингот на 
болестите на респираторниот систем“ од авторот проф.д-р Јордан Минов од Катедрата за 
медицина на трудот во тираж од 100 примероци. 
 

 
 

                                                                                                  Претседател на  
      Одборот за издавачка дејност 

              Проф. д-р Људмила Ефремовска, с.р. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

РЕЦЕНЗИИ ДЕМОНСТРАТОРИ 






































