
Конференција II семестар  

 
Место: Амфитеатар во Деканат на Медицински факултет во Скопје 

Дата: 22.04.2021 

Време: 10.00 час 

Претставник од ССДС-проф. д-р Соња Топузовска 
Раководител на студиска пограма- проф. д-р Розалинда Попова Јовановска 
 

1. Александра Стевчевска тема: „Ефектот на Empagliflozin (SGLT-2 инхибитор) кај 

пациенти со срцева слабост со редуцирана левокоморна истисна фракција (HFrEF) 

и тип 2 на дијабетес  мелитус на стандардна антихипергликемична терапија“ 

ментор: проф.д-р Татјана Миленковиќ 

2. Бети Костадиновска Јорданоска тема:  „Евалуација на ефектот на есмолол врз 

намалување на периоперативна исхемија кај пациенти со комплексна коронарна 

артериска болест“ ментор: проф.д-р Биљана Јанеска 

3. Ирена Тодоровска „Корелација меѓу инфламаторни серумски параметри како 

предикција на прееклампсија“ ментор: проф.д-р Ирена Кондова Топузовска 

4. Енгин Емини „Нивото на физичката активност кај адолесцентна популација : 

преглед на литература“ ментор: Лидија Тодоровска 

5. Филип Наумовски „Евалуација на деснокоморната срцева функција кај 

политрауматизирани пациенти со белодробни контузии со или без потреба од 

механичка вентилација“ ментор: проф.д-р Мирјана Шошолчева 

6. Беса Шишко Азири  „Карактеристики на тироидниот статус кај недоносени 

деца“ ментор: проф.д-р Мирјана Кочова 

 
Конференција II семестар  

 
Место: Амфитеатар во Деканат на Медицински факултет во Скопје 

Дата: 23.04.2021 

Време: 10.00 час 

Претставник од ССДС-проф. д-р Соња Топузовска 
Раководител на студиска пограма- проф. д-р Розалинда Попова Јовановска 
 
 

1. Ванѓел Здравески  „Споредба на ефектите на паста од восок и ванкомицин паста 

во превенција на длабока стернална  инфекција на рана кај кариохируршки 

пациенти“ ментор: проф.д-р Весна Велиќ Стефановска 

2. Анита Кокарева  „Предоперативните спирометриски вредности на Форсираниот 

Експираторен Волумен (ФЕВ), Форсираниот Витален Капацитет (ФЕЦ) како 

предиктори за појава на пероперативна хипоксемија кај операции на белите 

дробови“ ментор: проф.д-р Силвана Јованова 

3. Даниела Јованова „Влијанието на пореметена функција на тироидната жлезда 

врз исходот на бременоста во нејзината прва половина“ ментор: проф. д-р Весна 

Антовска 



4. Виолета Мојсовска „Споредба на балони обложени со лек (ДЕБ) и стентови 

обложени со лек (ДЕС) во третман на мали коронарни артерии“ ментор: проф. д-р 

Силвана Јованова 

5. Весна Чибишева „Сонографска интрапартум евалуација за предикција на 

начинот на породување и рана детекција на дистокични породувања“ 

ментор:проф. д-р Весна Антовска 

6. Сашо Димитровски „Валидност на примерок од ендометриум добиен со 

аспираторна биопсија-Пипел (Pipelle) споредбено со конвенционална дилатација и 

киретажа (D&C) кај детекција на ендометријален карцином и атипична 

хиперплазија на ендометриум – Преглед на досега објавени студии и 

истражувања“ ментор: проф. д-р Лилјана Тозија 

 
Конференција II семестар  

 
Место: Амфитеатар во Деканат на Медицински факултет во Скопје 

Дата: 26.04.2021 

Време: 10.00 час 

Претставник од ССДС-проф. д-р Соња Топузовска 
Раководител на студиска пограма- проф. д-р Розалинда Попова Јовановска 
 

1. Бојана Стоиловска „Компјутерки асистирана анализа на ултрасонофрафските 

карактеристики на тироидните нодуси во проценка на малигнитетот“ 

ментор:проф. д-р Константина Кузевска-Манева 

2. Николина Божиновска  „Можности на позитрон  емисионата томографија со 

18F-FDG во детекција на скелетни метастази кај неситноклеточен белодробен 

карцином во компарација со 99mTc-MDP скелетната сцинтиграфија“ ментор: 

проф. д-р Антони Новотни 

3. Марта Тунџева  „Полифармација кај стари лица како ризик фактор за 

когнитивни нарушувања“ ментор:проф. д-р Катарина Ставриќ 

4. Марко Костовски  „Фенотипска и генотипска идентификација на хумани 

изолати на Campylobacter spp. и неговата чувствителност  кон клинички значајни 

антибиотици“ ментор:проф. д-р Елена Трајковска Докиќ 

5. Ивица Димитров  „Ефектот на раниот и доцниот третман со Тоцилизумаб врз 

преживување на пациентите со COVID 19 во единиците за интензивно лекување’’ 

ментор:проф. д-р Сунчица Петровска 

6. Пајтим Асани „Хормонски клеточни маркери на површина на мембрана кај 

оваријални карциноми како индикација или контраиндикација за постоперативна 

хормонска заместителна терапија“ ментор:проф. д-р Весна Антовска 

 
Конференција II семестар  

Место: Амфитеатар во Деканат на Медицински факултет во Скопје 

Дата: 27.04.2021 

Време: 10.00 час 

Претставник од ССДС-проф. д-р Соња Топузовска 



Раководител на студиска пограма- проф. д-р Розалинда Попова Јовановска 
 
 

1. Панче Здравковски  „Влијанието и прогностичко значење на CDKN2A/B 

генските алтерации во корелација со IDH мутацискиот статус кај глиобластом“ 

ментор: проф.д-р Гордана Петрушевска 

2. Виктор Симеоновски  „Квантитативно и квалитативно одредување на 

депозитите кои се адхерираат на кожата изложена на урбано аерозагадување“ 

ментор: проф. д-р Сузана Николовска 

3. Бојан Лабачевски  „Оксидативен стрес индуциран од лекови и можности за 

негово превентирање“ ментор: проф. д-р Трајан Балканов 

4. Александар Никодиновски  „Влијание на мониторирањето на серумските 

концентрации врз терапевтската ефикасност и безбедност на аминогликозидни 

антибиотици“ ментор: проф. д-р Никола Лабачевски 

 

Конференција IV семестар  

Дата: 04.05.2021 

Време: 10.00 час 

Претставник од ССДС-проф. д-р Соња Топузовска 
Раководител на студиска пограма- проф. д-р Розалинда Попова Јовановска 
 

1. Жарко Спасовски „Влијание на половата припадност врз интензитетот на 

воспалителен одговор кај воспалителни заболувања на жолчно ќесе“ ментор: 

проф.д-р Бети Зафирова Ивановска 

2. Димитар Калчовски  „Позитивен пренатален неинвазивен cell free DNA test за 

Патау синдром (trisomy 13)потврден со хорион биопсија, при уреден уз. Наод“ 

ментор: проф. д-р Весна Јаневска 

 

Конференција VI семестар  

Дата: 04.05.2021 

Време: 10.00 час 

Претставник од ССДС-проф. д-р Соња Топузовска 
Раководител на студиска пограма- проф. д-р Розалинда Попова Јовановска 
 

1. Ана Коцевска „Поврзаност на патолошките промени на ендометриумот со 

ендокрините наушувања и метаболичен синдром“ ментор: проф. д-р Димче 

Зафиров 

2. Тони Крстев „Нов модел на комбинација на простатичниот здравствен индекс 

(PHI) и магнетна резонанца во предикција на карцином на простата“ ментор: 

проф. д-р Оливера  

3. Катерина Маркоска „Асоцијација на бубрежна фиброза со уринарниот 

протеомски класифицираќки панел/CKD273“ ментор: проф.д-р Харалд Мишак 



4. Катерина Тренчева „Транскрипционо профилирање на раниот радиобиолошки 

одговор кај пациенти на радиотерапија на дојка со Х-зраци“ ментор: проф. д-р 

Соња Топузовска 

 


