






  
 
 

З  А  П  И  С  Н  И  К 
 
 Од одржана XXXV редовна седница на Наставно-научниот совет преку 
средствата за електронска комуникација (преку е-маил) со праќање на повратен е-маил 
(reply all), закажана за ден 01.07.2021 година.  
 

Од вкупно 132 членa на  Наставно-научниот совет, по предложениот дневен ред 
на седницата преку е-маил се изјаснија 102 членoви (96 наставници и 6 студенти) и тоа: 
Соња Топузовска, Розалинда Попова Јовановска, Бети Зафирова Ивановска,  Златко 
Јаќовски, Ана Данева Маркова, Светлана Цековска, Марија Папазова, Јулија 
Живадиновиќ Богдановска, Биљана Зафирова, Елизабета Чадиковска, Јасна Богданска, 
Катерина Тошевска Трајковска, Ирена Костовска, Елида Митевска, Весела Малеска 
Ивановска,  Бети Дејанова, Сања Манчевска,  Јасмина Плунцевиќ Глигороска, Елена 
Трајковска Докиќ, Гордана Јанкоска, Жаклина Цековска, Ана Кафтанџиева, Гордана 
Петрушевска,  Славица Костадинова Куновска, Нели Башеска, Венјамин Мајсторов, 
Никола Лабачевски, Димче Зафиров, Билјана Таушанова, Весна Велиќ Стефановска,  
Моме Спасовски, Фимка Тозија, Александар Станков, Даниела Миладинова, Ана 
Угринска, Василчо Спиров, Љубица Георгиевска Исмаил, Елизабета Србиновска 
Костовска, Силвана Јованова, Марија Вавлукис, Христо Пејков, Петар Дејанов, Ѓулшен 
Селим, Весна Ристовска, Александар Стојановиќ, Дејан Докиќ, Снежана Мишевска 
Перчинкова, Ирена Кафеџиска, Викторија Чалоска Иванова, Ненад Јоксимовиќ, Мери 
Трајковска, Владимир Андреевски, Ката Мартинова, Емилија Влашки, Филип Дума, 
Светлана Кочева, Костандина Кузевска Манева, Соња Бојаџиева, Татјана Јаќовска, 
Звонко Миленковиќ, Ирена Кондова Топузовска, Снежана Стојковска,  Гордана Китева 
Тренчевска, Наталија Банева Долненец, Анита Арсовска, Емилија Цветковска, Антони 
Новотни, Бранислав Стефановски, Димитар Боневски, Ненси Манушева, Снежана 
Смичкоска, Виолета Клисаровска, Сузана Николовска, Весна Гривчева Пановска, 
Александар Чапароски, Сашко Јовев, Миле Петровски, Виктор Камилоски, Симон 
Трпески, Зоран Божиновски, Јане Нетковски, Никола Николовски, Горан Димитров, 
Глигор Тофоски, Јадранка Георгиевска, Мирјана Шошолчева, Билјана Кузмановска,  
Михаил Кочубовски, Гордана Ристовска, Ериета Николиќ Димитрова, Билјана 
Митревска, Татјана Макаровска Бојаџиева, Јованка Караџинска Бислимовска, Јордан 
Минов, Александар Петличковски, Катарина Ставриќ и Томислав Станковски, 
студенти: Ангела Петреска, Маринела Фармакоска, Љубица Баткоска, Димитар 
Стевчев, Јован Јованоски и Виктор Симеоновски.      
 

Членови што не се изјасниле за седницата преку е-маил: Јасмина Тројачанец, 
Кочо Димитровски, Биљана Јанеска, Верица Попоска, Михаел Груневски, Маја 
Јакимовска Димитровска, Билјана Пргова, Климе Ѓорески, Лидија Карева, Марија 
Ралева,  Никола Јанкуловски Ѓорѓи Јота, Светозар Антовиќ, Боро Џонов, Славчо 
Стојменски, Златко Темелковски, Милена Голубовиќ Арсовска,  и студенти: Веса 
Салиу, Леона Лазаревска, Марио Петрески, Јасин Рустеми, Ѓорѓи Стојковски, Јован 
Марушевски, Мартина Савовска, Ернес Никочевиќ, Веса Седалиу, Горјан Волкановски, 
Џансун Буковец, Мирослав Момчилов и, Теа Михајлова. 
 

Матријалите за седницата на членовите на ННС им беа доставени на 28.06.2021 
година. 

Членовите на ННС со мнозинство гласови го прифатија предложениот дневен 
ред. 

 



  
 Членовите на ННС се изјаснуваа по следниов 
 

Д Н Е В Е Н   Р Е Д 
 

1. Усвојување  на записникот од ХXXIV седница на Наставно-научниот совет 
одржана на ден 18.05.2021 година. 

2. Соопштенија на деканот. 
3. Донесување на Одлука за правила на студирање на прв циклус студии 

(додипломски студии) и втор циклус на студии (постипломски студии) на 
Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје-Медицински факултет-Скопје (прилог 
предлог одлука). 

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

медицинска психологија и социологија“ наменет за студентите по општа медицина од 
авторите: проф.д-р Димитар Боневски, н.сор.д-р Андромахи Наумовска и проф.д-р 
Марија Ралева, Билтен на УКИМ бр. 1240 од 15.06.2021 година, стр.232-234.  

б) Извештај од комисијата за рецензија на ракописот со наслов: „Основи на 
нуклеарната медицина“ наменет за студентите по општа медицина од група автори: 
проф. д-р Венјамин Мајсторов, проф.д-р Даниела Миладинова, проф.д-р Даниела Поп-
Ѓорчева, проф.д-р Ана Угринска, доц.д-р Синиша Стојаноски, проф.д-р Томислав 
Станковски, н.сов.д-р Соња Кузмановска, в.н.сор.д-р Тони Трипуноски и доц.д-р Тања 
Маказлиева и доц.д-р Невена Маневска,  Билтен на УКИМ бр. 1240 од. 15.06.2021 
година, стр.235-239.  

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

1. Д-р Оливер Арсовски на тема: „ Прогностички вредности на радиолошките 
параметри врз функционалните резултати и исходот од оперативен третман на интра 
арттикуларни скршеници на калканеусот со заклучувачка плочка“. 

2. Д-р Небојша Настов на тема: „“Споредба на крајниот исход при користење на 
челични 4,5 мм ДЦП плочки (MIPPO) и претходно моделирани титаниумски 3,5 мм 
заклучувачки плочки (MIPLPO), во третманот на фрактурите на дисталната тибија со 
минимално инвазивна перкутана остеосинтеза со плочка”. 

3. Д-р Маја Јажева Давчевска на тема: „Значењето на зарамнетите и инверзните 
Т бранови при дијагноза и следење на пациенти со хипотироидизам“. 

 
г)  Извештaи од комисии за оцена на докторски дисертации по медицина од 

докторанди на Школата за докторски студии при УКИМ за: 
1. Д-р Петар Јаневски на тема: „Улогата на магнетната резонанца во одредување 

на патогенезата на рефракторната болка кај пациенти со цервикобрахијален синдром“ 
Билтен на УКИМ бр. 1238 од  15.05.2021 година, стр.374-380. 

2. Д-р Марија Ѓеракароска Радовиќ на тема: „Предиктори за појава на атријална 
фибрилација кај пациенти по кардиохируршки интервенции“ Билтен на УКИМ бр. 1238 
од  15.05.2021 година, стр.381-388. 

3. Д-р Ирена Костадинова Петрова на тема: „Постмортално одредување на 
староста на крвните подливи“ Билтен на УКИМ бр. 1239 од  01.06.2021 година, стр.385-
392. 



  
4. Д-р Данило Нонкуловски на тема: „Значењето на вредностите на 

прокалцитонин во рана дијагноза, терапија и прогноза за сепса кај педијатриски 
пациенти“ Билтен на УКИМ бр. 1239 од  01.06.2021 година, стр.393-399. 

 
д) Извештaј од комисијата за оцена на докторска дисертација по јавно 

здравство  на Школата за докторски студии при УКИМ за: 
1. М-р Анѓелка Јанкуловска на тема: „Здравствена заштита на мигрантите во 

Република Северна Македонија-бариери и предизвици”, Билтен на УКИМ бр. 1238 од  
15.05.2021 година, стр. 366-373. 

2. М-р Емире Билали на тема: „Влијание на анксиозноста кај родителите врз 
здравјето на децата во периодот на нивниот пубертет на територијата на општина 
Гостивар “ Билтен на УКИМ бр. 1239 од  01.06.2021 година, стр.374-384. 
 

5. Извештаи од одбори, наставно-научни колегиуми, совети и комисии 
-     Кадровски одбор 
-     Наставен одбор 
-     Научен одбор 
-     Совет на студиска програма за трет циклус студии по медицина 
- Наставно-научен колегиум по јавно здрвство 
- Совет на студиска програма за трет циклус на студии по јавно здравство 
- Одбор за издавачка дејност. 

 
6. Избори по билтени  
Избор во наставно-научни, научни и соработнички звања на Медицинскиот 

факултет, а според Билтен на Универзитетот „Св. Кирил  и Методиј“ во Скопје, Билтен 
на УКИМ бр. 1238 од 15.05.2021 година, Билтен на УКИМ бр. 1239 од 01.06.2021 
година и Билтен на УКИМ бр. 1240 од 15.06.2021 година. 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Ад-1. Усвојување  на записникот од ХXXIV седница на Наставно-научниот 
совет одржана на ден 18.05.2021 година. 

ННС со мнозинство гласови го усвои записникот од ХXXIV седница на 
Наставно-научниот совет одржана на ден 18.05.2021 година. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 Ад-2. Соопштенија на деканот 

- Деканот го извести ННС дека на Катедрата за медицинска физика за член во 
Наставен одбор на факултетот на местото на вонр.проф.д-р Томислав Станковски се 
избра доц.д-р Душко Лукарски. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Ад-3. Донесување на Одлука за правила на студирање на прв циклус студии 
(додипломски студии) и втор циклус на студии (постипломски студии) на 
Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје-Медицински факултет-Скопје. 

ННС со мнозинство гласови ја донесе следнава 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

О Д Л У КА  

ЗА ПРАВИЛА НА СТУДИРАЊЕ 

на прв циклус студии (додипломски студии) и втор циклус на студии 
(постдипломски  студии)  

на  Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје -Медицински Факултет-Скопје 

 

I ПРЕДМЕТ НА УРЕДУВАЊЕ 

Член 1 

Со оваа Одлука за правила на студирање на прв циклус студии 
(додипломски студии) и втор циклус на студии (постдипломски студии) се 
уредуваат уписните постапки, студентскиот календар, испитниот режим, 
напредувањето, инклузивно со условите за побрзо напредување, завршувањето на 
образованието, преминувањата помеѓу студиските програми, повторувањето на 
семестарот, презапишувањето на предмети, односно условното напредување, 
продолжувањето на студиите по прекинувањето, паралелно, интердисциплинарно 
и индивидуално студирање, признавањето на испитите и другите студиски 
обврски положени на различни високообразовни установи, видот на исправите 
кои му се издаваат на студентот врз основа на евиденцијата определена со Законот 
за високото образование, постапката за заштита на правата на студентите, органи 
надлежни за водење на постапките и одлучувањето, дисциплинска одговорност и 
права и должностите на студентите во дисциплинската постапка и други правила 
поврзани со правата и должностите на студентите  на  Универзитетот „Св. Кирил и 
Методиј“ во Скопје, Медицински Факултет-Скопје (во понатамошниот текст: 
Факултетот) 

 

II ЗАПИШУВАЊЕ СТУДЕНТИ  

 

Услови за запишување 



Член 2 

На прв циклус студии (додипломски студии) и втор циклус на студии 
(постдипломски студии) (во понатамошниот текст: прв и втор циклус студии) како 
и на интегрирани студии од прв и втор циклус студии на Факултетот, студентите се 
запишуваат согласно со Законот за високото образование, Правилникот за 
условите, критериумите, правилата и постапката за запишување и студирање на 
прв циклус студии (додипломски студии) и втор циклус студии (постдипломски 
студии) (во понатамошниот текст: Правилникот) и конкурсите за запишување 
студенти на прв и втор циклус студии. 

Странските државјани и лицата без македонско државјанство имаат право 
да се запишуваат на студии на Факултетот под еднакви услови како и 
македонските државјани. 

 

Член 3 

 Статусот студент и член на академската заедница се стекнува со запишување 
на прв и втор циклус на студии на Факултетот.   

 Со исполнување на обврските на студентот предвидени за запишување, а 
утврдени со Правилникот и со конкурсите за запишување студенти на прв и втор 
циклус студии, на студентот му се издава индекс.  

Статусот студент се докажува со индекс. 

Ако студентот го изгуби или го оштети индексот, на негово барање ќе му се 
издаде дупликат индекс. Трошоците за издавање на дупликат на индекс ги сноси 
студентот. 

Студентот има статус студент само ако има запишано тековен зимски/летен 
семестар. Запишаните предмети се внесуваат во индексот. 

 
 

Член 4 
Студент кој завршил една студиска програма и се стекнал со соодветен 

академски назив не може да се запише повторно на истата студиска програма. 
 

Редовни и вонредни студенти 

Член 5 

 Редовните студенти на првиот циклус на студии и на интегрираните студии 
од прв и втор циклус се запишуваат со плаќање партиципација (квота со 
партиципација) или со плаќање школарина (квота со школарина), согласно со 
конкурсот за запишување студенти на прв циклус студии и на интегрираните 
студии од прв и втор циклус. 



Студент запишан со партиципација на трошоците за студирање, го губи 
статусот на студент запишан во државна квота и ги продолжува студиите со 
поднесување  на трошоците за студирање (кофинансирање) ако: 

- еден предмет запишува по трет пат; 
- не освоил најмалку 50% од запишаните кредити во одреден семестар 

до почетокот на наредниот соодветен семестар (зимски, односно 
летен).  

 

Вонредните студенти на првиот циклус студии се запишуваат со плаќање 
школарина. 

Студентите на вториот циклус студии се запишуваат со плаќање школарина. 

Износот за студирање што го плаќаат студентите од став 1, став 2 и став 3  
како и странските државјани и лицата без македонско државјанство од овој член 
се објавува во конкурсите за запишување студенти на прв и втор циклус студии.  

Плаќањето на партиципација/школарина при запишувањето на семестарот 
се одредува според запишаните ЕКТС кредити, почнувајќи од зимскиот (трети) 
семестар.  

Доколку студентот ги прекине студиите, се испише или по било кој основ му 
престане статусот на студент, нема право на враќање на уплатениот износ.  

 

Вонреден студент 

Член 6 

Согласно со студиската програма, доколку е предвидено, студентот има 
право да се запише и како вонреден студент. 

Како вонреден студент може да се запише лице кое:   

- е вработено, за што приложува образец М1/2 издаден од Агенцијата за 
вработување;  

- е работно ангажирано на друг начин, за што приложува соодветен документ 
(договор за ангажирање) во кој е наведено времетраењето на ангажирањето; 

- поради здравствени причини не е во состојба континуирано да ја следи 
наставата, вежбите и др. согласно со студиската програма, за што приложува 
Лекарско уверение издадено од З.У. Студентска поликлиника на Универзитетот 
„Св. Кирил и Методиј“ во Скопје;  

- родител на дете до една година возраст за што приложува Извод од матична 
книга на родени на детето; 



- Студентот при уписот на секој зимски семестар ја доставува документација 
од став 2 на овој член за да го задржи статусот на вонреден студент.  

Доколку студентот во роковите за упис на зимскиот семестар не ја достави 
бараната документација му престанува статусот на вонреден студент и преминува 
во редовен студент со плаќање на школарина. 

 

Постапка за премин од редовен во вонреден студент и од вонреден во 
редовен студент 

Член 7 

Студентот во текот на студирањето може да премине од редовен во вонреден 
студент и од вонреден во редовен студент во случаите утврдени во членот 16, 
членот 17, членот 18 и членот 19 од Правилникот, со поднесување на барање со 
соодветната документација. 

По барањето одлучува деканот на Факултетот.  

Барањето се поднесува најмалку една недела пред запишувањето на 
семестарот.  

Врз основа на доставеното барање, а по утврдувањето на исполнетоста на 
условите за премин се изготвува решение за премин кое го потпишува деканот и 
се потпишува Анекс на договорот за студирање. 

Студент гостин 

Член 8 

Студент гостин може да биде редовен или вонреден студент од друг 
универзитет во земјата и од странство кој запишува делови од студиска програма 
на Факултетот. 

Студентот гостин поднесува барање за добивање на статус Студент гостин 
најмалку 1 месец пред почетокот на семестарот. Во барањето ја наведува 
студиската програма и предметите кои бара да ги запише. Секој предмет носи број 
на кредити утврден во студиската програма. Максималниот број на кредити по 
семестар изнесува 35 ЕКТС кредити.  

Студентот гостин може да запише предмети од различни студиски 
програми кои се организираат на Факултетот. На студентот гостин може да не му 
се одобри да запише некој предмет доколку се предвидени условувачки 
критериуми, односно претходно совладани предмети како услов за запишување на 
тој предмет. 



Кон барањето треба да приложи: потврда/документ со кој го докажува 
статусот на студент на друг универзитет во земјата и од странство и доказ за 
познавање на англискиот јазик (доколку не го познава македонскиот јазик); 

По барањето за прием на студент гостин одлучува Наставно-научниот 
совет/Научниот совет, на предлог на Институтот/Катедрата каде студентот ќе ги 
реализира обврските. 

Одлуката за трошоците за студирање, односно цената за 1 кредит се 
определува со ценовник. 

Правата и обврските на студентот гостин, износот на трошоците за 
студирањето, можноста за продолжување на студиите на Факултетот  и други 
прашања поврзани со статусот на студентот гостин се уредуваат со договор 
склучен помеѓу студентот гостин и Факултетот .   

На студентот му се издава индекс. 

Следењето на наставата и положените испити на студентот-гостин се 
евидентираат во посебно досие на студентот.   

По завршување на обврските утврдени со студиската програма и 
положување на предвидените испити на студентот гостин му се издава Уверение 
за положени испити.  

Статусот на студент гостин трае најдолго една учебна година. 

Факултетот води евиденција за бројот на студенти гости на прв и втор 
циклус на студии, времетраење на престој, држава од каде доаѓа и сл. 

 

III СТУДЕНТСКИ КАЛЕНДАР 

Член 9 

По донесување на Универзитетскиот календар и Календарот на единиците, 
секоја единица донесува Студентски календар, кој се објавува на почетокот на 
секој семестар на веб страницата и на огласната табла на Факултетот.  

Студентскиот календар содржи: 

 Наставен и соработнички кадар што ќе ја реализира наставата на студиската 
програма; 

 Време и место на одржување на наставата (амфитеатар, предавална, 
лабораторија); 

 Облици на наставата (предавања, семинари, вежби, консултации, теренска 
наставата, проверка на знаењата и др.);  

 Попис на литература за студиите и полагање на испитите; 
 Други упатства за наставата; 



 Термини за пријавување на испитите; 
 Распоред на термините за полагање на испитите, испитни рокови и мерила 

за испитување; 
 Други важни податоци за уредно изведување на студиската програма 

 

Редовност на студентите на настава   

Член 10 

Доколку е предвидено со студиската, односно предметната програма, 
редовните студенти се должни да ги посетуваат, односно да ги извршуваат сите 
облици на настава утврдени со предметната програма, за што може да се добијат 
соодветен број поени. 

Во рамките на најмногу 40 недели годишно, вкупното оптоварување на 
студентите изнесува од 1500 до 1800 часа годишно. Студиските програми од 
првиот циклус содржат најмалку 20, а најмногу 30 часа предавања, вежби и 
семинари неделно, и 30 недели годишно. 

 

По исклучок, ако студиската програма содржи практично оспособување, 
вкупното оптоварување на студентот не смее да надмине 40 часа неделно и 45 
недели годишно. Оптоварувањето на студентите од  овој член опфаќа предавања, 
вежби, семинари и други облици на студии кои се соодветни на специфичноста на 
наставно-научната област (практично оспособување, хоспитација, настапи, 
теренска работа и сл.), консултативно-инструктивна настава, форми на 
континуирана проверка на знаењето и испити кои се сметаат како контакт-часови, 
како и индивидуална студиска работа (спортска работа, истражување на 
литература, семинарски задачи, проектна работа), самостојно учење како и 
изработка на дипломска (магистерска) задача. 

Организацијата и временското распоредување на предавањата, семинарите и 
вежбите се приспособуваат на специфичноста на студиската програма. 

 
Предавањата претставуваат вид на настава со која се реализира предметната 

програма и студентот стекнува теоретски знаења кои му овозможуваат следење на 
практичната настава (вежби) и семинари.   

Во текот на предавањата на студентите можат да им бидат презентирани и 
дополнителни содржини и најнови сознанија од областа кои се во функција на 
совладување на делови од предметната програма. За овие содржини на студентите 
им се обезбедуваат соодветни дополнителни материјали.  

Професорите се должни предавањата да ги реализираат согласно со 
предметната програма која е дел од студиската програма. 

 
Вежбите претставуваат дел од наставно-образовниот процес во кој студентите 

совладуваат практични искуства во согласност со предавањата од предметната 
програма. Соработниците се должни на студентите активно да им објаснуваат, 
нагледно да им помагаат и работат со нив во текот на изведување на вежбите.  



Вежбите ги изведуваат соработниците, како и лица избрани во наставно-
научни и научни звања (наставници). Подготовката за изведување на вежбите 
соработниците ја вршат во соработка со наставниците.  

Лицата кои ги изведуваат вежбите го следат и го оценуваат работењето на 
студентите на вежбите. 

 
Семинарите претставуваат дел од наставно-образовен процес од теоретската 

и практичната настава, на кои активно се обработува одреден наставен материјал, 
за кој студентите биле должни да го проучат пред одржување на семинарот. 
Студентите на семинарот преку дискусија и активно поставување на прашања ги 
проучуваат и критички ги разгледуваат специфичните проблеми и изведуваат 
темелни  заклучоци во определена област.  

Темите за семинарите ги определуваат катедрите. 
Семинарите ги изведуваат наставниците и/или соработниците. Подготовката 

за изведување на семинарите соработниците ја вршат во соработка со 
наставниците. Лицата кои ги изведуваат семинарите го следат и го оценуваат 
работењето на студентите на семинарите. 

Клиничката пракса претставува дел од наставно-образовниот процес 
преку која студентот под менторство на наставникот и соработникот престојува и 
учествува во сите облици на работа во универзитетските клиники, другите 
наставни бази и институтите на Факултетот. Клиничката пракса се изведува 8 часа 
дневно, во работно време или на дежурство.  

Стручна пракса на стручните студиски програми претставува посебен облик 
на совладување на практични вештини од областа, а се изведува во 
универзитетските клиники, другите наставни бази, амбуланти, советувалишта, 
диспанзери, лабаратории и други здравствени институции. 

Наставата се спроведува на институтите на Факултетот, како и во наставните 
бази - универзитетски клиники и други здравствени установи со кои Факултетот 
има склучено спогодби, односно договори. 

 
Консултациите претставуваат дел од наставно-образовниот процес со кој 

на студентите им се овозможува соработка со наставниците и соработниците 
заради полесно совладување на содржините од предметната програма. 

Наставниците и соработниците се должни да одржуваат консултации 
според однапред утврден и објавен распоред. 

 
Евиденцијата за присуство и за активности на час се изразува во поени како 

што е предвидено со предметната програма. 

На студент кој оправдано изостанал од кој било дел од наставата, на негово 
барање може да му се овозможи изостанатиот дел да го надомести, до минимумот 
потребни бодови за добивање на потпис.  

Студентот е должен да достави молба за надоместување на изостанокот со 
соодветна документација за докажување на оправданоста. За надоместувањето 
одлучува Продеканот за настава на Факултетот. 



IV НАПРЕДУВАЊЕ 

Напредување на студентот  

Член 11 

Студентите напредуваат во студиите преку исполнување на обврските 
предвидени со студиската програма, полагање на испити, административна 
заверка на освоени кредити и запишување на наредна година, односно семестар.  

Напредувањето по години, односно семестри е постапно.  

Студентот напредува во текот на студирањето, односно запишува предмети 
со соодветен бројот на кредити. Студентите во еден семестар запишуваат  
максимум 35 ЕКТС - кредити. 

Одредбата од став 4 на овој член не се применува за запишување на 
семестар каде се предвидени условувачки критериуми, односно претходно 
совладани предмети.  

Услови за напредување 

За студентите на студиската програма од интегриран циклус по општа медицина 
се следниве: 

 

 

 

 

 

 

I во II семестар: 

Потпис: 

Анатомија 1 

 

 

Анатомија 2 

Потпис: 

Хистологија со ембриологија 1 

 
Хистологија со ембриологија 2 

Потпис:  
Морфологија и физологија на клетка 

 Вовед во хумана генетика 

Потпис:  
Вовед во медицина 

 Промоција на здравје 



 

 

 

 

 

 

 

 

II во III семестар: 

Положени: 

Анатомија 1 

Анатомија 2 

Хистологија со ембриологија1 

 

 

 

Анатомија 3 

Физиологија 1 

Положени: 

Медицинска хемија 

 
Биохемија 1 

Положени: 

Морфологија и физиологија на клетка 

 Физиологија 1 

Вовед во имунологија 

Потпис:  
Вовед во хумана генетика 

 Вовед во имунологија 

III во IV семестар: 

Потпис: 

Биохемија 1 

 

Биохемија 2 

Потпис: 

Физиологија 1 

 

Физиологија 2 
Патолошка физиологија 1 

Положени: 
Морфологија и физиологија на клетка 
 
Потпис:  
Вовед во имунологија 

 

Миробиологија со паразитологија 1 



 

 

 

 

 

 

 

IV во V семестар: 

Положени: 
Физиологија 1 
Потпис:  
*Патолошка физиологија 1 

 

Патолошка физиологија 2 

Положени: 
Физиологија 1 
Потпис:  
Физиологија 2 
Патолошка физиологија 1 
**Миробиологија со паразитологија 1 

 

Микробиологија со паразитологија 2 

Положени: 
Физиологија 1 
Анатомија 3 
Хистологија и ембриологија 2 
 
Потпис:  
Физиологија 2 
*Патолошка физиологија 1 

 

Патологија 1 

Положени: 
Физиологија 1 и Анатомија 3 
Потпис:  
Микробиологија со паразитологија 1  
*Патолошка физиологија 1 

 

Клиничко испитување 1 

Положени: 
Биофизика 

 Радиологија 
Нуклеарна медицина 



 

 

 

 

 

 

 

V во VI семестар: 

Положени: 
Биохемија 1 
Физиологија 2 
Потпис: 
Патологија 1 
Патолошка физиологија 2 
Клиничко испитување 1 

 

Клиничко испитување 2 

Положени: 
Биохемија 1 
Физиологија 2 
Потпис: 
Патологија 1 
Патолошка физиологија 2 

 

Патологија 2 
Фармакологија 

Трансфузиологија 

Положени: 
Медицинска статистика и информатика 

 Епидемиологија 

VI во VII семестар: 

Положени: 
Вовед во медицина 
Медицинска психологија и социологија 
Промоција на здравје 
Медицинска етика 
Прва помош 
Основи на научна работа 
Вовед во хумана генетика 
Биохемија 2 
Микробиологија со паразитологија 2 
Патофизиологија 2 
Патологија 1 
Патологија 2 
Клиничко испитување 
Вовед во имунологија 
Хигиена 
Нуклеарна медицина 
Потпис: 
*Фармакологија 
Епидемиологија 
Трансфузиологија 
Радиологија 

 

ЗА БИЛО КОЈ ПРЕДМЕТ 



За студентите на студиската програма Стручни медиицнски сестри/ техничари се 
следниве: 

 

Услов за запишување во II година 
ПОЛОЖЕН ИСПИТ ОД:  ЗА ПРЕДМЕТ 

1. Здравствена нега 
2. Медицинска етика 
3. Анатомија 
4. Физиологија  
5. Завршена клиничка пракса по сите 

предвидени предмети од I година 

 
1. Здравствена нега на интернистички 
болни со интерна медицина 
дерматовенерологија и инфективни бол. 
2. Дијагностички методи   

1. Здравствена нега 
2. Медицинска етика 
3. Анатомија 
4. Физиологија  
5. Патологија 
6. Завршена клиничка пракса по сите 

предвидени предмети од I година 

 

3. Здравствена нега на децата и 
младината со педијатрија 
 4. Здравствена нега на  возрасни со 
геронтологија 

 
НЕМА УСЛОВ  

5. Супервизија 
6. Микробиологија со паразитологија 
7. Вовед во хумана генетика 
8. Јавно здравство со епидемиологија и 
статистика 
9. Хигиена со екологија 
10. Фармакологија 
11. Здравствено-социјално   законодавство 

 

 

 

 

  Услов за запишување во III година 
ПОЛОЖЕН ИСПИТ ОД:  ЗА ПРЕДМЕТ 

1. Сите предмети од I година 
2. Завршена кл. пракса по сите предвидени 

пред. од II год. 
3. Здр.нега на интер. болни со интерна мед. 

дерма. и инфек. болести 

 1. Здравствена нега на жената со 
гинекологија и породилство 
2. Здравствена нега на хируршки болни 
и болни од сродните области 
3. Здравствена нега во диспанзерски 
(амбулантни) и патронажни услови 
4. Здравствена нега на онколошки 
болни со онкологија 
5. Здравствена нега во неврологија 
6. Здравствена нега во психијатрија 
7. Медицинска диететика 
8. Ургента медицина со анестезиологија 
и реанимација 

1. Положени сите предмети од I година 
 

 9. Физикална медицина и рехабилитација 
10. Здравствен менаџмент 
11. Социологија на здравство и здравствена 
нега 
12. Основи на научна работа и подготовка на 
дипломска работа 

Изборните предмети треба да бидат положени до завршување на III година 

 



За студентите на студиската програма Радиолошки технолози се следниве: 

 

 

 Условувачки критериуми за запишување во II година 

ПОЛОЖЕН ИСПИТ ОД:  ЗА ПРЕДМЕТ 

1. Биофизика  
2. Радијациона физика  
3. Радиографска техника 1 

 

1. Радиографска техника 2 

1. Биофизика  
2. Радијациона физика  
3. Анатомија 

 

2. Радиолошка анатомија 

1. Биофизика  
2. Радијациона физика 

 
3. Радиолошка апаратура  
4. Радиографски процес  
5. Радиолошка заштита 
 6.Подготовки и методи за Ртг 
преглед  
7. Нуклеарна медицина 

НЕМА УСЛОВ 

 8. Здрав. нега во радиологија 9. 
Патологија  
10. Хигиена со екологија  
11. Фармакологија и контрастни 
средства  
12. Здравствено-социјално 
законодавство 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Условувачки критериуми за запишување во III  година 

ПОЛОЖЕН ИСПИТ ОД:  ЗА ПРЕДМЕТ 

1. Положени сите предмети од I година  
2. Завршена кл. пракса по сите предвидени 
предмети од II год. 

 1. Радиографска техника 3  
2. Компјутеризирана томографска 
техника  
3. Ангиографска техника  
4. Техника на магнетна резонанца  
5. Ултразвучна техника  
6. Радиотерапија 

1. Положени сите предмети од I година  
2. Завршена кл. пракса по сите предвидени 
предмети од II год.  
3. Радиолошка анатомија  
4. Патологија 

 

7. Радиолошка патологија 

1. Положени сите предмети од I година 

 8. Здравствен менаџмент  
9. Супервизија  
10. Ургента медицина со 
анестезиологија и реанимација  
11. Онкологија  
12. Социологија на здравство и 
здравствена нега  
13. Основи на научна работа и 
подготовка на дипломска работа 

Изборните предмети треба да бидат положени до завршување на III година 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



За студентите на студиската програма Логопеди се следниве: 

 

 

Условувачки критериуми за запишување во II година 

ПОЛОЖЕН ИСПИТ ОД:  ЗА ПРЕДМЕТ 

1. Основи на логопедија  
2. Фонетика и лингвистика  
3. Медицинска етика  
4. Анатомија  
5. Физиологија 
 6. Патологија  
7. Завршена клиничка пракса по сите 
предвидени предмети од I год. 

 

1. Патологија на слух  
2. Патологија на говор  
3. Патологија на глас  
4. Патологија на јазик 

НЕМА УСЛОВ 

 5. Неврологија со 
неврофизиологија  
6. Клиничка невропсихологија  
7. Педијатрија  
8. Фонијатрија  
9. Оториноларингологија  
10. Аудиологија  
11. Ортодонција и 
максилофацијална хирургија  
12. Здравствено-социјално 
законодавство 

 

   Условувачки критериуми за запишување во III  година 

ПОЛОЖЕН ИСПИТ ОД:  ЗА ПРЕДМЕТ 

1. Положени сите предмети од I година  
2. Завршена клиничка пракса по сите 
предвидени предмети од II година  
3. Патологија на слух  
4. Патологија на говор  
5. Патологија на глас  
6. Патологија на јазик  
7. Оториноларингологија  
8. Аудиологија 

 1. Рехабилитација на патологија на 
слухот  
2. Рехабилитација на патологија на 
јазикот  
3. Рехабилитација на патологија на 
гласот  
4. Рехабилитација на патологија на 
говорот  
5. Рехабилитација на 
полирецепторна патологија 6. 
Аудиопротетика  
7. Невро- психо- и 
социолингвистика  
8. Алтернативна комуникација 

1. Положени сите предмети од I год.  
2. Завршена клиничка пракса по сите 
предвидени предмети од II год.  
3. Основи на физикална терапија  
4. Основи на кинезитерапија  
5. Неврологија со неврофизиологија 

 

6. Физиотерапија во неврологија 



1. Положени сите предмети од I год.  
 
 

 
9. Здравствен менаџмент  
10. Супервизија  
11. Психијатрија и психотерапија  
12. Геронтологија  
13. Медицина на труд  
14. Социологија на здравство 

Изборните предмети треба да бидат положени до завршување на III година 
 
 

 

 

За студентите на студиската програма Физиотерапевти се следниве: 

 

 

 Условувачки критериуми за запишување во II година 

ПОЛОЖЕН ИСПИТ ОД:  ЗА ПРЕДМЕТ 

1. Основи на кинезиологија  
2. Медицинска етика  
3. Завршена клиничка пракса по сите 
предвидени предмети од I год 

 
1. Основи на кинезитерапија 2. 
Протетика и ортотика  
3. Физиотерапија во кардиологија и 
пулмологија 

1. Основи на кинезиологија  
2. Медицинска етика  
3. Биофизика  
4. Завршена кл. пракса по сите предвидени 
предмети од I год 

 

4. Основи на физикална терапија 

1. Анатомија  
2. Физиологија  
3. Патологија 

 5. Хигиена со екологија 
 6. Микробиологија со 
паразитологија  
7. Интерна медицина со 
дерматологија  
8. Неврологија со 
неврофизиологија 
 9. Психијатрија  
10. Геронтологија  
11. Хирургија  
12. Ортопедија 13.Радиологија 

НЕМА УСЛОВ 

 

14. Балнео-климато терапија 15. 
Мануелна терапија  
16. Здравствено-социјално 
законодавство 



 

 

 Условувачки критериуми за запишување во III  година 

ПОЛОЖЕН ИСПИТ ОД:  ЗА ПРЕДМЕТ 

1. Положени сите предмети од I год.  
2. Завршена клиничка пракса по сите 
предвидени предмети од II год.  
3. Основи на физикална терапија  
4. Основи на кинезитерапија 
 5. Клиничка кинезиологија со кинезиометрија 

 1. Физиотерапија на нарушувањата 
на мускулно- коскениот систем  
2. Физиотерапија во педијатрија  
3. Физиотерапија во гинекологија и 
акушерство  
4. Физиотерапија на изгореници  
5. Физиотерапија во онкологија 

1. Положени сите предмети од I год.  
2. Завршена клиничка пракса по сите 
предвидени предмети од II г.  
3. Основи на физикална терапија  
4. Основи на кинезитерапија  
5. Неврологија со неврофизиологија 

 

6. Физиотерапија во неврологија 

1. Положени сите предмети од I год.  
2. Завршена клиничка пракса по сите 
предвидени предмети од II год.  
3. Основи на физикална терапија  
4. Основи на кинезитерапија  
5. Интерна медицина со дерматологија 

 

7. Физиотерапија во ревматологија  
 
 

1. Положени сите предмети од I год.  
2. Завршена клиничка пракса по сите 
предвидени предмети од II год.  
3. Основи на физикална терапија  
4. Основи на кинезитерапија  
5. Спортска медицина 

 

8. Физиотерапија кај спортисти 

1. Положени сите предмети од I год.  
2. Завршена клиничка пракса по сите 
предвидени предмети од II г 

 

9. Медицина на труд и ергономија  
10. Здравствен менаџмент 
11.Супервизија  
12. Педијатрија  
13. Гинекологија со акушерство  
14. Спортска медицина  
15. Социологија на здравство 16. 
Основи на научна работа и 
подготовка на дипл. работа 

Изборните предмети треба да бидат положени до завршување на III година 
 
 

 

 

 

 



 

За студентите на студиската програма Инженер по медицинско лабораториска 
дијагностика се следниве: 

 

 

Условувачки критериуми за МЛД  - Услов за запишување во II година 
ПОЛОЖЕН ИСПИТ ОД:  ЗА ПРЕДМЕТ 

1.Медицинска хемија 

 
1.Општа клиничка хемија 
2.Инструментални методи во клиничка 
биохемија 

2.Анатомија 
3.Морфологија и физиологија на клетка 
4.Хистологија 

 3.Патологија 
4.Патофизиологија 
5.Хематологија 
6.Лабораториска дијагностика во 
педијатрија 

 
НЕМА УСЛОВ 

 7.Медицинска бактериологија и 
вирусологија 
8.Хумана генетика 
9.Имунологија 
10.Здравствена екологија 
11.Спорт и здравје 

 

Условувачки критериуми за МЛД  - Услов за запишување во III година 
ПОЛОЖЕН ИСПИТ ОД:  ЗА ПРЕДМЕТ 

 
ПОЛОЖЕН ИСПИТ ОД: 
1.Сите предмети од I година 
 
 
ПОТПИС ОД: 
2.Патологија 

 

 

1.Клиничка Цитологија 

1. Положени сите предмети од I година 
 

 2.Клиничка микробиологија 
3.Клиничко лабораториски корелации 
4.Контрола на квалитет во медцинско – 
биохемиска лабораторија 
5.Специјална клиничка биохемија и стручна 
пракса 
6.Трансфузиска медицина 
7.Медицинска паразитологија и микологија 
8.Нуклеарна медицина 
9.Компјутерска обработка на лабораториски 
податоци 
10.Медицинска информатика 
11.Епидемиологија и инфектологија 
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 

 

 



За студентите на студиската програма Дипломирана акушерка / акушер се 
следниве: 

 

 

Условувачки критериуми за ДА  - Услов за запишување во II година 
ПОЛОЖЕН ИСПИТ ОД:  ЗА ПРЕДМЕТ 

1.Акушерска нега 1 

 

1.Акушерска нега 2 и акушерство 

2.Неонатологија 
 2.Нега на новородено 

3.Педијатрија 
 

3.Анатомија со ембиологија 
4.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.Супевизија 

 

Условувачки критериуми за ДА  - Услов за запишување во III година 
ПОЛОЖЕН ИСПИТ ОД:  ЗА ПРЕДМЕТ 

 
ПОЛОЖЕН ИСПИТ ОД: 
1.Сите предмети од I година и Акушерка 
нега 2 и акушерство 

 

 

1.Акушерска нега 3 

1. Положени сите предмети од I година 
 

 2.Сексологија 
3.Избрани теми од хирургија. Здравствена 
заштита во изменети услови 
4.Избрани теми од трауматологија и прва 
помош, оториоларингологија, офталмологија 
и 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 и социјално законодавство 
12.Основи на научно истражувачка 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 

 

 



 

Особено успешен студент 

Член 12 

Статус на особено успешен студент стекнуваат студентите на прв циклус 
студии, како и на интегрирани студии од прв и втор циклус кои пред запишување 
на семестарот ги имаат исполнето сите обврски од студиската програма од 
претходните семестри и имаат остварено  просечен успех од 8,5. 

Посебните права на особено успешните студенти може да се користат со 
одобрение од деканот, започнувајќи од зимскиот (трети) семестар, врз основа на 
поднесено барање до Одделението за студентски прашања на Факултетот преку 
Архивата на Факултетот. 

Статусот на особено успешен студент се задржува се додека студентот ги 
исполнува условите од ставот 1 на овој член. 

На особено успешните студенти (со просечен успех од 8,5) може да им се 
дозволи запишување до 40 ЕКТС-кредити и тоа: прво ги запишува 30-те 
предвидени кредити од семестарот кој го запишува, а потоа максимум 10 кредити 
од наредниот (зимски или летен) семестар.  

 

Запишување семестар  

Член 13 

Студентот може да запише нови предмети од нареден семестар, во 
согласност со правилата за напредување утврдени во соодветната студиска 
програма. 

Запишувањето на предметните програми во нареден семестар се врши пред 
почетокот на соодветниот семестар. 

Студентот е должен да го запише семестарот по електронски пат и да 
поднесе писмена пријава во Одделението за студентски прашања во роковите за 
запишување на сместарот .  

Запишувањето се врши во период од 2 седмици пред почетокот на 
семестарот и не смее да трае повеќе од 7 дена од почетокот на семестарот.  

Соопштението за запишување на семестарот Факултетот  го објавува 2 
седмици пред терминот за запишување на семестарот, утврден во Студентскиот 
календар. 



Ако студентот ги има положено испитите од зимскиот семестар и треба да 
запише, односно да презапише само предмети од летниот семестар, запишува 
празен зимски семестар и обратно. 

Единицата може да воведе цикличност во наставата за што на студентот му 
се овозможува ангажираност во сите семестри. 

Член 14 

 Студентот кој не го запишал семестарот во предвидениот рок, тоа може да 
го стори под одредени услови во дополнителни термини што ќе бидат утврдени од 
Наставно-научниот совет/Научниот совет, но, не подоцна од 2 недели  од 
почетокот на семестарот. 

   

Член 15 

При запишувањето на предметите, студентот најпрво ги запишува 
неположените задолжителни и изборни предмети од соодветниот (летен/зимски) 
семестар, а потоа задолжителните предмети од тековниот семестар и на крај, 
изборните предмети од тековниот семестар, но на тој начин што неговите вкупни 
студиски обврски во еден семестар да не го надминуваат бројот на 35 ЕКТС-
кредити.   

Во зимскиот семестар се запишуваат предмети што се утврдени во 
студиските програми за зимскиот семестар. 

Во летниот семестар се запишуваат предмети што се утврдени во студиските 
програми за летниот семестар. 

Член 16 

При запишувањето на предметите, потребно е да се исполнат условите 
утврдени со студиските програми. 

При повторно запишување на неположен изборен предмет, студентот има 
право да го замени изборниот предмет со друг изборен предмет од предметите 
што се активирани во соодветниот семестар како изборни предмети. Доколку 
студентот го положил изборниот предмет нема право да бара поништување на 
оценката по тој предмет и запишување на нов предмет. 

Презапишување на предмети 

Член 17 

Студентот кој испитот не го полагал и студент кој испитот не го положил во 
трите испитни рока должен е предметот да го презапише, освен за предметите кои 
не се услов за напредување. 



Со повторното запишување студентот има право да следи настава по 
повторно запишаниот предмет со следната генерација на студенти. Во текот на 
семестарот студентот има право да ги полага предметите кои ги презапишал, 
преку континуирано оценување, во редовните сесии, или во вонредните сесии 
доколку се организираат. 

Студентите кои повторно запишуваат предмети имаат право да запишат нов 
предмет кој според студиската програма условува претходно полагање на 
предметот кој повторно се запишува, но полагањето на предметите мора да е 
редоследно.  

Член 18 

 Припадноста кон одредена студиска година се определува врз основа на 
кредитите што студентот ги освоил, сметајќи дека просечната оптовареност во 
текот на една учебна година изнесува 60 кредити, односно просечната 
оптовареност во текот на еден семестар изнесува 30 кредити. 
 

Заверка на семестар  

Член 19 

Студентот заверува семестар ако има добиено потписи од предметните 
наставници, со што се потврдува неговото исполнување на предвидените наставни 
обврски. 

Студентот кој не ги извршил обврските пропишани со студиската програма 
од одредена предметна програма и не добил потпис, не може да пристапи на 
испит. 

Заверката на семестарот се врши во термини што ги објавува единицата на 
нејзината веб-страница. 

Член 20 

При заверка на семестарот доколку на студентот му недостасуваат потписи 
од предметни наставници, ќе му биде овозможено да направи само 
административно заверка на семестарот со приложување на соодветен 
финансиски надоместок утврден со ценовник.  

 

Запишување предмети од други студиски програми надвор од предметите 
предвидени во студиската програма 

 
Член 21 

 По положување на сите предмети, предвидени со студиската програма, пред 
одбраната на дипломската работа, студентот има право да запише најмногу 5 



предмети од друга студиска програма на Факултетот или на студиска програма од 
друг факултет, за кои ги сноси трошоците за запишување на предметите со 
школарина. Постапката за запишување е предвидена со Правилникот.  

Евиденцијата се води во постоечкиот индекс во кој се наведува дека станува 
збор за предмети кои се полагаат по завршување на студиите.  

Студентот е должен да ги положи испитите од став 1 на овој член во рок од 2 
години. 

Студентот е должен избраните предмети да ги положи во шест испитни 
сесии. 

Студентот нема право на презапишување на предметите од став 1 на овој 
член. 

За пријавувањето и полагањето на овие предмети соодветно се применуваат 
прописите од Правилникот и овие Правила за студирање. 

Цената на 1 ЕКТС кредит се утврдува со ценовник.  

Евиденцијата за запишаните предмети од другите студиски програми се 
водат во студентското досие. 

Студентот може да даде изјава дека одреден предмет од став 1 на овој член 
не сака да му биде евидентиран во потврдата за дополнително положени 
предмети и во додатокот на дипломата. 

На овие студенти им се издава потврда за положени предмети од други 
студиски програми и е дел од додатокот на дипломата. 

 

V ИСПИТЕН РЕЖИМ 

Член 22 

Предмет на оценување во рамките на предметната програма можат да 
бидат:  

▪ колоквиуми; 
 
▪ завршен испит 
 
▪ теоретска настава 
 
▪ вежби  
 
▪ семинарска задача;  
 
▪ домашна работа;  



 
▪ проектна работа;  
 
▪ курсеви;  
 
▪ есеи/ истражување на литература; 

 
▪ други активности предвидени со предметната програма. 

 
 
Начин  на оценување 
 

 
Стекнатите знаења на студентите се проверуваат и оценуваат 

континуирано во текот на наставата (колоквиуми, практични задачи и сл.) и се 
изразуваат во поени, додека конечната оценка (завршното оценување) се формира 
по завршниот дел од испитот. 

Со студиската програма може да се утврди дека некои облици на настава се 
спроведуваат без оценување или дека се оценуваат описно. 

 
 

Континуирана проверка на знаењата 
 

 
Проверката на знаењето на студентот по наставните предмети се врши 

континуирано во текот на наставно-образовниот процес и се изразува во поени 
(колоквиум). 

Кололвиумите се организирани во колоквиумски недели во текот на наставата 
по предметот, за проверка на знаењето на еден дел од предметот. 

Колоквиумот се спроведува по писмен или усмен пат. 
Колоквиумот се смета за положен доколку студентот освоил 60% од утврдениот 

вкупен број поени. 
Положениот колоквиум има важност до презапишување на предметот. 
На неположен колоквиум во текот на наставата  студентот нема право на 

приговор. 
 
Завршен дел од испитот 

 
 

Завршниот дел од испитот се полага во утврдените испитни рокови и може да 
се состои од писмен, практичен и устен дел, или нивна комбинација. 

На завршниот дел од испитот предмет на проверка на знаењето е делот од 
предметната студиска програма која не е опфатена со колоквиумите и 



практичниот дел од испитот при што и интегративните знаења од предметната 
студиска програма. 

За да пристапи на завршен дел од испитот, студентот треба да има освоено 
минимум поени од утврдените обврски во предметната програма кои се состојат 
од:  

-присуство на теоретска настава; 
-практична настава-вежби; 
- клиничка настава/практична работа (пракса); 
-семинарска работа; 
-колоквиуми. 
 
Ако студентот не го положил колоквиумот, односно колоквиумите е должен во 

испитните рокови најнапред да го положи неположениот колоквиум/ите за да 
пристапи на завршниот дел од испитот. 

Завршниот дел од испитот се смета за положен ако студентот освоил минимум 
поени од сите негови делови (писмен, практичен и устен дел, или нивна 
комбинација). 

 
 
Завршно оценување 
 

 
Завршното оценување се изразува квантитативно со оценка од 5 (пет) до 10 

(десет). Оценката 5 (пет) означува недоволен успех, односно студентот не го 
положил предметот. 

За формирање на позитивна завршна оценка е потребно минимум поени од 
сите предвидени облици на настава и проверки на знаења од член 22 од овој 
Правилник. 

Оценката се формира според утврдената табела: 
 

Бодови Оценка 
до 59 5 (F) 
60-68 6 (E) 
69-76 7 (D) 
77-84 8 (C) 
85-92 9 ( B) 

93-100 10 (A) 
 
 

 
 
 
 

 
Оценката од завршното оценување ја формира раководителот на катедрата или 

предметниот наставник кој го спроведува устниот дел од испитот. 
Во случај на полагање пред комисија, оценката ја формира комисијата 



 

Испитни рокови 

Член 23 

Студентот има право да ги полага предметите во рамките на есенскиот, 
зимскиот и летниот испитен рок. Периодот и траењето на сесиите се определуваат 
со Календарот за активностите и неработни денови на единицата, за секоја учебна 
година, а со Студентскиот календар распоредот на термините за полагање на 
испитите, за секоја испитна сесија.  

Во исклучителни ситуации за одредени предмети може да се организира 
дополнителен термин за полагање на испитите. Одлука за организирање на 
дополнителен термин носи Наставно-научниот/Научниот совет на барање на 
студентите.  

Одлуката од став 2 на овој член е задолжителна за предметните наставници 
и соработници. 

Распоредот на испитите е задолжителен за студентите и за предметните 
наставници и соработници. 

Распоредот на колоквиумите мора да биде објавен најмалку 7 дена пред 
нивното одржување.  

Периодот и времетраењето на колоквиумските недели во текот на 
семестарот се определуваат со Универзитетскиот календар за активностите и 
неработни денови на единицата и со Студентскиот календар. 

 

Пријавување на испити 

Член 24 

Студентите кои уредно го запишале семестарот ги пријавуваат испитите по 
предметите кои ги запишале во соодветниот семестар и тоа без разлика дали 
испитите ги положиле со континуирано оценување или се полагале на завршен 
испит.  

Пријавувањето на испитите е по електронски и писмен пат. Електронското 
пријавување на испитот е преку системот за електронско водење на студентот 
(Iknow: iknow@ukim.edu.mk). По писмен пат испитот се пријавува со пријавен 
лист во материјална форма која студентот ја доставува до Одделението за 
студентски прашања. 

Предметниот наставник е должен да ги внесе конечните оценки во системот 
(вклучително и оценката 5 (пет) ) за електронско водење на студентот (Iknow: 
iknow@ukim.edu.mk) во рок од 5 (пет) работни дена од конечноста на оценката и 



во овој рок да ги достави пријавите до Одделението за студентски прашања заедно 
со потпишан извештај за завршното оценување. 

Доколку настанат одредени околности кога недостасува пријава во досието 
на студентот и не може да се обезбеди потпис од предметниот наставник (заради 
пензија, подолго отсуство, смрт итн.) надлежен за потврда на веродостојноста на 
оценката во пријавата/индексот е раководителот на Институтот односно 
катедрата. 

 Доколку студент полагал испити/колоквиуми, а немал запишано семестар 
или ги немал исполнето условите за да може да пристапи на испит истите му се 
поништуваат, со решение потпишано од деканот.  

 

Судир на интереси 

Член 25 

Во случаите кога предметниот наставник и студентот се во роднинска врска: 
син, ќерка, снаа, зет, брат, сестра, сопруга или сопруг, наставникот со писмено 
известување до деканот е должен да побара изземање при полагањето на 
предметот, односно испитот. 

Деканот со решение, спроведувањето на испитот го доверува на друг 
наставник од исто или сродно наставно-научно подрачје или на посебна 
компетентна испитна комисија, составена од три члена. 

 

Динамика и транспарентност на испитот 

Член 26 

Проверката на знаењата се врши со континуирано доделување на поени за 
секој облик на активност и проверка на знаењето во текот на семестарот, како и на 
завршниот испит на крајот од семестарот. 

Задачите предвидени за индивидуална работа на студентот (семинар, 
проект, домашна работа и сл.) треба да бидат рамномерно распоредени во текот на 
семестарот. Вкупниот обем на овие задачи мора да биде усогласен со 
оптеретувањата предвидени во предметот, согласно доделениот број на ЕКТС 
кредити.   

Студентот може да биде оптеретен со полагање на најмногу еден испит во 
еден ден, освен во случаите на специфични студиски програми (уметнички 
факултети и сл.) 



Доколку врз основа на уредно поднесена пријава за завршен испит се 
пријави само еден студент, предметниот наставник мора да обезбеди јавноста на 
испитот.  

 

Изведување на испитите 

Член 27 

Наставникот или соработникот е должен да го провери идентитетот на 
студентот кога ќе пристапи на испит. Идентитетот се докажува со индекс.  

Во случај студентот да не го носи индексот, идентитетот се докажува со 
лична карта или пасош. 

Во случај ако при проверка на идентитетот се покаже дека наместо 
студентот испитот го полага друг студент, против двајцата се поведува 
дисциплинска постапка согласно Статутот на Универзитетот.  

Испитот може да биде: писмен, устен, практичен и комбиниран (писмен и 
устен, практичен и устен, практичен и писмен). 

Со студиската програма се определува како се полага испитот во целина или 
по делови.  

Кога испитот се состои од устен дел, завршниот резултат наставникот го 
соопштува веднаш по одржаниот јавен испит.  

Во текот на полагањето на усниот испит студентот не смее да е сам со 
наставникот, туку задолжително е присуство на најмалку уште едно лице, студент, 
наставник или соработник.  

Наставникот е должен да го закаже полагањето на усниот дел од испитот 
најдоцна 1  ден по објавувањетo на конечните резултати од писмениот и/или 
практичниот испит, а усниот дел од испитот мора да го заврши најдоцна за 7 дена 
по објавувањетo на конечните резултати од од полагањето .  

По положувањето на писмениот, односно практичниот дел од испитот, 
студентот може  да се јави на усниот дел од испитот во истата сесија.  

 Писмениот дел од испитот може да трае најмногу онолку часа колку што е 
застапен со часови настава во текот на неделата, усмениот испит до 60 минути, а 
комбинираниот е максимално еднаков на збирот на траење на комбинацијата од 
која проверката е составена. 

 Студентот е должен да ја земе оценката во индекс најдоцна во рок од 15 дена 
од објавувањето на резултатите. 

 



Правила на однесување на студентите на испит 

Член 28 

За време на полагање на писмениот испит не е дозволено: 

 Препишување, зборување и вртење; 
 Да се има вклучен мобилен телефон или било каков друг аудио или 

визуелен носач/пренесувач на информации за поставеното прашање, освен 
ако природата на задачата бара или дозволува употреба на дигитална 
технологија; 

 Ненавремено предавање на тестот откако наставникот дал знак дека 
времето за пишување завршило; 

 Било какво користење на литература за поставеното прашање освен ако 
природата на наставниот предмет дозволува користење на истата во текот 
на испитот 

За време на полагање на усниот испит не е дозволено: 

 Допишување, зборување или соработка меѓу студентите, освен ако 
наставникот дозволи таков начин на работа; 

 Да се има вклучен мобилен телефон или било каков друг аудио или 
визуелен носач/пренесувач на информации за поставеното прашање, освен 
ако природата на задачата бара или дозволува употреба на дигитална 
технологија; 

 Било какво користење на литература за поставеното прашање освен ако 
природата на наставниот предмет дозволува користење на истата во текот 
на испитот 

За време на полагање на практичниот испит не е дозволено: 

 Да се пристапи кон реализација/презентација на практичниот дел на 
испитот без консултација или одобрување на наставникот/соработникот; 

 Да се пристапи кон реализација/презентација на практичниот дел на 
испитот без соодветна подготовка; 

 Да не се почитуваат правилата на лабораторијата при реализација на 
испитот; 

Сите наведени случаи на повреда на правилата за однесување на испитот 
повлекуваат дисциплинска одговорност согласно член 39 од Статутот на 
Универзитетот. 

Комисиско полагање  на испит 
 

Член 29 
Ако наставникот двапати го оцени испитот на студентот со оценка „5”, 

третиот пат  т.е. во третата сесија студентот има право да побара од деканот да 



формира тричлена комисија од наставници од исто или сродно наставно-научно 
подрачје пред која студентот ќе го полага испитот. Наставникот кај кого полагал 
студентот не е член на комисијата. Комисијата ја формира деканот со решение.  

Студентот кој и по трет пат не успеал да го положи испитот е должен 
повторно да го запише тој предмет. 

 
Приговор поради оценка од проверка на знаењето 
 

Член 30 
Верзија 2 
Во случај на поднесување на приговор, согласно Правилникот, а доколку се 

однесува за неположен испит (за оценка „5“) и истата оценка е потврдена од 
предметниот наставник, а студентот не е задоволен од резултатот има право преку 
Архивата на Факултетот да побара од деканот полагање пред тричлена комисија. 
Доколку деканот оцени дека студентот ги исполнува условите за комисиско 
полагање, донесува решение за поништување на оценката и формирање на 
комисија за полагање на испитот, составена од три члена на наставници од исто 
или сродно наставно-научно подрачје. Одделението за студентски прашања 
запишува дека деканот ја поништува претходно добиената оценка во пријавата на 
студентот со решение бр. _____ од  _____ , и истата е составен дел од досието на 
студентот.  

 Испитот треба да се изведе во рок од 3 работни дена од донесување на 
решението за поништување на оценката и формирање на комисија за полагање на 
испитот. Оценката добиена на повтореното оценување е конечна. 

 
 
Во случај приговорот да се однесува за положен испит, доколку наставникот 

ја потврди односно ја преиначи добиената оценка, а студентот не е задоволен од 
резултатот има право преку Архивата на Факултетот да побара од деканот 
полагање пред тричлена комисија. Одделението за студентски прашања проверува 
дали се исполнети условите по поднесеното барање од студентот.  Доколку се 
исполнети условите, деканот донесува решение за поништување на оценката и 
формирање на комисија за полагање на испитот, составена од три члена на 
наставници од исто или сродно наставно-научно подрачје. Одделението за 
студентски прашања запишува дека деканот ја поништува претходно добиената 
оценка во пријавата на студентот со решение бр. _____ од  _____ , и истата е 
составен дел од досието на студентот.  

 Испитот треба да се изведе во рок од 3 работни дена од донесување на 
решението за поништување на оценката и формирање на комисија за полагање на 
испитот. Оценката добиена на повтореното оценување е конечна. 

 



Повторување на испит  
 

Член 31 
Во случај на повторување на испит на начин утврден во Правилникот, на 

барање на студентот му се овозможува да го повтори конечното оценување за 
повисока завршна оценка по наставен предмет во период од најмногу четири 
месеци од полагањето. 

Повторното полагање се спроведува во првиот нареден испитен рок. 
 
VI ЗАВРШУВАЊЕ НА СТУДИИТЕ 
 

Член 32 
Студентот ги завршил студиите од прв циклус стручни студии кога ќе ги 

положи сите испити, ќе ги исполни сите обврски предвидени со студиската 
програма и ќе изработи и успешно ќе одбрани дипломска работа согласно со 
акредитираната студиска програма. Со завршувањето на студиите од прв циклус, 
студентот се стекнува со најмалку 180 ЕКТС-кредити 

Дипломската работа е завршен испит и има рамноправен третман како и 
другите предмети предвидени со студиската програма. Дипломската работа може 
да се спроведе и надвор од предвидените сесии и истата не се презапишува 

 На барање на студентот, доколку му се положени сите предвидени испити, 
освен дипломската работа, може да ја запише дипломската работа и во зимскиот 
семестар за да се овозможи континуитет во студирањето. 

Студентот ги завршил студиите од интегриран  циклус академски студии 
кога ќе ги положи сите испити, ќе ги исполни сите обврски предвидени со 
студиската програма. Со завршувањето на студиите од интегриран  циклус 
академски студии, студентот се стекнува со најмалку 360  ЕКТС-кредити. 

Студентот ги завршил студиите од втор циклус кога ќе ги положи сите 
испити, ќе ги исполни сите обврски предвидени со студиската програма и ќе 
положи специјалистички испит односно ќе изработи и успешно ќе одбрани  
магистерски труд. Со завршување на студиите од втор циклус стручни 
специјалистички студии, студентот се стекнува со 60 ЕКТС кредити. Со 
завршувањето на студиите од втор циклус академски магистерски студии, 
студентот се стекнува со најмалку 120 ЕКТС-кредити. 

 Со завршувањето на студиите од втор циклус стручни специјалистички 
студии и освоените кредити од првиот циклус стручни студии, студентот се 
стекнува со најмалку 240 ЕКТС-кредити. Со завршувањето на студиите од втор 
циклус академски магистерски студии и освоените кредити од првиот циклус 
академски студии, студентот се стекнува со најмалку 300 ЕКТС-кредити. 

 



На студентот може да му се признаат и кредити од посетувани воннаставни 
курсеви и семинари, организирани од страна на единицата или други 
високообразовни институции, доколку е утврдено со студиската програма. 
Максималниот број на кредити што еден студент може да ги освои по овој основ се 
6. 

Со завршувањето на студиите во согласност со овој член, студентот стекнува 
соодветно стручно или академско звање или степен, како и други права согласно 
со посебните прописи. 

Член 33 
 Бројот на кредитите за студиите кои се поврзани со вршење на регулирани 
професии изнесува најмалку  360 ЕКТС-кредити, доколку поинаку не е уредено со 
закон. 

За завршување на студиите за регулирани професии соодветно се 
применуваат одредбите од членот 74 од Правилникот, студиските програми и 
член 32 од овие Правила. 
 

Период на завршување на студиите 

Член 34 

Студентите на прв циклус студии имаат право да ги завршат започнатите 
студии според условите и студиската програма на која се запишале, најдолго во 
времето што е двапати подолго од пропишаното траење на студиите,  односно 6 
(шест) години за тригодишните стручни студии и 12 години за студентите на 
интегрирани студии по општа медицина од почетокот на учебната година кога е 
извршен уписот на факултетот. 

Студентите на втор циклус студии имаат право да ги завршат започнатите 
студии според условите и студиската програма на која се запишале, најдолго во 
времето што е двапати подолго од пропишаното траење на студиите, односно 
најмногу 2 (две) години (четири семестри) од почетокот на учебната година кога е 
извршен уписот на Факултетот/Институтот за едногодишните студии, односно 4 
(четири) години (осум семестри) за двегодишните студии. 

Рокот за завршување на студиите ја вклучува и третата испитна (последна) 
сесија предвидена за предметите запишани во летниот семестар. 

По истекот на рокот студентот може да ги продолжи студиите со понесување 
на барање за продолжување на студии. Доколку во меѓувреме настане измена на 
студиската програма, студентот ги продолжува студиите по студиската програма 
која се применува.  



 Преминувањето од претходната, на студиска програма која се применува, се 
врши врз основа на признавање на предметите согласно член 49 од овие правила 
за студирање. 

 
 
ДИПЛОМСКА РАБОТА 
 

Постапката за пријавување, оцена и одбрана на дипломска работа на 
прв циклус студии на студии 

 
Член 35 

Студентот може да пријави дипломска работа доколку има освоено 
минимум 140 ЕКТС кредити на тригодишните студиски програми.  
  

Дипломската работа се пријавува до Одделението за студентски прашања 
преку Архивата на Факултетот на утврден образец кој е составен дел на овие 
Правила за студирање.  

Прилог 1 
 
Пријавата на темата ги содржи особено следниве податоци: 
 Назив на факултетот; 
 Име и презиме на студентот; 
 Број на индекс; 
 Студиска програма; 
 Наслов на темата; 
 Предмет и образложение на темата; 
 Основна литература; 
 Место и датум на пријавата; 
 Име и презиме и согласност на менторот 

 
Пополнетата пријава се приложува во досието на студентот.  
Ментор за дипломска работа може да биде само наставник кој реализира 

предметна настава во рамките на студиската програма.  
Менторот треба да е од соодветна област од која е предметот на дипломската 

работа. 
Менторот е должен да ја следи работата на студентот, да му помага со совети и 

да го упати во литературата потребна за изработка на дипломската работа. 
Деканот по предлог на студентот, а врз основа на согласност од менторот, го 

определува менторот и темата за изработка на дипломската работа 
Изработената дипломска работа се предава на менторот на разгледување. 



Студентот е должен да постапи по напатствијата и забелешките на менторот.  
Менторот е должен да ја разгледа дипломската работа и да ја врати на 

студентот со коментар најдоцна 30 дена од денот на предавањето на дипломската 
работа. 

Студентот може да ја достави изработената дипломска работа на оценување, 
откако ќе ги положи сите предвидени испити, ќе ги исполни сите услови утврдени 
во студиската програма и ќе ги регулира сите административни и финансиски 
обврски , за што потврда издава Одделението за студентски прашања. 

Студентот откако ќе ја изработи дипломската работа поднесува писмено 
барање за оценка и одбрана на дипломската работа преку архивата на Факултетот.  
Во прилог кон барањето ја доставува и потврдата од Одделението за студентски 
прашања за регулирани административни и финансиски обврски. 

Менторот во договор со студентот, го определува денот на одбраната на 
дипломската работа. 

Одбраната на дипломската работа се врши најдоцна во рок од 30 дена од денот 
на поднесување на барањето за оценка и одбрана на дипломската работа пред 
комисија составена од 3 члена (наставници) од кои едниот е менторот.  

Одбраната започнува со воведно излагање на менторот кој ги запознава 
присутните со темата на дипломската работа. 

По излагањето на менторот, на кандидатот му се овозможува да ја изложи 
дипломската работа во времетраење од најмногу 20 минути. 

Одбраната се состои од усно излагање на резултатите од работата и 
образложение за издвоените заклучоци, како и одговор на прашања на комисијата 
во врска со резултатите и заклучоците добиени со изработка на дипломската 
работа. 

Оценката се носи со мнозинство гласови на членовите на комисијата 
На студентот кој добил оценка 5 за дипломската работа, може да му се издаде 

уверение за положени испити, со забелешка дека нема изработено дипломска 
работа. Тој има право да ја доработи истата дипломска работа или да поднесе 
пријава за нова дипломска работа. 
 

 СПЕЦИЈАЛИСТИЧКИ ИСПИТ И МАГИСТЕРСКИ ТРУД 

Постапка за пријава и полагање на специјалистички испит и пријава, оцена 
и одбрана на  магистерски труд 

 

Член 36 

Специјалистичкиот испит е завршен испит со кој се проверуваат стекнатите 
практични вештини и теоретски знаења предвидени со студиската програма 
(Стручни специјалистички студии).  



Магистерскиот труд е резултат на самостојна работа на студентот, со кој се 
систематизираат постојните научни знаења и се придонесува за нивниот 
натамошен развој. 

Член 37 

Студентот може да пријави специјалистички испит по положување на сите 
предвидени испити од студиската програма, односно со освоени најмалку 60 
ЕКТС-кредити. Испитот се полага пред тричлена комисија формирана од 
Наставно-научниот сове на факултетот .Студентот може да пријави магистерски 
труд со освоени најмалку 90 ЕКТС-кредити за двегодишните студии од втор 
циклус ,односно по положување на сите предвидени испити од студиската 
програма. 

Пријавата за изработување на магистерскиот труд се поднесува до наставно-
научниот  совет по претходно дадено позитивно мислење на наставно-научниот 
колегиум за втор циклус, по положувањето на предвидените испити.  

Пријавата содржи: наслов на темата, образложение за научната и стручната 
оправданост на темата, план за работа и преглед на литературата.  

Насловот на темата и тезите ги предлага кандидатот во договор со 
менторот. 

Одлука за прифатената тема за изработување на магистерскиот труд и за 
определување на менторот по предлог на наставно-научниот колегиум, донесува 
наставно-научниот на истата седница на која е прифатена темата. 

Менторот се определува од наставно-научните и научните работници од 
потесната научна област од која е пријавен трудот. Менторот е наставник вклучен 
во студиската програма каде што е запишан студентот.  

Во текот на една учебна година, еден наставник може да биде определен за 
ментор за најмногу 12 кандидати кои изработуваат магистерски трудови. 

По образложено барање на кандидатот или менторот, наставно-научниот 
совет може да донесе одлука за промена на менторот. 

Менторот на кој му престанал работниот однос поради исполнети услови за 
пензија, го задржува статусот ментор до завршување на постапката за одбрана на  
магистерскиот труд.  

Член 38 

Насловот на прифатениот магистерски труд се објавува во Билтенот на 
Универзитетот и на веб-страницата на единицата, на македонски и на англиски 
јазик. 

Член 39 



По завршувањето на менторската фаза, односно по изработката на трудот, 
студентот доставува пет примероци од магистерскиот труд, со барање да му се 
формира комисија за оцена на  магистерскиот труд од три члена.  

По образложен предлог на менторот за завршена менторска фаза, наставно-
научниот  совет формира комисија за оцена на магистерскиот труд од три члена, 
во рок од 45 дена од денот на предавањето на трудот.  Рокот од ставот 2 на овој 
член не тече во периодот од 15 јули до 25 август во календарската година. 

Комисијата за оцена на магистерскиот труд е должна да го прегледа трудот 
и на студентот писмено да му ги достави евентуалните забелешки, во рок од 3 
месеци од денот на формирање на комисијата.  

Комисијата може да му го врати на кандидатот трудот со забелешки на 
доработка најмногу 2 пати и му определува рок за постапување. Ако кандидатот не 
постапи по забелешките во утврдениот рок, постапката се запира, а на кандидатот 
му престанува статусот студент. 

Член 40 

Студентот е должен да го изработи и предаде магистерскиот труд најдоцна 
во рок од една година од денот на одобрувањето на темата на магистерскиот труд.  

По барање на студентот, Наставно-научниот совет може да одобри 
продолжување на роковите од став 1 на овој член, за времето додека траеле 
причините за спреченост за работа на магистерскиот труд. По истекот на овој рок, 
студентот губи право да го брани пријавениот магистерски труд. 

 

Член 41 

Комисијата, во рок од 3 месеци од денот на одобрувањето на трудот, 
изготвува извештај во кој дава оценка и образложение на трудот и го доставува до 
наставно-научниот совет на Факултетот.  

По усвојувањето на извештајот, на истата седница на наставно-научниот  
совет се формира комисија за одбрана од 3 члена.  

Членовите на комисијата за оцена на магистерскиот труд можат да бидат и 
членови на комисијата за одбрана, доколку со закон не е поинаку утврдено. 

Комисијата за одбрана, во договор со кандидатот, го определува денот на 
одбраната, но најдоцна во рок од 30 дена од денот на нејзиното формирање. 
Кандидатот писмено се известува за денот на одбраната. 

Откако е утврден терминот за одбрана, менторот има обврска во Архивата 
на Факултетот да пополни образец за датумот и часот кога ќе се организира 
одбраната. 



 Одбраната може да се организира доколку од предавањето на образецот од 
предходниот став на овој член се поминати најмалку седум дена и доколку 
Стручната и административна служба потврди дека документацијата од 
студентското досие е комплетирана и студентот ги исполнил во целост 
финансиските обврски кон Факултетот. 

По барање на кандидатот, рокот од став 4 на овој член може да се 
продолжи.  

Член 42 

Одбраната на трудот е јавна и се објавува на огласната табла на единицата и 
на веб-страницата на единицата, најмалку 7 дена пред денот на одбраната.  

Член 43 

Одбраната започнува со воведно излагање на претседателот на комисијата 
за одбрана во кое ги изнесува биографските податоци за кандидатот, ги запознава 
присутните со темата на магистерскиот труд, како и со заклучокот од извештајот 
на комисијата за оценка. Првиот член на Комисијата е претседател. 

По излагањето на претседателот на комисијата, на кандидатот му се 
овозможува во траење (по правило) од 30 минути, да го изложи магистерскиот 
труд со главните резултати од истражувањето. 

По излагањето на кандидатот, прашања поставуваат членовите на 
комисијата. Прашања во врска со магистерскиот труд можат да постават и 
останатите присутни, во писмена форма и преку комисијата. 

Кандидатот треба да покаже дека владее со темата на  магистерскиот труд и 
поседува продлабочени знаења од потесната научна област од која е 
магистерскиот труд. 

Член 44 

По завршувањето на одбраната на трудот, комисијата за одбрана на трудот 
јавно ја соопштува оценката на одбраната на магистерскиот труд.  

Оценувањето се врши со описни оценки: го одбранил магистерскиот труд, 
не го одбранил магистерскиот труд.  

За текот на одбраната се води записник во кој се внесува оценката од 
одбраната. Записникот се потпишува од страна на членовите на комисијата. 

Пријавата за магистерскиот труд со насловот на темата, составот на 
членовите на комисиите, извештајот и оценката од магистерскиот труд се прило-
жуваат во досието на студентот.  

Член 45 

Магистерскиот, односно стручниот труд се пишува на македонски јазик.   



Доколку студиската програма се реализира на еден од светските јазици, 
магистерскиот, се пишува на соодветниот јазик со превод на македонски јазик.  
 

VII ДРУГИ ПРАВА НА СТУДЕНТИТЕ 

Посебни поволности  

Член 46 

Студентите на сите степени на високо образование, кои се без родители, 
слепи, глуви, инвалиди од прва и втора група, мајки со деца до шестгодишна 
возраст и хоспитализираните, имаат право на дополнителни испитни рокови. 

За остварување на правото од став 1 на овој член одлучува деканот или, по 
негово овластување, продеканот за настава, со решение, врз основа на поднесено 
барање на студентот придружено со соодветна документација.   

Наставникот е должен да постапи по решението на деканот,  да закаже 
термин за испит и да го прими студентот на испит во дополнителниот испитен 
рок. 

 

Мирување на обврските на студентот 

Член 47 

На студентот, по негово барање, му мируваат обврските:  

1. за време на бременост, за што приложува медицинска документација;  

2. на студент со дете до 1 (една) година старост, за што приложува извод 
од матична книга на родени за детето;  

3. за време на болест подолга од 1 (еден) семестар, за што приложува 
потврда и медицинска документација;  

4. поради семејни причини, заради што приложува соодветен доказ или 
образложение за причините; 

- издржување на лица од потесното семејство (родителите, браќата и 
сестрите на студентот); 

- болест, помош и нега на лица од потесното семејство (родителите, браќата 
и сестрите на студентот); 

- елементарни непогоди поврзани со живеалиштето, односно 
престојувалиштето на студентот; 

5. за време на меѓународна размена на студентите во траење подолго од 
30 дена во текот на одржувањето на наставата, доколку со наведената размена не 



се стекнуваат ЕКТС-кредити, за што приложува договор или друг доказ со што го 
докажува учеството во меѓународната размена;  

6. за време на подготовка и настапи на спортски настани кога има статус 
на член на репрезентацијата на Република Северна Македонија за што приложува 
потврда издадена од соодветната спортска организација;  

7. неможност за исполнување на финансиските обврски за што 
приложува докази за материјалната состојба на студентот и неговото семејство;   

8. ако се запише на иста студиска програма на универзитет во странство, во 
постапка предвидена со ЕКТС правила за упис на друг универзитет, за што 
приложува соодветна документација; 

9.  посета на разни курсеви во траење подолги од 2 месеци во времетраење 
на семестарот (полиција, војска, авијација и сл.), за што приложува соодветна 
документација; 

10. во други случаи за чија оправданост одлучува деканот, односно 
лицето овластено од него.  

 

Член 48 

Барањето за мирување се поднесува пред да настапи мирувањето, во 
роковите за упис на семестарот. По исклучок барањето за мирување може да се 
поднесе и во текот на учебната година доколку станува збор за болничко 
лекување, бременост или кога причината за мирување не била позната и не 
можела да се предвиди во моментот на запишување на семестарот.  

Мирувањето на обврските од ставот 1 од овој член го одобрува деканот или, 
по негово овластување, продеканот за настава, врз основа на писмено барање на 
студентот и доставена соодветна документација. 

При врачувањето на решението за мирување студентот се предупредува за 
евентуалната промена на студиската програма во текот на мирувањето. Доколку за 
време на мирувањето на обврските настанат измени во студиската програма, 
студентот продолжува да студира на изменетата студиска програма и е должен да 
ги исполни обврските кои претставуваат разлика помеѓу двете студиски програми. 

За време на мирувањето на обврските, студентот може да полага испити 
доколку за полагањето на тие испити ги исполнил условите. 

Студентот е должен да го активира студирањето во рок од 15 дена по 
престанокот на причините за мирување.   

Студентот кој ги ставил студиите во мирување, а мирувањето не е прекинато 
до почетокот на наредната учебна година, должен е на почетокот на учебната 
година и секоја наредна учебна година да го продолжи мирувањето. 



Доколку студентот не постапи согласно со став 5 и 6 од овој член, се смета 
дека ги прекинал студиите.  

За времетраењето на мирувањето на обврските, студентот не се задолжува 
со финансиски обврски доколку ги има измирено заостанатите финансиски 
обврски. 

 

Измена на студиската програма   

Член  49 

Доколку во текот на студирањето дојде до промена на студиска програма, 
студентот што студирал според некоја од претходните програми и го нема 
завршено студирањето во роковите утврдени со тие програми, го продолжува 
студирањето согласно со условите за премин на нови студиски програми. 

При преминувањето на нова студиска програма согласно став 1 од овој член 
студентот поднесува барање на пропишан образец. Студентот има право да побара 
признавање на положените испити и остварените кредити од студиската програма 
на која претходно студирал. 

Со барањето приложува индекс и уверение за положени испити од 
студиската програма на која претходно студирал.  

 Комисијата за признавање и еквиваленција на испити формирана од 
деканот, наставно-научниот совет (во понатамошниот текст: Комисија), односно 
наставно-научниот колегиум на втор циклус на студии (во понатамошниот текст: 
Колегиумот) врши признавање на испитите и кредитите, за што изготвува предлог 
решение кое го потпишува претседателот на комисијата, односно раководителот 
на колегиумот. Предлог решението содржи:  

 студиската програма по која студирал студентот, 
 положените испити со изворниот наслов, оценки, остварени кредити, 
 студиската програма по која студентот ќе ги продолжи студиите, 
 називите на еквивалентираните предмети, кредитии оценки и 
 семестарот во кој студентот ќе ги продолжи студиите 

Комисијата/Колегиумот може и делумно да признае одреден испит, 
доколку има помало совпаѓање во содржината на предметот. 
Комисијата/Колегиумот го констатира истото и го упатува студентот во соработка 
со предметниот наставник за соодветниот предмет, тој да ги утврди 
дополнителните услови кои студентот треба да ги исполни за целосно признавање 
на испитот. Предметниот наставник утврдува дали студентот ќе треба да го 
презапише предметот.  



Врз основа на предлог решението, по извршена проверка на исправноста на 
податоците од технички карактер од страна на овластеното лице од Одделението 
за студентски прашања се изготвува решение, кое го потпишува деканот.  

Доколку се утврдат неправилности во предлог решението истото се враќа на 
доработка на комисијата, која е должа во рок од 3 работни дена да го коригира 
предлог решението и да го врати во Одделението за студентски прашања. 

 

Продолжување на прекинатите студии   

Член 50 

Се смета дека студентот ги прекинал студиите доколку не запише семестар, 
заклучно до почетокот на наредниот семестар, иако ги исполнил условите. 

Доколку за време на прекинот на студиите се измени студиската програма, 
студентот е должен да ги ислуша, да ги исполни и да ги полага разликите во 
изменетата студиска програма. 

Студентите кои ги прекинале студиите, а студиските програми по кои се 
запишале се згаснати, можат да ги продолжат студиите кои ги прекинале по 
студиски програми кои се применуваат во моментот.  

Студентот е должен да достави образложено барање во рамки на роковите 
утврдени за упис на семестар согласно Календарот за активностите и неработни 
денови на единицата и со Студентскиот календар. 

Кон барањето приложува индекс и уверение за положени испити како и 
други докази соодветни на барањето. 

Наставните предмети кои се успешно совладани на студиската програма на 
која студентот студирал можат да се признаат за успешно совладани и на 
студиската програма на која студентот го продолжува студирањето. Признавањето 
го врши Комисија/Колегиумот на начин и во постапка согласно член 49 од овие 
Правила за студирање. 

По извршеното признавање на испитите се изготвува решение врз основа на 
кое се внесуваат признаените предмети како исполнети обврски од студиската 
прорама во индексот на студентот. Решението се чува во студентското досие. 

По извршеното признавање на положените предмети, студентот го 
продолжува студирањето, односно ги полага предметите кои му преостануваат од 
студиската програма на која го продолжува студирањето. 

За времетраењето на прекинот на студиите, студентот не плаќа 
партиципација, односно школарина. 

Студентот ги продолжува студиите со плаќање школарина доколку 
прекинот трае 3 и повеќе последователни семестри.  

 



Премин од едни на други студиски програми 

 

Член 51 

Во  текот  на  студиите, студентот може да премине од една на друга 
студиска програма на Факултетот, како и на студиска програма од друг факултет, 
под услови утврдени со студиската програма на која се преминува, Правилникот и 
со овие Правила на студирање. 

Член 52 

Покрај другите услови, студентот кој сака да премине од една на друга 
единица/студиска програма треба да ги исполнува и следниве услови:  

1. да ги исполнува условите за редовно запишување во нареден семестар на 
матичниот факултет/институт;  

2. да има решение од надлежен орган во Република Северна Македонија за 
признавање на стекнати високообразовни квалификации во странство (за 
студенти кои студирале во странство) со еквиваленција за оценките;   

3. да знае македонски јазик (за странски државјани), односно јазикот на кој се 
изведува наставата.  

Член 53 

Бројот на студенти кои можат да преминат го утврдува деканатската управа 
на почетокот на секоја учебна година, во зависност од нормативите и стандардите 
и пополнетоста на капацитетите. 

Студенти кои се странски државјани, како и студенти државјани на 
Република Северна Македонија кои студираат на странски универзитети, 
стекнуваат право на премин под истите услови како и македонските државјани врз 
основа на посебните квоти за странски државјани. 

Член 54 

Ако повеќе кандидати ги исполнуваат условите за преминување од 
утврдениот број, предност имаат кандидатите кои имаат остварен повисок 
просечен успех на факултетот, односно на универзитетот од каде што доаѓаат. 

Член 55 

При преминувањето на студентот од една на друга студиска програма во 
рамките на иста единица, од една на друга единица на Универзитетот, или од 
други универзитети во земјата и странство, студентот односно кандидатот има 
право на признавање на положените испити и остварените ЕКТС кредити од 



студиската програма/програми по кои претходно студирал, врз основа на 
поднесено барање. 

 

Премин од една на друга студиска програма на на Факултетот  

Член 56 

Барањето се доставува до Деканот на Факултетот најдоцна 20 (дваесет) дена 
пред почетокот на семестарот. Во прилог на барањето студентот доставува: 

 Индекс  
 оригинал уверение за положени испити со називи на предмети, фонд на 

часови, оценки, број на кредити, статус на предметот; 

Наставните предмети кои се успешно совладани на студиската програма од 
која студентот преминува можат да се признаат за успешно совладани и на 
студиската програма на која студентот преминува. Комисија за признавање на 
испити формирана од деканот или наставно-научниот совет го разгледува 
барањето и врши признавање на испити. Во зависност од бројот на освоени 
кредити студентот го продолжува студирањето во соодветниот семестар, односно 
година. 

Член 57 

Студентот самостојно ги сноси трошоците за преминување од една на друга 
студиска програма и трошоците за школување на студиската програма на која 
преминал во квотата со школарина. 

 

Премин од друга единица на Универзитетот, или од други универзитети во 
земјата и странство  

Член 58 

 Студенти од студиски програми од друга единица на Универзитетот, или од 
други универзитети во земјата и странство, можат да преминат на студиски 
програми на Факултетот, под услови утврдени со студиската програма на која се 
преминува, односно со овие правила на студирање и правилата за студирање на 
Факултетот, ако постои совпаѓање на студиските програми за стекнување на 
стручниот, односно академскиот назив утврден во студиската програма на која се 
преминува. 

Барањето се доставува до Деканот на Факултетот најдоцна 20 (дваесет) дена 
пред почетокот на семестарот. Во прилог на барањето студентот доставува: 

 Индекс  



 Оригинал уверение за положени испити со називи на предмети, фонд на 
часови, оценки, број на кредити, статус на предметот; 

 Потврда од Факултетот дека ги исполнува условите за редовно запишување 
во нареден семестар; 

 Наставен план и програма издадена од Факултетот од каде преминува. 

Странските студенти покрај оригиналните документи од претходниот став 
поднесуваат и заверен превод на студиската програма со предметните програми, 
како и решение од надлежен орган во Република Северна Македонија за 
признавање на стекнати високообразовни квалификации во странство (за 
студенти кои студирале во странство) со еквиваленција на оценките. 

 На студентот кој бара преминување може да му се утврдат дополнителни 
обврски за надминување на разликите во студиските програми, односно да ги 
исполни обврските по предметите и положи испитите за да може да продолжи со 
студиите. 

 Преминувањето може да се дозволи доколку студентот на Факултетот треба 
да реализира најмалку 60% од предвидените кредити од студиската програма, 
доколку студентот преминува од  други универзитети во земјата и странство. Во 
спротивно, доколку студентот е согласен, е должен да презапише и веќе 
признаени или дополнителни предмети.  

Член 59 

Преминувањето на студентот од една на друга студиска програма се врши 
пред почетокот на уписот на зимскиот, односно летниот семестар.  

Во зависност од бројот на освоени кредити студентот го продолжува 
студирањето во соодветниот семестар, односно година. 

Член 60 

Преминувањето се врши врз основа на решение за признавање на остварени 
кредити, односно решение за еквиваленција на предмети и кредити. 

Решение за преминување на прв и втор циклус донесува деканот по предлог 
на предметниот наставник, односно предметните наставници. 

Деканот на Факултетот може да формира и комисија, односно комисии за 
утврдување на исполнетоста на условите за преминувањето. 

Положените испити со изворниот наслов, оценки и остварени кредити на 
матичниот факултет и признаени со решението од став 2 на овој член, заедно со 
решението за еквиваленција, се евидентираат во досието на студентот. Во 
уверението за положени испити се внесуваат називите на еквивалентираните 
предмети и кредити од единицата на која преминал студентот. 



Во случај на делумно признавање, студентот е должен да го запише 
предметот и да ги оствари обврските за делот што не му се признава. Крајната 
оценка претставува аритметичка средина од двете оценки и се запишува бројот на 
кредити по тој предмет на единицата на која студентот преминува. 

За студентите кои преминуваат од странски универзитети, покрај изворните 
оценки, се запишува и еквиваленцијата на оценки утврдена со решение на 
надлежен орган во Република Северна Македонија. 

Паралелно студирање  

Член 61 

Студентот може да студира на две студиски програми од прв циклус студии 
истовремено (паралелно студирање), на една или повеќе високообразовни 
установи и доколку не влијае на исполнувањето на обврските на студентот 
предвидени на двете студиски програми. 

Студентот за да го оствари правото на паралелно студирање мора да 
конкурира на конкурсот за запишување студенти на прв циклус студии во 
соодветната учебна година и да се запише во рамките на уписните рокови. 

Студентите од став 1 на овој член се запишуваат надвор од квотите, и тоа 
најмногу 10 на студиска програма.  

Правото на паралелно студирање може да го оствари:  

- при запишување во прва година, со тоа што поднесува пријава за 
запишување на двете студиски програми;  

- со запишување во нареден семестар или учебна година.  

 Факултетот, односно Факултетите на кои студентот студира и студентот 
потпишуваат договор со кој ги регулираат меѓусебните права и обврски. 

Студентот кој студира паралелно плаќа школарина на Факултетот на кој се 
изјаснува дека студира паралелно, односно на Факултетот на кој се запишува 
согласно со став 4, алинеја 2 од овој член. 

За остварување на правото на паралелно студирање студентот поднесува 
барање до деканот. Со барањето приложува и уверение за положени испити на 
првата студиска програма (освен во случај на став 4, алинеа 2 од овој член). 

Студентот на кој му е одобрено паралелно студирање има право да бара 
признавање на испитите од првата студиска програма. Признавањето, односно 
еквиваленцијата на испити ја врши Комисија формирана од деканот или 
Наставно-научниот совет.  

Кога студентот студира паралелно на две студиски програми, од кои на 
едната бара признавање на испити од друга единица на Универзитетот или од друг 



Универзитет од земјата и странство, студентот покрај барање и уверение за 
положени испити приложува и наставен план и програма од првата студиска 
програма.  

На  студентот кој студира паралелно на две студиски програми од кои 
едната е од друг Универзитет од земјата и странство и бара признавање на испити 
вкупниот број на кредити кој може да му бидат признаени на единицата на 
Универзитетот изнесува 40% од предвидените кредити од студиската програма. 

Кога студентот студира паралелно на две студиски програми и има ист 
предмет кој согласно студиската програма треба да го запише во соодветниот 
зимски/летен семестар на двете студиски програми, студентот го запишува и го 
слуша и на двете студиски програми, а го полага на едната студиска програма по 
што бара признавање на испитот на другата студиска програма.  

VIII ИНТЕРДИСЦИПЛИНАРНО И ИНДИВИДУАЛНО СТУДИРАЊЕ 

Член 62 

Студент може да студира на интердисциплинарни или индивидуални 
студиски програми на една или повеќе високообразовни установи. Начинот и 
условите за студирање поблиску се уредуваат со студиската програма.  

Член 63 

Во случај кога не се создадени основните услови за реализирање на редовна 
настава за редовните или за вонредните студенти по одреден предмет (мал број на 
запишани студенти на предметот или на студиската програма, посебни категории 
на студенти и сл.), Наставно-научниот совет на Факултетот може да донесе одлука 
за менторско реализирање на наставата по одредени предмети. 

Менторското реализирање на наставата се прави преку реализација на 
наставата во 15 наставни средби по 2 наставни часа. По завршувањето на 
наставните средби и завршувањето на наставните и други обврски, студентот се 
здобива со правото да полага испит и може да поднесе пријава за полагање на 
испитот.  

 

IX ПРЕСТАНОК И ОБНОВУВАЊЕ НА СТАТУСОТ НА СТУДЕНТ  

Член 64 

На  студентот  му  престанува  статусот  на  студент во следниве случаи:   

1. ако дипломира;   
2. ако не ги заврши студиите во рокот утврден со закон и со овие правила на 
студирање;  
3. ако се испише;  
4. ако е исклучен;  



5. ако не изврши упис на семестар во роковите утврдени за упис 
6.  причини наведени во договорот за студирање 
 

 На студентот кој поднел барање за испишување од Факултетот му се издава 
исписница која содржи време на студирање, вкупно стекнати кредити, попис на 
положени испити со стекнати кредити и оценки. Испишувањето се забележува и 
во индексот на студентот. При испишувањето, на студентот му се враќаат 
документите што ги предал при запишувањето, откако ќе ги уреди своите 
материјални обврски кон Факултетот. Досието за секој испишан студент се чува во 
архивата на Факултетот, согласно со законските прописи со кои се уредуваат 
прашањата од областа на архивското работење. 

Статусот на студент може да биде обновен на барање на студентот , само 
доколку статусот престанал од причините определени во став 1, точка 2, 4 и 5 од 
овој став. Барањето се поднесува преку Архивата на Факултетот до Одделението за 
студентски прашања, на пропишан образец. Кон барањето за обновување на 
статусот на студент приложува индекс, уверение за положени испити и молба за 
признавање на испити. 

Доколку за време на прекинот на студиите се изменила студиската 
програма продолжува да студира по студиската програма која се применува во 
моментот на обновување на статусот на студент. Студентот е должен да ги ислуша, 
да ги исполни и да ги полага разликите во студиската програма. 

Комисија/Колегиум на Факултетот за признавање на испити спроведува 
постапка за еквиваленција и признавање на испити и кредити согласно член 49 од 
овие Правила за студирање. 

Кога статусот на студент престанал во другите случаи од став 1 на овој член 
студентот може да го обнови статусот на студент само доколку конкурира и се 
запише на конкурсите за запишување студенти на прв и втор циклус студии во 
соодветната учебна година. Во овој случај Одделението за студенстки прашања 
изготвува нов индекс и формира ново студентско досие во кое се чува целокупната 
документација за обновување на статусот на студент и старото досие (доколку не е 
поништено согласно роковите за чување на досието). 

Кога студентот ќе се запише на Факултетот согласно став 6 од овој член и 
врз основа на решение за еквиваленција на предмети и кредити ќе му се овозможи 
упис во повисок семестар, а студиска програма на која се запишал студентот е нова 
и нема студенти кои го слушаат тој семестар, студентот може со изјава да премине 
на студиската програма која се применува во тој семестар или да поднесе барање 
за мирување на студиите до моментот додека студиската програма на која се 
запишал не биде активна во тој семестар.  

 Трошоците за обновување на статусот ги поднесува студентот. 



 

X ВИДОВИ ИСПРАВИ 

Член 65 

Студентот кој ќе ги изврши сите обврски според студиската програма за 
усовршување или само дел од студиската програма за стекнување на образование 
му се издава уверение за завршениот дел од студиската програма, кое содржи 
податоци за нивото, природата и содржината на студиите, како и постигнатите 
резултати. 

На студентот кој ќе ги изврши сите обврски според студиската програма, 
врз основа на евиденцијата што се води за него, Универзитетот му издава 
диплома. 

Со дипломата се потврдува дека студентот завршил студиска програма од 
прв или втор циклус и се стекнува со соодветен стручен или научен назив. 

Составен дел на дипломата е додатокот на дипломата (Diploma Supplement). 

Дипломата ја потпишуваат ректорот и деканот. 

Додатокот на дипломата го потпишуваат ректорот и деканот. 

Дипломата и додатокот на дипломата се оверуваат со сув печат на 
Универзитетот. 

На студиските програми организирани од две или повеќе единици на 
Универзитетот, заедничката диплома ја потпишуваат овластените лица на 
високообразовните установи кои организираат студиска програма за стекнување 
заедничка диплома и ректорот на Универзитетот, доколку поинаку не е уредено со 
меѓусебен договор кој, покрај високообразовните установи, го потпишува и 
ректорот.   

Додатокот на дипломата од став 8 на овој член го потпишуваат овластените 
лица на високообразовните установи кои организираат студиска програма за 
стекнување заедничка диплома.   Уверението и дипломата се јавни исправи. 

Член 66 

За издавање потврди, барањето се доставува до овластено лице од 
Одделението за студентски прашања на Факултетот. 

Потврдите ги потпишува и ги издава овластено лице од студентската служба 
на единицата. 

Во случај кога на студентот му е потребна посебна потврда со содржина 
различна од потврдите кои ги издава Одделението за студентски прашања на 
пропишан образец, потврдата ја потпишува деканот или, по негово овластување, 



продеканот за настава, врз основа на поднесено барање на студентот придружено 
со соодветна документација и назначување за каде му е потребна таквата потврда.  

За издавање на потврдата студентот плаќа соодветен надоместок утврден со 
ценовник.    

 

XI ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА ПРАВАТА НА СТУДЕНТИТЕ  

 

Начин на комуникација  

Член 67 

Комуникацијата помеѓу Факултетот и студентот се врши во материјална или 
електронска форма. 

Кога комуникацијата се врши во материјална форма, доставата помеѓу 
единицата и студентот се врши преку архивата на единицата. 

Кога комуникацијата се врши во електронска форма, доставата помеѓу 
единицата и студентот се врши преку електронските сандачиња на единицата и на 
студентот. 

Член 68 

За остварување на правата на студентот одлучува деканот, освен за 
прашањата за кои поинаку е утврдено со Правилникот или овие Правила за 
студирање. 

Барањето за остварување на некое свое право студентот го поднесува до 
деканот, во писмена форма, придружено со соодветна документација. 

Деканот одлучува во рок од 30 дена од приемот на барањето.  

Доколку деканот не одлучи во утврдениот рок, наредниот ден по истекот на 
рокот, студентот има право истото барање да го поднесе до деканатската управа, 
која е должна да одлучи на првата наредна седница од приемот на барањето. 

Против решението на Деканот, кога одлучувал Деканот, студентот има 
право на жалба во рок од 15 дена од приемот на решението до деканатската 
управа, која е должна да одлучи на првата наредна седница од приемот на 
барањето.  

Решението на деканатската управа е конечно. 

Во име и за сметка на студентот, барањата за остварување на некое право 
може да ги поднесе и друго лице кое поднесува изјава дека настапува во име и за 
сметка на студентот. 



Деканот може да го овласти продеканот за настава или друго лице да 
одлучува за правата на студентите. 

Во случај на отсуство на деканот, него го заменува продеканот за настава за 
прашањата во врска со остварувањето и заштитата на правата на студентите. 

XII ДИСЦИПЛИНСКА ОДГОВОРНОСТ И ПРАВА И ДОЛЖНОСТИТЕ НА 
СТУДЕНТИТЕ ВО ДИСЦИПЛИНСКАТА ПОСТАПКА 

Член 69 

Дисциплинската одговорност на студентите е регулирана со Статутот на 
Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје (член 36-49) 

XIII ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ  

Член 70 

Толкување на одредбите на овие Правила на студирање дава Наставно-
научниот/научниот совет на Факултетот, кое се објавува на веб страна на 
Универзитетот. 

Член 71 

Измена и дополнување на овие правила се врши на начин и постапка како 
за нивно донесување. 

Член 72 

Овие правила за студирање ќе се применуваат за студентите запишани од 
учебната 2020/2021 година. 

Студентите запишани до влегување во сила на овие Правила за студирање, 
продолжуваат да студираат според правилата утврдени со студиските програми и 
одредбите од овие Правила доколку се поповолни за нив. 

Член 73 

 Овие Правила влегуваат во сила со денот на објавување во Универзитетски 
гласник.  

 

                                                                                                     Декан 

                                                                                   Проф.д-р Соња Топузовска 

 

 

 



                 ДО 
                       МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ                                 

Прилог 1.                                                                   СКОПЈЕ 
 
 

ПРИЈАВА 
ЗА ИЗРАБОТКА НА ДИПЛОМСКИ ТРУД 

 
Податоци за студентот  
 
Име и презиме _______________________________________________ 

Адреса  _____________________________________________________ 

Број на индекс  _______________  

Студиска програма  ____________________________________________ 

Контакт информации: тел.___________ е-маил: ____________________ 

Наслов на темата за дипломскиот труд  
 
_____________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________ 
 
Предлог за ментор 
_____________________________________ 
 
Освоени кредити _________ 
 
Датум:             Студент 
        (име и презиме) 
_____________ 
               __________________ 
Согласен ментор 

Проф. д-р ____________________________ 

 

 



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

Ад-4. Извештаи по рецензии 
ННС со мнозинство гласови гo усвои извештајот од комисијата за рецензија на 

ракописи, извештајот од комисијата за оцена на пријавена тема за изработка на 
докторски дисертации по медицина од докторанди на школата за докторски студии при 
УКИМ, извештајот од комисијата за оцена на докторски дисертации по медицина од 
докторанди на Школата за докторски студии при УКИМ и извештајот од комисијата за 
оцена на докторски дисертации 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 24.06.2021 година, преку средствата за електронска 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 сите наставно-научни, насловни и соработнички звања, а по предлог од 
катедрите. 

 
ННС ги усвои следните рецензентски комисии: 
 
 За Конкурс објавен од Медицински факултет во Скопје на 04.06.2021 година во 

дневните весници „Нова Македонија“  и  „Коха“ за избор на: 
 
- 1 наставник во сите наставно-научни звања по предметите од наставно-научните области: 

 интерна медицина    
 кардиологија   
Се формира комисија во состав: 

1. Проф.д-р Сашко Кедев 
2. Проф.д-р Силвана Јованова 
3. Проф.д-р Маријан Бошевски 
4. Проф.д-р Снежана Марковиќ Темелкова 
5. Проф.д-р Ѓорѓи Дерибан 

Пријавени кандидати: доц.д-р Јорго Костов. 
 
- 1 лице во насловно звање по предметите од наставно-научните области: 

 интерна медицина   
 хематологија    
Се формира комисија во состав: 

1. Проф.д-р Оливер Каранфилски 
2. Проф.д-р Соња Генадиева Ставриќ 
3. Проф.д-р Ирина Пановска Ставридис 
4. Проф.д-р Нико Беќаровски 
5. Проф.д-р Весна Ристовска 

Пријавени кандидати: насл.доц.д-р Татјана Сотирова. 
 
- 1 асистент по предметот социјална медицина 

Се формира комисија во состав: 
1. Проф.д-р Моме Спасовски 
2. Проф.д-р Фимка Тозија 
3. Проф.д-р  Елена Ќосевска 

Пријавени кандидати: ас.д-р Иван Панговски. 



  
 
- 1 асистент 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 

Пријавени кандидати: ас.д-р Бојана Стоилова. 
 
- 1 асистент по предметот инфективни болести 

Се формира комисија во состав: 
1. Проф.д-р Звонко Миленковиќ 
2. Проф.д-р Ирена Кондова Топузовска 
3. Проф.д-р Снежана Стојковска 

Пријавени кандидати: ас.д-р Катерина Спасовска. 
 
2. ННС донесе Одлука за распишување на конкурс за нови места за избор во наставно-

научни, научни и соработнички звања, по барање од катедрите. 
 
Катедрите ги доставија следните барања кои Кадровскиот одбор ги разгледа и му 

предлага на Наставно-научниот совет да донесе Одлука за распишување на Конкурс: 
Катедра  Барања 
Онкологија 1 наставник 

1 асистент 
Епидемиологија 1 асистент 
Биохемија 2 асистенти 
Педијатрија 1 наставник 

1 асистент 
Психијатрија  1 наставник 

2 асистенти 
За стручните предмети од тригодишните 
стручни студии по логопедија 

1 наставник 

Хумана генетика 1 наставник од Институт за имунологија 
Микробиологија со паразитологија 2 асистенти 
Патологија 2 асистенти 

Кардиологија 
1 научен раб.  
Пулмологија 
2 наставника 
1 научен раб. 
Токсикологија 
1 научни раб. 

Интерна медиицна 

Ендокринологија 
1 научен раб. 
Дигестивна хирургија 
1 наставник – од ЈЗУ УКХБ ,,Св. Наум 
Охридски” во Скопје 
2 научен раб. 
Урологија 
1 научен раб. 

Хирургија 

8 асистенти 

 
 

3. ННС донесе Одлуки за давање согласност за вршење на високообразовна дејност на 
факултети при УКИМ во Скопје, по дадена согласност од катедрите. 



  
 
Филозофскиот факултет при УКИМ во Скопје достави барањa кои Кадровскиот одбор 

ги разгледа и му прдлага на ННС да даде согласност за ангажирање на лица избрани во звања 
од Нашиот факултет да обавуваат високообразовна дејност на Филозофскиот факултет во 
Скопје и тоа за:  

 
АНГАЖИРАЊЕ НА НАСТАВНИЦИ ВО УЧЕБНАТА 2021/2022 ГОДИНА  

НА ДРУГИ ФАКУЛТЕТИ ВО РАМКИТЕ НА УКИМ 
 

Ред.б
р. Предмет 

Ангажман на 
факултетите во рамките 

на УКИМ 
Наставник 

1. 

Детска и младинска 
психопатологија  со фонд на 
часови 3+1, трет семестар, 
изборен предмет 
 
Детска и младинска 
психопатологија  со фонд на 
часови 2+2,  трет семестар за 
студиска програма од прв циклус 
студии, изборен  предмет, 
Институт за специјална 
едукација и рехабилитација 
 
Детска и младинска 
психопатологија  со фонд на 
часови 2+2, летен семестар, за 
студиска програма по прв циклус 
студии, изборен предмет на 
Институтот за психологија. 
 

Физолофски факултет-
Скопје 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
проф.д-р Марија Ралева 

2. 

Општа психопатологија 
задолжителен предмет со фонд 
на часови 3+2 во летен семестар 
на студиска програма од прв 
циклус студии-Институт за 
психологија. 

Физолофски факултет-
Скопје 

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

3. 

Невропсихологија со реедукација 
на психомоторика, задолжителен 
предмет со фонд на часови 3+2, 
втор семестар, 
 
 и за изборен предмет 
Невропсихологија со фонд на 
часови 3+1, втор семестар-
Институт за специјална 
едукација и рехабилитација 

Физолофски факултет-
Скопје проф.д-р Анита Арсовска 

4. 

Дијагностика и рехабилитација 
на монокуларниот и 
бинакуларниот вид, изборен 
предмет со фонд на часови 2+2, 
пети семестар, Институт за 
специјална едукација и 
рехабилитација. 

Физолофски факултет-
Скопје 

 

проф.д-р Весна Димовска 
Јорданова 
 

5  Физолофски факултет- Проф.д-р Ана Данева 



  
Семејно  здравје и здравствена 
заштита (КОД:СС5013/18) со 
фонд на часови 3+2, Институт за 
семејни студии. 
 
 

Скопје 
 

Маркова   

 
За вршење на високообразовна дејност на факултетите во рамките на УКИМ, ННС 

донесува одлука. 
 

4. ННС донесе одлука за вклучување на стручњаци од практиката од соодветната 
област за одржување на практична клиничка настава за студиските програми за 
тригодишните стручни студии во академската 2021/2022 година. 
 

Кадровскиот одбор му предлага на ННС да ги ангажира 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 
2021/2022 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.  Јасмина Димковска 1.Здравствена нега во 
интерната медицина 

ЈЗУ Универзитетска клиника за 
гастроентерохепатологија Скопје 

8.  Самија Гоѓуфи 
1.Здравствена нега во 
интерната медицина 

ЈЗУ Универзитетска клиника за 
гастроентерохепатологија Скопје 



  

9.  Даниела Манчева 
1.Здравствена нега во 
интерната медицина 

ЈЗУ Универзитетска клиника за 
гастроентерохепатологија Скопје 

10.  Мирјана Грличкова 1.Здравствена нега во 
интерната медицина 

ЈЗУ Универзитетска клиника за 
ревматологија Скопје 

11.  Драгица Андонова 
Попова 

1. Здравствена нега во 
интерната медицина 

ЈЗУ Универзитетска клиника за 
ревматологија Скопје 

12.  Десанка Стојановска 1. Здравствена нега во 
интерната медицина 

ЈЗУ Универзитетска клиника за 
ревматологија Скопје 

13.  Мартина Ивановска 1. Здравствена нега во 
интерната медицина 

ЈЗУ Универзитетска клиника за 
ревматологија Скопје 

14.  Билјана Спасовска 1. Здравствена нега во 
интерната медицина 

ЈЗУ Универзитетска клиника за 
ревматологија Скопје 

15.  Светлана Јанчева 1. Здравствена нега во 
интерната медицина 

ЈЗУ Универзитетска клиника за 
ревматологија Скопје 

16.  Мирјана Ѓуриќ 1. Здравствена нега во 
интерната медицина 

ЈЗУ Универзитетска клиника за 
хематологија Скопје 

17.  Стојна Порјазовска 1. Здравствена нега во 
интерната медицина 

ЈЗУ Универзитетска клиника за 
хематологија Скопје 

18.  Кате Давиткова 1. Здравствена нега во 
интерната медицина 

ЈЗУ Универзитетска клиника за 
хематологија Скопје 

19.  Габриела Трајковска 1. Здравствена нега во 
интерната медицина 

ЈЗУ Универзитетска клиника за 
хематологија Скопје 

20.  Марија Саздовска 
Бошковска 

1. Здравствена нега во 
интерната медицина 

ЈЗУ Универзитетска клиника за 
хематологија Скопје 

21.  Билјана Спасовска 1. Здравствена нега во 
интерната медицина 

ЈЗУ Универзитетска клиника за 
хематологија Скопје 

22.  Билјана Милчевска 1. Здравствена нега во 
интерната медицина 

ЈЗУ Универзитетска клиника за 
хематологија Скопје 

23.  Емилија Младеновска 1. Здравствена нега во 
интерната медицина 

ЈЗУ Универзитетска клиника за 
хематологија Скопје 

24.  Снежана Митрова 1. Здравствена нега во 
интерната медицина 

ЈЗУ Универзитетска клиника за 
хематологија Скопје 

25.  Суада Мемети 1. Здравствена нега во 
интерната медицина 

ЈЗУ Универзитетска клиника за 
хематологија Скопје 

26.  Ирена Кузмановска  1. Здравствена нега во 
интерната медицина 

ЈЗУ Универзитетска клиника за 
пулмологија Скопје 

27.  Валентина Смилевска 1. Здравствена нега во 
интерната медицина 

ЈЗУ Универзитетска клиника за 
пулмологија Скопје 

28.  Цвета Трајковска  1. Здравствена нега во 
интерната медицина 

ЈЗУ Универзитетска клиника за 
пулмологија Скопје 

29.  Гоце Блажевски 
1. Здравствена нега во 
интерната медицина 

ЈЗУ Универзитетска клиника за 
пулмологија Скопје 

30.  Кристина Стевковска 
Тошевска 

1. Здравствена нега во 
интерната медицина 

ЈЗУ Универзитетска клиника за 
пулмологија Скопје 



  

31.  Александра Николовска 1. Здравствена нега во 
интерната медицина 

ЈЗУ Универзитетска клиника за 
токсикологија Скопје 

32.  Верица Арсова 1. Здравствена нега во 
интерната медицина 

ЈЗУ Универзитетска клиника за 
токсикологија Скопје 

33.  Лидија Тодоровска 1. Здравствена нега во 
интерната медицина 

ЈЗУ Универзитетска клиника за 
токсикологија Скопје 

34.  Марија Русевска 1. Здравствена нега во 
интерната медицина 

ЈЗУ Универзитетска клиника за 
токсикологија Скопје 

35.  Неда Стевковска 
Давидовска 

1. Здравствена нега во 
интерната медицина 

ЈЗУ Универзитетска клиника за 
токсикологија Скопје 

36.  Елизабета Грезу 1. Здравствена нега во 
интерната медицина 

ЈЗУ Универзитетска клиника за 
токсикологија Скопје 

37.  Маре Гроздановска 
 

1. Здравствена нега во 
интерната медицина 

ЈЗУ Универзитетска клиника за 
токсикологија Скопје 

38.  Силивија Лешкоска 
 

1. Здравствена нега во 
интерната медицина 

ЈЗУ Универзитетска клиника за 
токсикологија Скопје 

39.  Линдита Рустеми 
 

1. Здравствена нега во 
интерната медицина 

ЈЗУ Универзитетска клиника за 
токсикологија Скопје 

40.  Ангела Блажевска 1. Здравствена нега во 
интерната медицина 

ЈЗУ Универзитетска клиника за 
кардиологија Скопје 

41.  Снежана Цветковска 
Николовска 

1. Здравствена нега во 
интерната медицина 

ЈЗУ Универзитетска клиника за 
кардиологија Скопје 

42.  Сузана Петковска 
1. Здравствена нега во 
интерната медицина 

ЈЗУ Универзитетска клиника за 
кардиологија Скопје 

43.  Оливера Ангеловска 
1. Здравствена нега во 
интерната медицина 

ЈЗУ Универзитетска клиника за 
кардиологија Скопје 

44.  Наташа Николајевиќ 
1. Здравствена нега во 
интерната медицина 

ЈЗУ Универзитетска клиника за 
кардиологија Скопје 

45.  Вукица Челикиќ 1. Здравствена нега во 
интерната медицина 

ЈЗУ Универзитетска клиника за 
нефрологија Скопје 

46.  Христина Велковска 1. Здравствена нега во 
интерната медицина 

ЈЗУ Универзитетска клиника за 
нефрологија Скопје 

47.  Љубица Ристовска 1. Здравствена нега во 
интерната медицина 

ЈЗУ Универзитетска клиника за 
нефрологија Скопје 

48.  Даниела Урдаревиќ 1. Здравствена нега во 
интерната медицина 

ЈЗУ Универзитетска клиника за 
нефрологија Скопје 

49.  Бранкица Цубалевска 1. Здравствена нега во 
интерната медицина 

ЈЗУ Универзитетска клиника за 
нефрологија Скопје 

50.  Лилјана Божиновска 1. Здравствена нега во 
интерната медицина 

ЈЗУ Универзитетска клиника за 
нефрологија Скопје 

51.  Лорета Петрушевска 1. Здравствена нега во 
интерната медицина 

ЈЗУ Универзитетска клиника за 
нефрологија Скопје 

52.  Татјана Ѓорѓоски 1. Здравствена нега во 
интерната медицина 

ЈЗУ Универзитетска клиника за 
ендокринологија Скопје 



  

53.  Јулијана Атанасовска 1. Здравствена нега во 
интерната медицина 

ЈЗУ Универзитетска клиника за 
ендокринологија Скопје 

54.  Соња Пановска 1. Здравствена нега во 
интерната медицина 

ЈЗУ Универзитетска клиника за 
ендокринологија Скопје 

55.  Валентина Велковска 1. Здравствена нега во 
интерната медицина 

ЈЗУ Универзитетска клиника за 
ендокринологија Скопје 

56.  Тања Арсовска 
Јакимовска 

1. Здравствена нега во 
интерната медицина 

ЈЗУ Универзитетска клиника за 
ендокринологија Скопје 

57.  Емилија Димчевска 1. Здравствена нега во 
интерната медицина ЈЗУ Поликлиника Букурешт 

58.  Анѓелка Маринова 
1. Здравствена нега на 
хирушки болни и болни од 
сродните области 

ЈЗУ Универзитетска клиника за 
урологија Скопје 

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

ЈЗУ Универзитетска клиника за 
урологија Скопје 

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

ЈЗУ Универзитетска клиника за 
неврохирургија Скопје 

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

ЈЗУ Универзитетска клиника за 
неврохирургија Скопје 

1. Здравствена нега на 
хирушки болни и болни од 
сродните области 62.  Соња Ацковска 

2. Здравствена нега 

ЈЗУ Универзитетска клиника за 
неврохирургија Скопје 

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

ЈЗУ Универзитетска клиника за 
детска хирургија Скопје 

64.  Нина Миловановска 
Милошевиќ 

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

ЈЗУ Универзитетска клиника за 
детска хирургија Скопје 

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

ЈЗУ Универзитетска клиника за 
пластична хирургија Скопје 

1. Здравствена нега на 
хирушки болни и болни од 
сродните области 66.  Катерина Велковска 

2. Здравствена нега 

ЈЗУ Универзитетска клиника за 
пластична хирургија Скопје 

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

ЈЗУ Универзитетска клиника за 
дигестивна хирургија Скопје 

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

ЈЗУ Универзитетска клиника за 
дигестивна хирургија Скопје 

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

ЈЗУ Универзитетска клиника за 
дигестивна хирургија Скопје 

70.  Елвира Мекиќ  
1. Здравствена нега на 
хирушки болни и болни од 
сродните области 

ЈЗУ Универзитетска клиника за 
дигестивна хирургија Скопје 



  

71.  Жаклина Марковиќ 1. Здравствена нега ЈЗУ Хируршки клиники КАРИЛ 
– Скопје 

72.  Ангела Петрова Радиолошки технолог ГОБ 8 ми Септември 

73.  Гордана Милошевска 1.Здравствена нега 
ЈЗУ УК за хируршки болести 
“Св.Наум Охридски” Скопје 

74.  Маја Лешковска 1.Здравствена нега 
ЈЗУ УК за хируршки болести 
“Св.Наум Охридски” Скопје 

75.  Наташа Митовска 1.Здравствена нега 
ЈЗУ УК за хируршки болести 
“Св.Наум Охридски” Скопје 

76.  Зора Саздова 1.Здравствена нега ЈЗУ Универзитетска клиника за 
клиничка биохемија Скопје 

77.  Лила Алексовска 
1.ЗН Онколошки болни со 
Онкологија 
2.Здравствена нега 

ЈЗУ Универзитетска клиника за 
радиотерапија и онкологија – 

Скопје 

78.  Загорка Живковска 
1.ЗН Онколошки болни со 
Онкологија 

ЈЗУ Универзитетска клиника за 
радиотерапија и онкологија – 

Скопје 

79.  Славица Георгиева 
1.ЗН Онколошки болни со 
Онкологија 

ЈЗУ Универзитетска клиника за 
радиотерапија и онкологија – 

Скопје 

80.  Павлина Петрушевска 
1.ЗН Онколошки болни со 
Онкологија 

ЈЗУ Универзитетска клиника за 
радиотерапија и онкологија – 

Скопје 

81.  Селда Ујкановиќ 
1.ЗН Онколошки болни со 
Онкологија 

ЈЗУ Универзитетска клиника за 
радиотерапија и онкологија – 

Скопје 

82.  Даниела Георгиева 
1.ЗН Онколошки болни со 
Онкологија 

ЈЗУ Универзитетска клиника за 
радиотерапија и онкологија – 

Скопје 

83.  Минире Бојаџи 
1.ЗН Онколошки болни со 
Онкологија 

ЈЗУ Универзитетска клиника за 
радиотерапија и онкологија – 

Скопје 

84.  Кате Миланова 1.Здравствена нега во 
онкологија и онколошки болни 

ЈЗУ Универзитетска клиника за 
радиотерапија и онкологија – 

Скопје 

85.  Данијела Петровска 1.Здравствена нега во 
онкологија и онколошки болни 

ЈЗУ Универзитетска клиника за 
радиотерапија и онкологија – 

Скопје 

86.  Марјана Лутовска 1.Здравствена нега во 
онкологија и онколошки болни 

ЈЗУ Универзитетска клиника за 
радиотерапија и онкологија – 

Скопје 

87.  Даниела Лазаревска 
Александрова 

1.Здравствена нега во 
онкологија и онколошки болни 

ЈЗУ Универзитетска клиника за 
радиотерапија и онкологија – 

Скопје 

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

ЈЗУ Универзитетска клиника за 
радиотерапија и онкологија – 

Скопје 
 
 

89.  Лидија Николовска 1.Здравствена нега на деца и 
младина со педијатрија 

ЈЗУ Универзитетска клиника за 
детски болести – Скопје 



  
2.Физиотерапија во 
педијатрија 

3. Педијатрија 

1.Здравствена нега на деца и 
младина со педијатрија 

90.  Веселинка Баловска 
2.Педијатрија 

ЈЗУ Универзитетска клиника за 
детски болести – Скопје 

1.Здравствена нега на деца и 
младина со педијатрија 

91.  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 

92.  Славица Матевска 

 
4. Педијатрија 
 

ЈЗУ Универзитетска клиника за 
детски болести – Скопје 

1.Здравствена нега на деца и 
младина со педијатрија 

93.  Билјана Пецевска 
2.Физиотерапија во 
педијатрија 

ЈЗУ Универзитетска клиника за 
детски болести – Скопје 

1.Здравствена нега на деца и 
младина со педијатрија 

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

ЈЗУ Универзитетска клиника за 
детски болести – Скопје 

95.  Анита Димовска 
Здравствена нега во 
диспанзерски (амбулантни) и 
патронажни услови 

ЈЗУ Универзитетска клиника за 
детски болести – Скопје 

1.Здравствена нега на деца и 
младина со педијатрија 

96.  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 97.  Владица Влаќевска 

3. Педијатрија 

ЈЗУ Институт за белодробни 
заболувања кај деца Козле – 

Скопје 

98.  Снежана Димитриевска 1.Здравствена нега на деца и 
младина со педијатрија 

ЈЗУ Поликлиника Јане 
Сандански- Скопје 



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

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

ЈЗУ Поликлиника Гази Баба – 
Скопје 

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

Психијатрија 

101. Светлана Стефанова 
ЗН и Ментално здравје ЈЗУ Психијатриска болница 

Скопје 

102. Амела Ризвановиќ 
ЗН во Неврологија ЈЗУ Универзитетска Клиника за 

Неврологија 

103. Блага Василева 
ЗН во Неврологија ЈЗУ Универзитетска Клиника за 

Неврологија 

104. Рада Пејчиновска 
ЗН во Неврологија ЈЗУ Универзитетска Клиника за 

Неврологија 

105. Валентина Боневска 
ЗН во Неврологија ЈЗУ Универзитетска Клиника за 

Неврологија 

106. Јасмина Коруновска 
ЗН во Неврологија ЈЗУ  Универзитетска Клиника за 

Неврологија 

107. Габриела Темелковска 
ЗН Инфективно ЈЗУ Универзитетска Клиника за 

Инфективни болести 

108. Билјана Рангелова 
ЗН Инфективно ЈЗУ Универзитетска Клиника за 

Инфективни болести 

109. Даница Бошковска 
ЗН Инфективно ЈЗУ Универзитетска Клиника за 

Инфективни болести 

110. Јорда Манасиевска 
ЗН Инфективно ЈЗУ Универзитетска Клиника за 

Инфективни болести 

111. Наташа Ѓорѓиевска 
ЗН Дерматологија ЈЗУ Универзитетска Клиника за 

Дерматологија 

112. Лилјана Трошанска 
ЗН Дерматологија ЈЗУ Универзитетска Клиника за 

Дерматологија 

113. Емилија Стојановиќ 
ЗН Дерматологија ЈЗУ Универзитетска Клиника за 

Дерматологија 

114. Силвана Радеска ЗН на хируршки болни и 
болни од сродните болести 

ЈЗУ Универзитетска Клиника за 
ОРЛ 

115. Габриела Трпкова 
ЗН на хируршки болни и 

болни од сродните болести 
ЈЗУ Универзитетска Клиника за 

ОРЛ 

116. Александра Стевич 
ЗН на хируршки болни и 

болни од сродните болести 
ЈЗУ Универзитетска Клиника за 

ОРЛ 

117. Жаклина Гочевска  
ЗН на хируршки болни и 

болни од сродните болести 
ЈЗУ Универзитетска Клиника за 

ОРЛ 

118. Марија Димовска  
ЗН на хируршки болни и 

болни од сродните болести 
ЈЗУ Универзитетска Клиника за 

ОРЛ 



  

119. Наташа Павловска 
Офталмологија ЈЗУ Универзитетска Клиника за 

очни болести 

120. Валентина Додевска 
Офталмологија ЈЗУ Универзитетска Клиника за 

очни болести 

121. Лиле Станковиќ 
Дијагностички методи ЈЗУ Универзитетска клиника за 

радиологија – Скопје 

122. Тања Лукаревска 

ЗН на деца и младина со 
педијатрија и ЗН во 

диспанзерски и патронажни 
услови 

ЈЗУ Универзитетска клиника за 
детски болести – Скопје 

123. Станка Тошиќ 

ЗН на деца и младина со 
педијатрија и ЗН во 

диспанзерски и патронажни 
услови 

ЈЗУ Универзитетска клиника за 
детски болести - Скопје 

124. Даниела Златанова 

ЗН на деца и младина со 
педијатрија и ЗН во 

диспанзерски и патронажни 
услови 

ЈЗУ Универзитетска клиника за 
детски болести – Скопје 

125. Жаклина Думбалова 

ЗН на деца и младина со 
педијатрија и ЗН во 

диспанзерски и патронажни 
услови 

ЈЗУ Универзитетска клиника за 
детски болести – Скопје 

126. Јадранка Стефановска 

ЗН на деца и младина со 
педијатрија и ЗН во 

диспанзерски и патронажни 
услови 

ЈЗУ Универзитетска клиника за 
детски болести – Скопје 

127. Татјана Рајковска 

ЗН на деца и младина со 
педијатрија и ЗН во 

диспанзерски и патронажни 
услови 

ЈЗУ Универзитетска клиника за 
детски болести – Скопје 

128. Славица Петревска 

ЗН на деца и младина со 
педијатрија и ЗН во 

диспанзерски и патронажни 
услови 

ЈЗУ Универзитетска клиника за 
детски болести – Скопје 

129. Александра Смилковска 

ЗН на деца и младина со 
педијатрија и ЗН во 

диспанзерски и патронажни 
услови 

ЈЗУ Универзитетска клиника за 
детски болести – Скопје 

130. Оливија Јакимовска 

ЗН на деца и младина со 
педијатрија и ЗН во 

диспанзерски и патронажни 
услови 

ЈЗУ Универзитетска клиника за 
детски болести – Скопје 

131. Лидија Цинцаровска 

ЗН на деца и младина со 
педијатрија и ЗН во 

диспанзерски и патронажни 
услови 

ЈЗУ Универзитетска клиника за 
детски болести – Скопје 

132. Гордана Јанкова 

ЗН на деца и младина со 
педијатрија и ЗН во 

диспанзерски и патронажни 
услови 

ЈЗУ Универзитетска клиника за 
детски болести – Скопје 

133. Лилјана Најденовска 

ЗН на деца и младина со 
педијатрија и ЗН во 

диспанзерски и патронажни 
услови 

ЈЗУ Универзитетска клиника за 
детски болести – Скопје 



  

134. Славица Стојановска 

ЗН на деца и младина со 
педијатрија и ЗН во 

диспанзерски и патронажни 
услови 

ЈЗУ Универзитетска клиника за 
детски болести – Скопје 

135. Лидија Димовска 

ЗН на деца и младина со 
педијатрија и ЗН во 

диспанзерски и патронажни 
услови 

ЈЗУ Универзитетска клиника за 
детски болести – Скопје 

136. Даниела Полизовски 

ЗН на деца и младина со 
педијатрија и ЗН во 

диспанзерски и патронажни 
услови 

ЈЗУ Универзитетска клиника за 
детски болести – Скопје 

137. Габриела Петровска 

ЗН на деца и младина со 
педијатрија и ЗН во 

диспанзерски и патронажни 
услови 

ЈЗУ Универзитетска клиника за 
детски болести – Скопје 

138. Лидија Ѓошевска 
Физикална медицина и 

рехабилитација 
ЈЗУ Институт за физикална 
медицина и рехабилитација 

Скопје 

139. Силвана Антовска 
Физикална медицина и 

рехабилитација 
ЈЗУ Институт за физикална 
медицина и рехабилитација 

Скопје 

140. Данка Димитриевска 
Физикална медицина и 

рехабилитација 
ЈЗУ Институт за физикална 
медицина и рехабилитација 

Скопје 

141. Билјана Стефкова 
Физикална медицина и 

рехабилитација 
ЈЗУ Институт за физикална 
медицина и рехабилитација 

Скопје 

142. Наташа Зафировска 
Физикална медицина и 

рехабилитација 
ЈЗУ Институт за физикална 
медицина и рехабилитација 

Скопје 

143. Кимет Ковачи 
Физикална медицина и 

рехабилицатицја 
ЈЗУ Институт за физикална 
медицина и рехабилитација 

Скопје 

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

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

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

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

148. Ренѓул Самарџиска 
Здравствена нега во хирургија ЈЗУ УК за ортопедија Скопје 

149. Драгана Бислимовска 
Професионална заштита ЈЗУ Институт за медицина на 

трудот на РСМ 

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.  Станка Тошиќ 
Педијатрија и ФТ во 

педијатрија 
ЈЗУ Универзитетска клиника за 

детски болести – Скопје 

25.  Даниела Златанова 
Педијатрија и ФТ во 

педијатрија 
ЈЗУ Универзитетска клиника за 

детски болести – Скопје 

26.  Жаклина Думбалова 
Педијатрија и ФТ во 

педијатрија 
ЈЗУ Универзитетска клиника за 

детски болести – Скопје 

27.  Јадранка Стефановска 
Педијатрија и ФТ во 

педијатрија 
ЈЗУ Универзитетска клиника за 

детски болести – Скопје 

28.  Татјана Рајковска 
Педијатрија и ФТ во 

педијатрија 
ЈЗУ Универзитетска клиника за 

детски болести – Скопје 

29.  Славица Петревска 
Педијатрија и ФТ во 

педијатрија 
ЈЗУ Универзитетска клиника за 

детски болести – Скопје 

30.  Александра Смилковска 
Педијатрија и ФТ во 

педијатрија 
ЈЗУ Универзитетска клиника за 

детски болести – Скопје 

31.  Оливија Јакимовска 
Педијатрија и ФТ во 

педијатрија 
ЈЗУ Универзитетска клиника за 

детски болести – Скопје 

32.  Лидија Цинцаровска 
Педијатрија и ФТ во 

педијатрија 
ЈЗУ Универзитетска клиника за 

детски болести – Скопје 

33.  Гордана Јанкова 
Педијатрија и ФТ во 

педијатрија 
ЈЗУ Универзитетска клиника за 

детски болести – Скопје 

34.  Лилјана Најденовска 
Педијатрија и ФТ во 

педијатрија 
ЈЗУ Универзитетска клиника за 

детски болести – Скопје 

35.  Славица Стојановска 
Педијатрија и ФТ во 

педијатрија 
ЈЗУ Универзитетска клиника за 

детски болести – Скопје 

36.  Лидија Димовска 
Педијатрија и ФТ во 

педијатрија 
ЈЗУ Универзитетска клиника за 

детски болести – Скопје 

37.  Даниела Полизовски 
Педијатрија и ФТ во 

педијатрија 
ЈЗУ Универзитетска клиника за 

детски болести – Скопје 

38.  Габриела Петровска 
Педијатрија и ФТ во 

педијатрија 
ЈЗУ Универзитетска клиника за 

детски болести – Скопје 

39.  Елизабета Костова 
Педијатрија и ФТ во 

педијатрија 
ЈЗУ Универзитетска клиника за 

детски болести – Скопје 

40.  Маргарита Митиќ 
Педијатрија и ФТ во 

педијатрија 
ЈЗУ Универзитетска клиника за 

детски болести – Скопје 

41.  Анета Нацевска  
Педијатрија и ФТ во 

педијатрија 
ЈЗУ Универзитетска клиника за 

детски болести – Скопје 

42.  Амела Ризвановиќ 
Неврологија со 

неврофизиологија 
ЈЗУ Универзитетска Клиника за 

Неврологија 

43.  Блага Василева 
Неврологија со 

неврофизиологија 
ЈЗУ Универзитетска Клиника за 

Неврологија 



  

44.  Рада Пејчиновска 
Неврологија со 

неврофизиологија 
ЈЗУ Универзитетска Клиника за 

Неврологија 

45.  Валентина Боневска 
Неврологија со 

неврофизиологија 
ЈЗУ Универзитетска Клиника за 

Неврологија 

46.  Јасмина Коруновска 
Неврологија со 

неврофизиологија 
ЈЗУ Универзитетска Клиника за 

Неврологија 
 

47.  Драгана Бислимовска 
Медицина на трудот и 

ергономија 
ЈЗУ Институт за медицина на 

трудот на РСМ 

 РАДИОЛОШКИ ТЕХНОЛОЗИ 

1.  

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 

2.  Зоран Стефановски Радиотерапија 
ЈЗУ Универзитетска Клиника 

за радиотерапија со 
Онкологија 

3.  Надица Димитровска Радиотерапија 
ЈЗУ Универзитетска Клиника 

за радиотерапија со 
Онкологија 

4.  Сашо Пејковиќ Радиотерапија 
ЈЗУ Универзитетска Клиника 

за радиотерапија со 
Онкологија 

5.  Ведрит Ибушовски Радиотерапија 
ЈЗУ Универзитетска Клиника 

за радиотерапија со 
Онкологија 

6.  Оливера Иванова Радиотерапија 
ЈЗУ Универзитетска Клиника 

за радиотерапија со 
Онкологија 

7.  Гораст Георгиевски Радиотерапија 
ЈЗУ Универзитетска Клиника 

за Радиотерапија со 
Онкологија 

8.  Благица А.Георгиева Радиотерапија 
ЈЗУ Универзитетска Клиника 

за Радиотерапија со 
Онкологија 

9.  Драган Николовски Радиотерапија 
ЈЗУ Универзитетска Клиника 

за радиотерапија со 
Онкологија 

10. Бојан Георгиев Радиотерапија 
ЈЗУ Универзитетска Клиника 

за радиотерапија со 
Онкологија 

11. Мирослав Митевски Радиотерапија 
ЈЗУ Универзитетска Клиника 

за радиотерапија со 
Онкологија 

12. Марина Тошевска 
Радиографска техника 1 
Радиографска техника 3 
Дијагностички методи 

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

13. Тони Слезенковски 
Радиографска техника 1 
Радиографска техника 3 
Дијагностички методи 

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

 



  

14. Маја Неделковска Нуклеарна медицина со 
патофизиологија 

Институт за патолошка 
физиологија и нуклеарна 

медицина 

15. Јасмина Пејковиќ 
 

Нуклеарна медицина со 
патофизиологија 

Институт за патолошка 
физиологија и нуклеарна 

медицина 

16. Силвана Петровска Нуклеарна медицина со 
патофизиологија 

Институт за патолошка 
физиологија и нуклеарна 

медицина 

17. Недица Трпевска Нуклеарна медицина со 
патофизиологија 

Институт за патолошка 
физиологија и нуклеарна 

медицина 

18. Билјана Бешлиева Нуклеарна медицина со 
патофизиологија 

Институт за патолошка 
физиологија и нуклеарна 

медицина 

19. Александра Костовска Нуклеарна медицина со 
патофизиологија 

Институт за патолошка 
физиологија и нуклеарна 

медицина 

20. Горан Петрушевски Нуклеарна медицина со 
патофизиологија 

Институт за патолошка 
физиологија и нуклеарна 

медицина 

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.  Станка Тошиќ Педијатрија ЈЗУ Универзитетска клиника за 
детски болести – Скопје 

8.  Даниела Златанова Педијатрија ЈЗУ Универзитетска клиника за 
детски болести – Скопје 

9.  Жаклина Думбалова Педијатрија ЈЗУ Универзитетска клиника за 
детски болести – Скопје 

10.  Јадранка Стефановска Педијатрија ЈЗУ Универзитетска клиника за 
детски болести – Скопје 

11.  Татјана Рајковска Педијатрија ЈЗУ Универзитетска клиника за 
детски болести – Скопје 

12.  Славица Петревска Педијатрија ЈЗУ Универзитетска клиника за 



  
детски болести – Скопје 

13.  Александра Смилковска Педијатрија ЈЗУ Универзитетска клиника за 
детски болести – Скопје 

14.  Оливија Јакимовска Педијатрија ЈЗУ Универзитетска клиника за 
детски болести – Скопје 

15.  Лидија Цинцаровска Педијатрија ЈЗУ Универзитетска клиника за 
детски болести – Скопје 

16.  Гордана Јанкова Педијатрија ЈЗУ Универзитетска клиника за 
детски болести – Скопје 

17.  Лилјана Најденовска Педијатрија ЈЗУ Универзитетска клиника за 
детски болести – Скопје 

18.  Славица Стојановска Педијатрија ЈЗУ Универзитетска клиника за 
детски болести – Скопје 

19.  Лидија Димовска Педијатрија ЈЗУ Универзитетска клиника за 
детски болести – Скопје 

20.  Даниела Полизовски Педијатрија ЈЗУ Универзитетска клиника за 
детски болести – Скопје 

21.  Габриела Петровска Педијатрија ЈЗУ Универзитетска клиника за 
детски болести – Скопје 

22.  Елизабета Костова Педијатрија ЈЗУ Универзитетска клиника за 
детски болести – Скопје 

23.  Маргарита Митиќ Педијатрија ЈЗУ Универзитетска клиника за 
детски болести – Скопје 

24.  

 
Амела Ризвановиќ 
 

 
Неврологија со 

неврофизиологија 

ЈЗУ Универзитетска Клиника за 
Неврологија 

25.  Блага Василева Неврологија со 
неврофизиологија 

ЈЗУ Универзитетска Клиника за 
Неврологија 

26.  Рада Пејчиновска Неврологија со 
неврофизиологија 

ЈЗУ Универзитетска Клиника за 
Неврологија 

27.  Валентина Боневска Неврологија со 
неврофизиологија 

ЈЗУ Универзитетска Клиника за 
Неврологија 

28.  Јасмина Коруновска Неврологија со 
неврофизиологија 

ЈЗУ Универзитетска Клиника за 
Неврологија 

29.  Драгана Бислимовска Медицина на трудот  ЈЗУ Институт за медицина на 
трудот на РСМ 

 
ИНЖЕНЕР ПО МЕДИЦИНСКО ЛАБОРАТОРИСКА ДИЈАГНОСТИКА 

 
1.     

2.  Габриела Темелковска 
 

Епидемиологија и 
инфектологија 

ЈЗУ Универзитетска Клиника за 
Инфективни болести 

3.  Билјана Рангелова 
 

Епидемиологија и 
инфектологија 

ЈЗУ Универзитетска Клиника за 
Инфективни болести 

4.  Даница Бошковска 
 

Епидемиологија и 
инфектологија 

ЈЗУ Универзитетска Клиника за 
Инфективни болести 

5.  Јорда Манасиевска 
 

Епидемиологија и 
инфектологија 

ЈЗУ Универзитетска Клиника за 
Инфективни болести 

6.  Севда Јанева Лабораториска дијагностика 
во педијатрија 

ЈЗУ Универзитетска клиника за 
детски болести – Скопје 

7.  Светлана Стефановска Лабораториска дијагностика 
во педијатрија 

ЈЗУ Универзитетска клиника за 
детски болести 

8.  Лилјана Рмуш Лабораториска дијагностика 
во педијатрија 

ЈЗУ Универзитетска клиника за 
детски болести 

9.  Татјана Трајковска Лабораториска дијагностика ЈЗУ Универзитетска клиника за 



  
во педијатрија детски болести 

10.  Тања Лукарова Лабораториска дијагностика 
во педијатрија 

ЈЗУ Универзитетска клиника за 
детски болести 

11.  Даниела Полизовски Лабораториска дијагностика 
во педијатрија 

ЈЗУ Универзитетска клиника за 
детски болести 

12.  Славица Митевска Лабораториска дијагностика 
во педијатрија 

ЈЗУ Универзитетска клиника за 
детски болести 

13.  Станка Тошиќ Лабораториска дијагностика 
во педијатрија 

ЈЗУ Универзитетска клиника за 
детски болести 

14.  Лидија Никовска Лабораториска дијагностика 
во педијатрија 

ЈЗУ Универзитетска клиника за 
детски болести 

15.  Лиле Најдовска Лабораториска дијагностика 
во педијатрија 

ЈЗУ Универзитетска клиника за 
детски болести 

16.  Билјана Пецевска Лабораториска дијагностика 
во педијатрија 

ЈЗУ Универзитетска клиника за 
детски болести 

17.  Снежана Стојановска Лабораториска дијагностика 
во педијатрија 

ЈЗУ Универзитетска клиника за 
детски болести 

18.  Оливија Јакимовска Лабораториска дијагностика 
во педијатрија 

ЈЗУ Универзитетска клиника за 
детски болести 

19.  Гордана Јанковска Лабораториска дијагностика 
во педијатрија 

ЈЗУ Универзитетска клиника за 
детски болести 

20.  Славица Стојановска Лабораториска дијагностика 
во педијатрија 

ЈЗУ Универзитетска клиника за 
детски болести 

21.  Лидија Димковска Лабораториска дијагностика 
во педијатрија 

ЈЗУ Универзитетска клиника за 
детски болести 

22.  Марга Митиќ Лабораториска дијагностика 
во педијатрија 

ЈЗУ Универзитетска клиника за 
детски болести – Скопје 

23.  Рената Крсмановиќ Патологија Институт за патологија 
24.  Стела Калабакова Патологија Институт за патологија 
25.  Магдалена Столеска Патологија Институт за патологија 

26.  Марина Богоевска 

1. Епидемиологија и 
инфектологија 
2. Основи на здравствена 
статистика 
3. Медицинска Информатика 

Институт за eпидемиологија со 
биостатистика и медицинска 

информатика 

27.  

Гордана Анчевска Патологија ЈЗУ Универзитетска клиника за 
онкологија и радиотерапија - 

Лабораторија за хистопатологија 
и клиничка цитологија 

28.  

Светлана Јанковска Патологија ЈЗУ Универзитетска клиника за 
онкологија и радиотерапија - 

Лабораторија за хистопатологија 
и клиничка цитологија 

29.  Драгана Бислимовска Здравје и заштита при работа ЈЗУ Институт за медицина на 
трудот на РСМ 

30.  Анета Кузмановска 

1. Медицинска бактериологија 
и вирусологија  
2. Медицинска паразитологија 
и микологија  

Институт за микробиологија и 
паразитологија 

31.  Надица Ристовска 

1. Медицинска бактериологија 
и вирусологија  
2. Медицинска паразитологија 
и микологија  

Институт за микробиологија и 
паразитологија 

32.  Елизабета Орцева 1. Медицинска бактериологија 
и вирусологија  

Институт за микробиологија и 
паразитологија 



  
2. Медицинска паразитологија 
и микологија  

33.  Божица Блажевска 

1. Медицинска бактериологија 
и вирусологија  
2. Медицинска паразитологија 
и микологија  

Институт за микробиологија и 
паразитологија 

34.  Марина Милеска 

1. Медицинска бактериологија 
и вирусологија  
2. Медицинска паразитологија 
и микологија  

Институт за микробиологија и 
паразитологија 

 
Наведените лица неможат да вршат оценување на студентите. 

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

демонстратори по барање од катедрите и формирање на комисии за избор на 
демонстратори. 
 Катедрата за 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:  

- Општа медицина (предмети: Анатомија 1, Анатомија 2 и Анатомија 3); 
- Тригодишни стручни студии за физиотерапевти, медицински сестри, логопеди 

(предмет Анатоија со хистологија) и радиолошки технолози (предмети: Анатомија 1 
и Анатомија 2); 

- Дентална медицина (предмети: Анатомија 1 и Анатомија 2); 
- Магистер по фармација (предмет Анатомија и физиологија) 

 за академската 2021/2022 година. 
ННС ја усвои следната комисија за избор на 3 демонстратор на Катедрата за 

анатомија: 
1. Проф.д-р Марија Папазова 
2. Проф.д-р Јулија Живадиновиќ Богдановска 
3. Проф.д-р Биљана Зафирова 

 
6. 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 Александар Јакимовски, вработен во ЈЗУ Универзитетска клиника за 
трауматологија, ортопедски болести, анестезија реанимација и интензивно лекување и 
Ургентен центар - Скопје, поднесе барање за одобрување на неплатено отсуство во траење од 
три месеци сметано од 22.09.2021 до 22.12.2021 година, поради лични причини. 

За ова барање има согласност од раководителот на Катедрата за ортопедија и ЈЗУ 
Универзитетска клиника за трауматологија, ортопедски болести, анестезија реанимација и 
интензивно лекување и Ургентен центар - Скопје. 

ННС даде согласност за ова неплатено отсуство. 
- ас.д-р Весна Милошевска Јакимовска, вработена во ЈЗУ Универзитетска клиника за 

трауматологија, ортопедски болести, анестезија реанимација и интензивно лекување и 
Ургентен центар - Скопје, поднесе барање за одобрување на неплатено отсуство во траење од 
три месеци сметано од 15.07.2021 до 15.10.2021 година, поради лични причини. 

За ова барање има согласност од раководителот на Катедрата за хирургија и ЈЗУ 
Универзитетска клиника за трауматологија, ортопедски болести, анестезија реанимација и 
интензивно лекување и Ургентен центар - Скопје. 

ННС даде согласност за ова неплатено отсуство. 
    
ННС со мнозинство гласови го усвои извештајот од Кадровскиот одбор. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 Наставен одбор 



  
Наставниот одбор на Наставно-научниот совет на Медицинскиот факултет во 

Скопје, одржал седница на ден 21.06.2021 година. 
 

1. Утврдување членови на конкурсна комисија за запишување студенти на 
прв и втор циклус студии на сите студиски програми, во академската 2021/22 
година. 

За членови на комисијата беа предложени: 
1.Проф.д-р Соња Топузовска - декан 
2.Проф.д-р Бети Зафирова Ивановска – продекан за настава 
3. проф.д-р Александар Петличковски 
4. проф.д-р Славица Костадинова-Куноска 
5. доц.д-р Владимир Андреевски 
6. доц.д-р Лидија Поповска 
7. доц.д-р Игор Стојковски 
Наставниот одбор ги предлага овие членови за конкурсната комисија за 

запишување студенти на прв и втор циклус студии на сите студиски програми во 
академската 2021/22 година 
 

2. ННС го усвои извештајот за спроведената студентска евалуација за 
зимскиот семестар 2020/21 година  
 Наставниот одбор го  усвои извештајот за спроведена студентска евалуација за 
зимскиот семестар 2020/21 година 
 

3. Предлог комисии за полагање специјалистички испит по специјалистички 
студии од областа на Физиотерапија во неврологија  

 
ННС  ги формира следниве комисии за полагање специјалистички испит по 

специјалистички студии од областа на Физиотерапија во неврологија, во состав: 
 
1. Проф. д-р Ериета Николиќ Димитрова 
      Проф. д-р Анита Арсовс 
      Вонр. проф. Роза Џолева Толевска 
 
2. Проф. д-р Гордана Китева Тренчевска 
      Вонр. проф. Даниела Георгиева 

                  Доц. д-р Валентина Коевска 
    

3. Проф. д-р Златко Темелковски 
Доц. д-р Билјана Митревска 
Проф. д-р Игор Петров 
 

4. Проф. д-р Ериета Николиќ Димитрова 
Проф. д-р Драгана Петковска Цветковска 
Проф. Даниела Георгиева 
 

5. Проф. д-р Наталија Долненец Банева 
Вонр. проф. Роза Џолева Толевска 
Доц. д-р Валентина Коевска 
 

6. Проф. д-р Зоран Божиновски 
Проф. д-р Емилија Цветковска 
Доц. д-р Билјана Митревска 



  
 
             ННС со мнозинство гласови го усвои извештајот од Наставниот одбор. 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Научен одбор 
 Научниот одбор на Наставно-научниот совет на Медицинскиот факултет во 
Скопје, одржал седница на ден 22.06.2021 година.  

1. Во врска со научноистражувачките проекти на Медицинскиот факултет од катедрите 
кои беа финансирани од Медицинскиот факултет (за период 2018-2021 година).   
Предлог на Научниот одбор: 

 Крајниот рок за предавање на завршните елаборати од научноистражувачките 
проекти да биде 30 септември 2021 година. 

 По предавањето на завршните елаборати на научноистражувачките проекти се 
формира рецензентска комисија за оцена на научноистражувачкиот проект во 
состав од двајца членови на првата наредна седница на Научниот одбор. 

 Доколку истражувачите не успеат да го предадат завршниот елаборат во 
горенаведениот рок, потребно е да достават барање за продолжување на 
крајниот рок со дефинирање на временскиот рок и да ги образложат причините 
пред Научниот одбор. 

 За продолжување на крајниот рок за предавање на завршните елаборати од 
страна на истражувачите одлучува Научниот одбор на првата наредна седница.  

 Доколку Научниот одбор не го прифати барањето на истражувачите за 
продолжување на крајниот рок за предавање на завршиот елаборат, престанува 
финансирањето на научноистражувачкиот проект од страна на Медицинскиот 
факултет.  

 Финансирањето на нови научноистражувачки проекти на катедрите на 
Факултетот за наредниот тригодишен период со финансиски средства од 
Факултетот ќе биде разгледувано по завршување на претходните 
научноистражувачки проекти.    

2. ННС донесе предлог-одлука за прифаќање на Извештајот за научниот проект со наслов 
„Инференција и динамичко моделирање на ефективни мрежи од невролошки податоци: 
споредба со структурна и функционална поврзаност“, под раководство на Вонр. проф. 
д-р Томислав Станковски, вработен на Медицински факултет-УКИМ Скопје. Проектот 
е билатерален македонско-кинески со бр. договор 20-6340/1, финансиран од МОН, за 
период 2020-2021. 
ННС со мнозинство гласови го усвои извештајот од Научниот одбор. 

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

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

на Медицинскиот факултет во Скопје, одржал седница на ден 25.06.2021 година. 
 

1. ННС формира комисии за оцена на докторска дисертација од: 
- д-р Билјана Андоновска на тема: "Влијание на колорискиот внес врз 

клиничките резултати во акутната фаза кај критично болни политраунатизирани 
пациенти" се формира комисија во состав: 

1. Проф. д-р Мирјана Шошолчева, претседател 
2. Проф. д-р Петранка Мишевска, ментор 
3. Проф. д-р Билјана Кузмановска, член 
4. Проф. д-р Андријан Карталов, член 



  
5. Проф. д-р Розалинда Попова Јовановска, член 
-д-р Илир Демири, на тема: "Значењето на висината на серумските 

концентрации на прокалцитонинот во предвидување на текот и исходот кај пациенти со 
сепса во корелација со индексите на тежина на болест" се формира комисија во состав:  

1. Проф. д-р Ирена Кондова Топузовска, претседател  
2. Проф. д-р Звонко Миленковиќ, ментор  
3. Проф. д-р Снежана Стојковска, член  
4. Проф. д-р Бети Зафирова Ивановска, член  
5. Проф. д-р Александар Петличковски, член 

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

изработка на докторска дисертација од: 
- д-р Анче Волкановска на тема: "Хемостатски профил кај црнодробна цироза и 

асоцијација на хемостатските  нарушувања со  прогресија болеста", (Доколку не 
помине на Етичка комисија за истражување на луѓе, поднесокот ќе биде симнат од 
дневен ред на ССП), се формира комисија во состав: 

1. Проф. д-р Даница Лабудовиќ, ментор 
2. Проф. д-р Викторија Чалоска Иванова. член 
3. Проф. д-р Розалинда Попова Јовановска. член 
- д-р Јана Нивичка Ќаева на тема: "Евалуација на ефектите на Bevacizumab и 

Aflibercept врз морфолошките биомаркери кај влажна форма на макуларна 
дегенерација", се формира комисија во состав: 

1. Проф. д-р Дејан Докиќ, ментор 
2. Проф. д-р Весна Димовска Јорданова, член 
3. Проф. д-р Милена Голубовиќ. член  

 
3. Извештаи од комисии за оценка на докторска дисертација од: 
- м-р Петар Јаневски (објавен во Билтен на Универзитетот бр. 1238 од 

15.05.2021) на тема: „Улогата на магнетната резонанца во одредување на патогенезата  
на рефркторната болка кај пациенти со цервикобрахијален синдром“, 
Рецензијата дадена од страна на комисијата за оцена на докторската дисертација е 
позитивна и Советот на студиската програма едногласно ја прифати. 
 

- д-р Марија Ѓеракароска Радовиќ (објавен во Билтен на Универзитетот бр. 
1238 од 15.05.2021) на тема: „Предиктори за појава на атријална фибрилација кај 
пациенти по кардиохируршки интервенции“ 
Рецензијата дадена од страна на комисијата за оцена на докторската дисертација е 
позитивна и Советот на студиската програма едногласно ја прифати. 
 

- д-р Данило Нонкуловски (објавен во Билтен на Универзитетот бр. 1239 од 
01.06.2021) на тема: „Значењето на вредностите на Прокалцитонинот во рана дијагноза, 
терапија и прогноза на сепса кај педијатриски пациенти“  
Рецензијата дадена од страна на комисијата за оцена на докторската дисертација е 
позитивна и Советот на студиската програма едногласно ја прифати. 
 

- д-р Ирена Костадинова Петрова (објавен во Билтен на Универзитетот бр. 
1239 од 01.06.2021) на тема: „Постмортално одредување на староста на крвните 
подливи“ 
Рецензијата дадена од страна на комисијата за оцена на докторската дисертација е 
позитивна и Советот на студиската програма едногласно ја прифати. 
 



  
4. Извештаи од комисии за оценка на тема за изработка на докторска 

дисертација од: 
- м-р Небојша Настов на тема: „Споредба на крајниот исход при користење на 

челични 4,5 мм ДЦП плочки (MIPPO) и претходно моделирани титаниумски 3,5 мм 
заклучувачки плочки во третманот на фрактурите на дисталната тибија со минимално 
инвазивна перкутана остеосинтеза со плочка“, 
Рецензијата дадена од страна на комисијата за оцена на пријавената тема за изработка 
на докторската дисертација е позитивна и Советот на студиската програма едногласно 
ја прифати. 
 

- д-р Оливер Арсовски  на тема: "Прогностички вредности на радиолошките 
параметри врз функционалните резултати и исходот од оперативен третман на интра 
артикуларни скршеници на калканеусот со заклучувачка плочка", 
Рецензијата дадена од страна на комисијата за оцена на пријавената тема за изработка 
на докторската дисертација е позитивна и Советот на студиската програма едногласно 
ја прифати. 

- д-р Маја Јажева Давчевска  на тема: "Значењето на зарамнетите и инверзните Т 
бранови при дијагноза и следење на пациенти со хипотироидизам", 
Рецензијата дадена од страна на комисијата за оцена на пријавената тема за изработка 
на докторската дисертација е позитивна и Советот на студиската програма едногласно 
ја прифати. 
 

5. ННС формира комисии за одбрана на докторска дисертација од: 
- м-р Петар Јаневски (објавен во Билтен на Универзитетот бр. 1238 од 

15.05.2021) на тема: „Улогата на магнетната резонанца во одредување на патогенезата  
на рефркторната болка кај пациенти со цервикобрахијален синдром“, се формира 
комисија во состав: 

1. Проф. д-р Михаил Груневски, претседател 
2. Проф. д-р Анита Арсовска, ментор 
3. Проф. д-р Надица Митревска, член  
4. Проф. д-р Елизабета Стојовска Јовановска, член  
5. Проф. д-р Бети Зафирова Ивановска, член. 
- д-р Марија Ѓеракароска Радовиќ (објавен во Билтен на Универзитетот бр. 

1238 од 15.05.2021) на тема: „Предиктори за појава на атријална фибрилација кај 
пациенти по кардиохируршки интервенции“ се формира комисија во состав: 

1. Проф. д-р Сашко Јовев, претседател 
2. Проф. д-р Елизабета Србиновска Костовска, ментор 
3. Проф. д-р Маријан Бошевски, член  
4. Проф. д-р Христо Пејков, член  
5. Проф. д-р Весна Велиќ Стефановска, член. 

- д-р Данило Нонкуловски (објавен во Билтен на Универзитетот бр. 1239 од 
01.06.2021) на тема: „Значењето на вредностите на Прокалцитонинот во рана дијагноза, 
терапија и прогноза на сепса кај педијатриски пациенти“ се формира комисија во 
состав: 

1. Проф. д-р Катарина Ставриќ, претседател 
2. Проф. д-р Ката Мартинова, ментор 
3. Проф. д-р Аспазија Софијанова, член  
4. Проф. д-р Снежана Стојковска, член  
5. Проф. д-р Бети Зафирова Ивановска, член 
- д-р Ирена Костадинова Петрова (објавен во Билтен на Универзитетот бр. 

1239 од 01.06.2021) на тема: „Постмортално одредување на староста на крвните 
подливи“ се формира комисија во состав: 



  
1. Проф. д-р Елида Митревска, претседател 
2. Проф. д-р Билјана Јанеска, ментор 
3. Проф. д-р Лилјана Спасевска, член  
4. Проф. д-р Верица Попоска, член  
5. Проф. д-р Грацилија Кировска, член. 
 
ННС со мнозинство гласови го усвои извештајот од Советот на студиската 

програма за трет циклус-докторски студии по медицина. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Наставно-научен колегиум по јавно здрвство 

 
 Наставно – научниот колегиум  за последипломски студии  по јавно здравство 

на УКИМ Медицинскиот факултет во Скопје одржал состанок на 21.06.2021 година 
преку сретствата за електронска комуникација (reply all). 

.                                                                                                
1.Прифаќање на тема за изработка на магистерски труд по Јавно здравство и 

определување на ментор по пријава од: 
            а) Радмила Ристеска, на тема: „Влијанието на алкохолот, медикаментите и 
наркотиците врз здравјето, работната способност и безбедноста на работниците во 
администрацијата “ 
За ментор се предлага: проф. д-р Сашо Столески 
 б) Маја Стојановска, на тема: „ Свесност, знаење, перцепција за ризик и 
спроведување на скрининг за карцином на простата кај мажите во Република Северна 
Македонија“ 
За ментор се предлага: Проф.д-р Фимка Тозија 
 

ННС со мнозинство гласови го усвои извештајот од Наставно-научен 
колегиум по јавно здрвство. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

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

состанок на 16.06.2021 година. 
 
 1. Извештај од комисија за оцена на докторска дисертација; 
           а) м-р Aнѓелка Јанкуловска  (објавен во билтен на Универзитетот бр. 1238 од 
15.05.2021) на тема: „Здравствена заштита на мигрантите во Република Северна 
Македонија  -бариери и предизвици“ 
            Рецензиjaта дадена од страна на комисијата за оценка на докторска дисертациja е 
позитивна и Советот на студиската програма едногласно ја прифати. 
 
  б) м-р Емире Билали  (објавен во билтен на Универзитетот бр. 1239 од 01.01.2021 ) на 
тема: „Влијание на анксиозноста кај родителите врз здравјето на децата во периодот на 
нивниот пубертет на територијата на општина Гостивар “ 
            Рецензиjaта дадена од страна на комисијата за оценка на докторска дисертациja е 
позитивна и Советот на студиската програма едногласно ја прифати. 
 
 2. ННС формира  комисија за одбрана на докторска дисертација од; 
           а) м-р Aнѓелка Јанкуловска  на тема: „Здравствена заштита на мигрантите во 
Република Северна Македонија  -бариери и предизвици“ 
 
  Се формира комисија во состав: 



  
 1. Проф.д-р Бети Зафирова Ивановска-претседател 
 2. Проф.д-р Фимка Тозија-ментор 
 3. Проф.д-р Соња Топузовска-член 
 4. Проф.д-р Розалинда Исјановска-член 
 5. Проф.д-р Јордан Минов-член 

 
 б) м-р Емире Билали  на тема “Влијание на анксиозноста кај родителите врз 

здравјето на децата во периодот на нивниот пубертет на територијата на општина 
Гостивар”   
 
 Се формира комисија во состав: 

 1. Проф.д-р Јованка Караџинска Бислимовска-претседател 
            2. Проф.д-р Елена Ќосевска-ментор 
            3. Проф.д-р Бети Зафирова Ивановска-член 
            4. Проф.д-р Фимка Тозија-член 
            5. Проф.д-р Гордана Ристовска-член 
   

ННС со мнозинство гласови го усвои извештајот од Советот на студиската 
програма за трет циклус на студии по јавно здравство. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

состанок на ден 25.06.2021 година, преку средствата за електронска комуникација.  и 
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) Учебникот со наслов: „Општа хирургија за студенти по дентална медицина“  

наменет за студентите на Стоматолошкиот факултет од авторите: проф.д-р Елизабета 
Жоговска Мирчевска, проф.д-р Боро Џонов, проф.д-р Светозар Антовиќ, проф.д-р 
Владимир Мирчевски, проф.д-р Лазар Тодоровиќ, проф.д-р Оливер Станков, доц.д-р 
Борислав Кондов и проф.д-р Симон Трпески, од Катедрата за хирургија  за членови на 
Рецензентска комисија ги предлага:  

1. Проф.д-р Ѓорѓе Џокиќ  
2. Проф.д-р Никола Јанкуловски 
 
б)  Учебно помагало со наслов: „Скрининзи и вакцинации кај новородено дете“ 

од група автори: н.сов.д-р Снежана Јанчевска со соработниците: проф.д-р Аспазија 
Софијанова, проф.д-р Соња Бојаџиева, н.сор.д-р Николина Здравевска, доц.д-р Горан 
Кочоски, проф.д-р д-р Билјана Таушанова и насл.доц.д-р Игор Исјановски, Катедрата за 
педијатрија за членови на Рецензентска комисија ги предлага:  

1. Проф.д-р Никола Софијанов  
2. Проф.д-р Ана Данева Маркова 
 
в) Монографија со наслов: „Нормален пубертет и негови нарушувања“ од 

авторката проф.д-р Марина Крстевска Константинова, Катедрата за педијатрија за 
членови на Рецензентска комисија ги предлага:  

1. Проф.д-р Зоран Гучев 
2. Доц.д-р Александра Јанчевска 
 



  
г)  Монографија со наслов: „Леукемии во детска возраст“ од авторката проф.д-р 

Светлана Кочева,  Катедрата за педијатрија за членови на Рецензентска комисија ги 
предлага:  

1. Проф.д-р Оливера Муратовска  
2. Проф.д-р Ката Мартинова 
 
д)  Учебникот со наслов: „Основи на научноистражувачка дејност“ наменет за 

студентите по медицина и студентите на тригодишните стручни студии за сите 
профили,  уредник проф.д-р Љубица Георгиевска Исмаил од група автори: проф.д-р 
Љубица Георгиевска Исмаил, проф.д-р Марија Вавлукис, доц.д-р Лидија Попоска, 
проф.д-р Жанина Переска и н.сор.д-р Валентина Андова од катедрата за интерна 
медицина, проф.д-р Биљана Јанеска од катедрата за медицинска етика,  проф.д-р 
Катерина Тошевска Трајквска од катедрата за биохемија и клиничка биохемија и  
доц.д-р Ирена Алексиоска Папестиев од  катедрата за гинекологија. Одговорниот 
наставник во консултација со сите наставници кои го водат овој предмет од другите 
катедри  за членови на рецензентска комисија ги предлага:  

1. проф.д-р Соња Топузовска  
2. проф.д-р Ѓулшен Селим 
 
ѓ)  Учебникот со наслов: „Здравствена нега по радиологија“ наменет за 

тригодишните стручни студии за радиолошки технолози  уредник проф.д-р Елизабета 
Србиновска Костовска од група автори: проф.д-р Елизабета Србиновска Костовска, 
проф.д-р Љубица Георгиевска Исмаил, доц.д-р Јорго Костов, проф.д-р Мери 
Трајковска, проф.д-р Викторија Чаловска, проф.д-р Дејан Докиќ,  проф.д-р Ирена 
Кондова Топузовска, проф.д-р Звонко Миленковиќ, проф.д-р Владимир Мирчевски, д-р 
Мирко Мишел Мирчевски, проф.д-р Зоран Спировски, ас.д-р Деспот Деспотовски, 
проф.д-р Светозар Антовиќ, проф.д-р Слободан Ристовски, проф.д-р Игор Кафтанџиев, 
ас.д-р Марко Спасов, проф.д-р Елизабета Мирчевска Жоговска и проф.д-р Ристо 
Чоланчески, Катедрата за интерна медицина  за членови на рецензентска комисија ги 
предлага:  

1. Проф.д-р Бисерка Ќаева  
2. Проф.д-р Оливер Станков 
 
е) Учебникот со наслов: „Хистолошка техника“ наменет за студентите од 

тригодишните стручни студии за медицинско-лабораториска дијагностика од авторите: 
проф.д-р Елида Митевска, доц.д-р Лена Какашева Маженковска и ас.д-р Ирена 
Костадинова Петрова, Катедрата за хистологија и ембриологија  за членови на 
Рецензентска комисија ги предлага:  

1. Проф.д-р Лилјана Миленкова  
2. Проф.д-р Грацилија Кироска 
 

2. ННС донесе Одлука за печатење на рецензирани учебници/учебни помагала: 
  1. Учебник со наслов: „Физиологија на скелетни мускули и основни вежби за 

мускулна сила“ наменет за студентите на додипломските и постдипломските студии на 
Медицинскиот факултет, специјализанти по спортска медицина, студенти на спортски 
науки и други слични научни дисциплини од авторката проф.д-р Јасмина Плунцевиќ 
Глигороска, од Катедрата за физиологија во тираж од 150 примероци. 

ННС со мнозинство гласови го усвои извештајот од Одборот за издавачка 
дејност. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 



  
Ад-6. Избори по билтени  
Избор во наставно-научни, научни и соработнички звања на Медицинскиот 

факултет, а според Билтен на Универзитетот „Св. Кирил  и Методиј“ во Скопје, Билтен 
на УКИМ бр. 1238 од 15.05.2021 година, Билтен на УКИМ бр. 1239 од 01.06.2021 
година и Билтен на УКИМ бр. 1240 од 15.06.2021 година. 
 

I. Избор по билтен бр. 1238 
а) Избор на доценти по предметите од наставно-научните области: ментална 

хигиена, психосоматика, детска психијатрија, психопатологија, психотерапија, 
психоанализа, психофармакотерапија, медицинска психологија и медицинска 
социологија врз основа на рецензијата, а по пријава на н.сор.д-р Елизабет Мицева 
Величковска и ас.д-р Ана Филипче. 

ННС со мнозинство гласови изврши избор на н.сор.д-р Елизабет Мицева 
Величковска за доцент. 

ННС со мнозинство гласови изврши избор на ас.д-р Ана Филипче за доцент  
  
б)  Избор на доцент во наставно-научните области: хирургија и трауматологија 

врз основ на рецензијата, а по пријава на н.сор.д-р Илир Хасани . 
ННС со мнозинство гласови изврши избор на н.сор.д-р Илир Хасани за доцент.  
 
в) Избор на доценти во наставно-научните области: гинекологија и акушерство и 

гинекологија и акушерство со нега врз основа на рецензијата, а по пријава на ас.д-р 
Даниела Иванова Панова, н.сор. д-р Роса Спасова, ас.д-р Миле Тантуровски, ас.д-р 
Маја Пејковска Илиева, н.сор.д-р Катерина Николоска и н.сор.д-р Валентина 
Тофилоска. 

ННС со мнозинство гласови изврши избор на ас.д-р Даниела Иванова Панова за 
доцент. 

ННС со мнозинство гласови изврши избор на н.сор.д-р Роса Спасова за доцент. 
ННС со мнозинство гласови изврши избор на ас.д-р Миле Тантуровски за 

доцент. 
ННС со мнозинство гласови изврши избор на ас.д-р Маја Пејковска Илиева за 

доцент. 
ННС со мнозинство гласови изврши избор на н.сор.д-р Катерина Николоска за 

доцент. 
ННС со мнозинство гласови изврши избор на н.сор.д-р Валентина Тофилоска за 

доцент. 
 
г) Избор на научен соработник во научните области: педијатрија и детски 

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

ННС со мнозинство гласови изврши избор на асистент докторанд д-р Валентина 
Цвејоска Чолаковска за научен соработник. 

 
д) Избор на научен соработник во научните области: интерна медицина и 

ревматологија врз основа на рецензијата, а по пријава на д-р Емилија Сандевска. 
ННС со мнозинство гласови изврши избор на д-р Емилија Сандевска за научен 

соработник. 
 
ѓ) Избор на асистенти по предметот оториноларингологија врз основа на 

рецензијата, а по пријава на асистент докторанд д-р Ирена Дума Васовска и асистент 
докторанд д-р Марија Докоска. 



  
ННС со мнозинство гласови изврши избор на д-р Ирена Дума Васовска за 

асистент. 
ННС со мнозинство гласови изврши избор на асистент докторанд д-р Марија 

Докоска за асистент. 
 
е) Избор на асистенти по предметот радиологија врз основа на рецензијата, а по 

пријава на асистент докторанд д-р Соња Николова, д-р Андреа Нанчева Богоевска и д-р 
Маша Костова. 

ННС со мнозинство гласови изврши избор на асистент докторанд д-р Соња 
Николова за асистент. 

 
ННС со мнозинство гласови изврши избор на д-р Андреа Нанчева Богоевска за 

асистент. 
ННС со мнозинство гласови изврши избор на д-р Маша Костова за асистент. 
 
II. Избор по билтен бр. 1239 
а) Избор на вонреден професор во наставно-научните области: интерна 

медицина и ревматологија врз основа на рецензијата, а по пријава на в.н.сор.д-р Дејан 
Спасовски. 

ННС со мнозинство гласови изврши избор на в.н.сор.д-р Дејан Спасовски за 
вонреден професор. 

 
б) Избор на вонреден професор во наставно-научните области: микробиологија, 

бактериологија, вирусологија и паразитологија врз основа на рецензијата, а по пријава 
на в.н.сор. д-р Весна Котевска. 

ННС со мнозинство гласови изврши избор на в.н.сор. д-р Весна Котевска за 
вонреден професор. 

 
в) Избор на четири наставника во сите наставно-научни звања во наставно-

научната област неврологија врз основа на рецензијата, а по пријава на в.н.сор.д-р 
Арбен Таравари за избор на вонреден професор, а н.сор.д-р Николина Тановска, 
н.сор.д-р Игор Кузмановски и ас.д-р Габриела Новотни, со издвоено мислење на 
рефератот, за избор на доценти. 

ННС со мнозинство гласови изврши избор на в.н.сор.д-р Арбен Таравари за 
вонреден професор. 

ННС со мнозинство гласови изврши избор на н.сор.д-р Николина Тановска, за 
доцент. 

ННС со мнозинство гласови изврши избор на н.сор.д-р Игор Кузмановски, за 
доцент. 

ННС со мнозинство гласови изврши избор на ас.д-р Габриела Новотни, за 
доцент. 

 
г) Избор на доцент во наставно-научните области: интерна медицина и 

хепатогастроентерологија врз основа на рецензијата, а по пријава на н.сор.д-р Бети 
Тодоровска. 

ННС со мнозинство гласови изврши избор на н.сор.д-р Бети Тодоровска, за 
доцент. 

 
д) Избор на доценти по предметите од наставно-научните области: интерна 

медицина и нефрологија врз основа на рецензијата, а по пријава на н.сор.д-р Лада 
Трајческа и н.сор.д-р Ирена Рамбабова-Бушлетиќ. 



  
ННС со мнозинство гласови изврши избор на н.сор.д-р Лада Трајческа, за 

доцент. 
ННС со мнозинство гласови изврши избор на н.сор.д-р Ирена Рамбабова-

Бушлетиќ, за доцент. 
 
ѓ) Избор на доценти во наставно-научната област дерматовенерологија врз 

основа на рецензијата, а по пријава на ас.д-р Силвија Дума и ас.д-р Христина 
Брешковска. 

ННС со мнозинство гласови изврши избор на ас.д-р Силвија Дума за доцент. 
  
ННС со мнозинство гласови изврши избор на ас.д-р Христина Брешковска за 

доцент.  
 
е) Избор на научен соработник по предметите од научните области: 

гинекологија и акушерство и гинекологија и акушерство со нега врз основа на 
рецензијата, а по пријава на д-р Александра Атанасова Бошку. 

ННС со мнозинство гласови изврши избор на д-р Александра Атанасова Бошку 
за научен соработник. 

  
ж) Избор на научен соработник во научната област неврологија врз основа на 

рецензијата, а по пријава на ас.д-р Бојан Бошковски. 
ННС со мнозинство гласови изврши избор на ас.д-р Бојан Бошковски за научен 

соработник. 
 
з) Избор на асистент по предметот трансфузиологија врз основа на рецензијата, 

а по пријава на  д-р Бојан Тодоровски. 
ННС со мнозинство гласови изврши избор на д-р Бојан Тодоровски за асистент. 
 
ѕ) Избор на асистенти по предметот гинекологија и акушерство врз основа на 

рецензијата, а по пријава на д-р Ана Марија Шпишиќ Пушевска, д-р Рина Пуррини, д-р 
Албина Бејта и д-р Ромир Кадриу. 

ННС со мнозинство гласови изврши избор на д-р Ана Марија Шпишиќ 
Пушевска за асистент. 

ННС со мнозинство гласови изврши избор на д-р Рина Пуррини за асистент. 
 ННС со мнозинство гласови изврши избор на д-р Албина Бејта за асистент. 
ННС со мнозинство гласови изврши избор на д-р Ромир Кадриу за асистент. 
 
и) Избор на асистент по предметот неврологија врз основа на рецензијата, а по 

пријава на д-р Драган Цибрев. 
ННС со мнозинство гласови изврши избор на д-р Драган Цибрев за асистент по 

предметот. 
  
III. Избор по билтен бр. 1240 
а) Избор на доцент по предметите од наставно-научната област 

трансфузиологија  врз основа на рецензијата, а по пријава на н.сор.д-р Емилија 
Велкова. 

ННС со мнозинство гласови изврши избор на н.сор.д-р Емилија Велкова за 
доцент. 

 



  
б) Избор на доцент по предметите од наставно-научните области: хигиена и 

здравствена екологија врз основа на рецензијата, а по пријава на н.сор.д-р Мирјана 
Димовска. 

ННС со мнозинство гласови изврши избор на н.сор.д-р Мирјана Димовска за 
доцент. 

 
в) Избор на научен соработник по предметите од научните области: интерна 

медицина и нефрологија, врз основа на рецензијата, а по пријава на насл.доц.д-р 
Владимир Пушевски. 

ННС со мнозинство гласови изврши избор на насл.доц.д-р Владимир Пушевски 
за научен соработник. 

г) Избор на асистенти по предметот интерна медицина врз основа на 
рецензијата, а по пријава на д-р Зоран Јаневски, д-р Живко Петровски, д-р Марио 
Јовановски, асистент докторанд д-р Александра Стевчевска, асистент докторанд д-р 
Афродита Берат Хусеини, асистент докторанд д-р Марија Попова Лабачевска, асистент 
докторанд д-р Никола Ѓорѓиевски, асистент докторанд д-р Владислава Ада Груева 
Каранфилова, асистент докторанд д-р Анче Волкановска Николовска, д-р Вангел 
Нечевски, д-р Игор Здравковски, асистент докторанд д-р Марија Здравеска, д-р Тара 
Ристевска, д-р Енес Шеху, д-р Лидија Ветеровска Миљковиќ, д-р Џем Адем, д-р 
Божидар Кочоски, асистент докторанд д-р Филип Гучев, асистент докторанд д-р Ирена 
Гиговска Димова и д-р Енес Јашари. 

ННС со мнозинство гласови изврши избор на д-р Зоран Јаневски за асистент. 
ННС со мнозинство гласови изврши избор на д-р Живко Петровски за асистент. 
ННС со мнозинство гласови изврши избор на д-р Марио Јовановски за асистент. 
ННС со мнозинство гласови изврши избор на асистент докторанд д-р 

Александра Стевчевска за асистент. 
ННС со мнозинство гласови изврши избор на асистент докторанд д-р Афродита 

Берат Хусеини за асистент. 
ННС со мнозинство гласови изврши избор на асистент докторанд д-р Марија 

Попова Лабачевска за асистент. 
ННС со мнозинство гласови изврши избор на асистент докторанд д-р Никола 

Ѓорѓиевски за асистент. 
ННС со мнозинство гласови изврши избор на асистент докторанд д-р 

Владислава Ада Груева Каранфилова за асистент. 
ННС со мнозинство гласови изврши избор на асистент докторанд д-р Анче 

Волкановска Николовска за асистент. 
ННС со мнозинство гласови изврши избор на д-р Вангел Нечевски за асистент. 
ННС со мнозинство гласови изврши избор на д-р Игор Здравковски за асистент. 
ННС со мнозинство гласови изврши избор на асистент докторанд д-р Марија 

Здравеска за асистент. 
ННС со мнозинство гласови изврши избор на д-р Тара Ристевска за асистент. 
ННС со мнозинство гласови изврши избор на д-р Енес Шеху за асистент. 
ННС со мнозинство гласови изврши избор на д-р Лидија Ветеровска Миљковиќ 

за асистент. 
ННС со мнозинство гласови изврши избор на д-р Џем Адем за асистент. 
ННС со мнозинство гласови изврши избор на д-р Божидар Кочоски за асистент. 
ННС со мнозинство гласови изврши избор на асистент докторанд д-р Филип 

Гучев за асистент. 
ННС со мнозинство гласови изврши избор на асистент докторанд д-р Ирена 

Гиговска Димова за асистент. 
ННС со мнозинство гласови изврши избор на д-р Енес Јашари  за асистент. 
 



  
Рецензии со приговори 
а) Разгледување на приговорот на в.н.сор.д-р Лазо Новески по однос на 

рефератот од рецензентската комисија за избор на еден наставник во сите наставно-
научни звања по предметите од наставно-научните области: хирургија и пластична 
хирургија (приговорот и одговорот на приговорот од рецензентската комисија  ви е 
доставен  во прилог), Билтен на УКИМ бр. 1239 од 01.06.2021 година, стр. 402-405.  

ННС го разгледа  приговорот на в.н.сор.д-р Лазо Новески. 
- Избор на доцент по предметите од наставно-научните области: хирургија и 

пластична хирургија врз основа на рецензијата и издвоеното мислење на рефератот, а 
по пријава на ас.д-р Софија Пејкова (предложена за избор), а н.сор.д-р Игор Пеев, 
в.н.сор.д-р Лазо Новески и ас.д-р Маргарита Пенева не се предложени за избор, Билтен 
на УКИМ бр. 1238 од 15.05.2021 година, стр. 70-127. 

ННС со мнозинство гласови изврши избор на ас.д-р Софија Пејкова за доцент. 
  
б) Разгледување на приговорот на д-р Ана Лазарова по однос на рефератот од 

рецензентската комисија за избор на едно лице во сите научни звања по предметите од 
научната област радиологија (приговорот и одговорот на приговорот од 
рецензентската комисија  ви е доставен  во прилог), Билтен на УКИМ бр. 1239 од 
01.06.2021 година, стр. 406-411.  

ННС го разгледа  приговорот на д-р Ана Лазарова. 
- Избор на научен соработник по предметите од научната област радиологија врз 

основа на рецензијата, а по пријава на ас.д-р Смиљана Бундовска Коцев (предложена 
за избор),  а д-р Ана Лазарова не е предложена за избор, Билтен на УКИМ бр. 1238 од 
15.05.2021 година,стр. 306-327. 

ННС со мнозинство гласови изврши избор на ас.д-р Смиљана Бундовска Коцев 
за научен соработник. 

 
 
     Записничар                                                                         Д е к а н 

 Дипл.прав. Горан Нелоски, с.р.                                         Проф.д-р Соња Топузовска, с.р.                         



 
З  А  П  И  С  Н  И  К 

 
 Од одржана Конститутивна седница на Наставно-научниот совет преку 
средствата за електронска комуникација (преку е-маил) со праќање на повратен 
е-маил (reply all), закажана за ден 02.07.2021 година.  
 

Од вкупно 142 членa на  Наставно-научниот совет, по предложениот 
дневен ред на седницата преку е-маил се изјаснија 117 членoви (109 наставници 
и 8 студенти) и тоа: Соња Алабаковска, Розалинда Попова Јовановска, Бети 
Зафирова Ивановска, Златко Јаќовски, Ана Данева Маркова, Светлана Цековска, 
Марија Папазова, Јулија Живадиновиќ, Биљана Зафирова,  Аце Додевски, 
Катерина Тошеска Трајковска, Лидија Тодоровска, Сања Манчевска, Гордана 
Јанкоска, Жаклина Цековска, Ана Кафтанџиева, Нели Башеска, Рубенс 
Јовановиќ, Венјамин Мајсторов, Никола Лабачевски, Димче Зафиров, Јасмина 
Тројачанец Павловска, Мери Киријас, Розалинда Исјановска, Весна Велиќ 
Стефановска, Моме Спасовски, Верица Попоска, Даниела Миладинова, Ана 
Угринска, Даниела Поп Ѓпорчева, Василчо Спиров, Маја Јакимовска 
Димитровска, Биљана Пргова, Александар Ѓоревски, Љубица Георгиевска 
Исмаил, Елизабета Србиновска Костовска, Марија Вавлукис, Христо Пејков, 
Лидија Мојсоска Попоска, Ѓулшен Селим, Александар Стојановиќ, Дејан 
Докиќ, Златица Гошева, Ирена Кафеџиска, Љубинка Дамјановска Крстич, 
Лидија Петковска, Жанина Переска, Мери Трајковска, Владимир Андреевски, 
Снежана Марковиќ Темелковска, Саша Јовановска Мишевска, Весна 
Герасимовска, Ирина Пановска Ставридис, Соња Бојаџиева, Аспазија 
Софијанова, Татјана Јаќовска, Филип Дума, Кристина Миронска, Марина 
Крстевска Константинова, Констандина Кузевска Манева, Ирена Кондова 
Топузовска, Снежана Стојковска, Гордана Китева Тренчевска, Наталија 
Долненец Банева, Анита Аровска, Емилија Цветковска, Димитар Боневски, 
Бранислав Стефановски, Лилјана Игњатова, Славица Арсова Хаџи Анѓелковска, 
Стојан Бајрактаров, Снежана Смичкоска, Игор Стојковски, Никола Јанкуловски, 
Светозар Антовиќ, Реџеп Сељмани, Александар Чапароски, Владимир 
Рендевски, Александра Димовска Гавриловска, Симон Трпески, Смиља 
Туџарова, Горан Кондов, Ристо Чоланчевски, Скендер Саиди, Лазар Тодоровиќ, 
Шабан Мемети, Зоран Божиновски, Роза Џолева Толевска, Даниела Георгиева, 
Весна Димовска Јорданова,  Јане Нетковски, Горан Димитров, Глигор Тофоски, 
Јадранка Георгиевска, Иво Ќаев, Драге Дабески, Анета Сима, Елена Џикова, 
Ирена Алексиоска Папестиев, Кристина Скепароска, Андријан Карталов, 
Јасминка Нанчева, Игор Спироски, Ериета Николиќ Димитрова, Татјана 
Макаровска Бојаџиева, Јордан Минов, Сашо Столески, Катерина Ставриќ, 
Томислав Станковски, и студенти: Ангела Петреска, Маринела Фармакоска, 
Леона Лазаревска, Марио Петрески, Јасин Рустеми, Јован Марушевски, 
Димитар Стевчев и Виктор Симеоновски. 
 

Членови што не се изјасниле за седницата преку е-маил: Јасна 
Богданска, Лена Какашева Маженковска, Бети Дејанова, Јасмина Плунцевиќ 
Глигороска, Александар Станков, Биљана Јанеска, Михаел Груневски, Петар 
Дејанов, Борче Георгиевски, Ненад Јоксимовиќ, Лидија Карева, Звонко 
Миленковиќ, Сузана Николовска, Христијан Костов, Оливер Станков, Никола 
Николовски, Михаил Кочубовски, Валентина Коевска и Александар 



Петличковски, и студенти: Веса Седалиу, Ѓорѓи Стојковски, Љубица Баткоска, 
Мартина Савовска, Ернес Никочевиќ и Јован Јовановски. 
 

Матријалите за седницата на членовите на ННС им беа доставени на 
30.06.2021 година. 

Членовите на ННС со мнозинство гласови го прифатија предложениот 
дневен ред. 
 Членовите на ННС се изјаснуваа по следниов 
 
 
 

Д Н Е В Е Н   Р Е Д 
 

1. Извештај од спроведените избори на претставници од  редот на 
наставно-научните работници  на катедрите за членовите на Наставно-научниот 
совет на Факултетот за мандатен период 2021/2023. (прилог  извештај) 

 
2. Конституирање на Наставно-научниот совет согласно член 71 од 

Статутот на Медицинскиот факултет во Скопје во состав на Универзитетот ,,Св. 
Кирил и Методиј” во Скопје (Универзитетски гласник број 458 од 17 октомври 
2019 година), а врз основа на спроведените избори за претставници во ННС од 
редот на наставниците. 
 
 Согласно член 109 од Законот за високото образование на факултет на 
кој се избрани повеќе од 150 наставници, Наставно-научниот совет го 
сочинуваат 150 претставници.  

Согласно член 66 од Статутот на Медицински факултет во Скопје во 
состав на Универзитетот ,,Св. Кирил и Методиј”во Скопје (Универзитетски 
гласник број 458 од 17 октомври 2019 година) ННС го сочинуваат: 

 деканот; 
 продеканите (вкупно 4); 
 претставници избрани од катедрите, од страна на редовните и 

вонредните професори и доцентите кои се во работен однос на 
Факултетот, сразмерно на бројот на наставниците избрани, 
односно распоредени во катедрата (вкупно 125); 

 претставници на студентите (вкупно 20). 
 

Мандатот на досегашните членови на ННС претставници избрани од 
катедрите ќе истече на 02.07.2021 година.   

Согласно член 71 од Статутот на Медицински факултет во Скопје во 
состав на Универзитетот ,,Св. Кирил и Методиј”во Скопје, се поведе постапка 
со утврдени рокови до катедрите со дописи број 02-2065/35 од 18.05.2021 
година и  број 02-2225/1 од 25.05.2021 година, со кои се задолжија Катедрите да 
спроведат избори во периодот од 25 Мај до 21 Јуни 2021 година. 
 Сите катедри во утврдениот рок ги спроведоа изборите. 
 Согласно член 71 став 4 од Статутот на Медицински факултет во Скопје 
во состав на Универзитетот ,,Св. Кирил и Методиј”во Скопје, “Доколку 
одредена катедра и Факултетското студентско собрание не изберат членови 



во Наставно-научниот совет во утврдените рокови, а избрани се за членови на 
Наставно-научниот совет најмалку 75% од бројот на членовите утврден со 
оваа одлука, Наставно-научниот совет се конституира со избраните членови и 
одлучува со кворум од избраните членови“. 
 На катедрите се избрани повеќе од  75% од бројот на членови утврден со 
Статутот на Медицинскиот факултет во Скопје. 
 Избраните претставници во ННС согласно Статутот на Медицинскиот 
факултет во состав на Универзитетот ,,Св. Кирил и Методиј”во Скопје се 
избрани со мандат од две години и тоа: 
 
  
1. МЕДИЦИНСКА ХЕМИЈА 

-    проф.д-р Светлана Цековска 
 

2. АНАТОМИЈА 
-   проф.д-р Марија Папазова 
-   проф.д-р Јулија Живадиновиќ 
-   проф.д-р Биљана Зафирова 
-   проф.д-р Аце Додевски 
   

 
3. БИОХЕМИЈА И КЛИНИЧКА БИОХЕМИЈА 

-   проф.д-р Јасна Богданска 
-   проф.д-р Катерина Тошеска Трајковска 

 
4. ХИСТОЛОГИЈА СО ЕМБРИОЛОГИЈА 

- доц.д-р Лена Какашева - Маженковска 
 
5. ФИЗИОЛОГИЈА 

-  проф.д-р Бети Дејанова 
-  проф.д-р Лидија Тодоровска 
-  проф.д-р Сања Манчевска 
-  проф.д-р Јасмина Плунцевиќ Глигороска 

 
6. МИКРОБИОЛГИЈА СО ПАРАЗИТОЛОГИЈА  

-  проф.д-р Гордана Јанкоска 
-  проф.д-р Жаклина Цековска 
-  проф.д-р Ана Кафтанџиева 

 
7. ПАТОЛОГИЈА  

-  проф.д-р Нели Башеска 
-  проф.д-р Рубенс Јовановиќ 
 

8. ПАТОФИЗИОЛОГИЈА 
-  проф.д-р Даниела Миладинова 
-  проф.д-р Ана Угринска 
-  проф.д-р Даниела Поп Ѓорчева 

 
9. ФАРМАКОЛОГИЈА СО ТОКСИКОЛОГИЈА 

-  проф.д-р Никола Лабачевски 



-  проф.д-р Димче Зафиров 
-  проф.д-р Јасмина Тројачанец-Павловска 

 
10. ИМУНОЛОГИЈА 

-  доц.д-р Мери Киријас 
 
11. ЕПИДЕМИОЛОГИЈА СО СТАТИСТИКА И ИНФОРМАТИКА 

-  проф.д-р Розалинда Исјановска 
-  проф.д-р Весна Велиќ Стефановска 

 
12. СОЦИЈАЛНА МЕДИЦИНА 

-  проф.д-р Моме Спасовски 
 
13. СУДСКА МЕДИЦИНА 

- проф.д-р Верица Попоска 
- проф.д-р Александар Станков 

 
14. МЕДИЦИНСКА ЕТИКА 

-  проф.д-р Биљана Јанеска 
 
15. НУКЛЕАРНА МЕДИЦИНА 

-  проф.д-р Венјамин Мајсторов 
 
16. РАДИОЛОГИЈА  

-  проф.д-р Михаел Груневски 
-  проф.д-р Василчо Спиров 
-  проф.д-р Маја Јакимовска Димитровска 
-  проф.д-р Билјана Пргова 
-  доц.д-р Александар Ѓоревски 

 
17. ИНТЕРНА МЕДИЦИНА  
 -  проф.д-р Љубица Георгиевска Исмаил 
 -  проф.д-р Елизабета Србиновска Костовска 
 -  проф.д-р Марија Вавлукис 
 -  проф.д-р Христо Пејков 
 -  доц.д-р Лидија Мојсоска Попоска 
 -  проф.д-р Петар Дејанов 
 -  проф.д-р Ѓулшен Селим 
 -  проф.д-р Александар Стојановиќ 
 -  проф.д-р Борче Георгиевски 
 -  проф.д-р Дејан Докиќ 
 -  проф.д-р Златица Гошева 
 -  проф.д-р Ирена Кафеџиска 

-  проф.д-р Љубинка Дамјановска Крстиќ 
-  проф.д-р Лидија Петковска 
-  проф.д-р Жанина Переска 
-  проф.д-р Ненад Јоксимовиќ 
-  проф.д-р Мери Трајковска 
-  доц.д-р Владимир Андреевски 
-  проф.д-р Снежана Марковиќ Темелковска 



-  доц.д-р Саша Јовановска Мишевска 
- проф.д-р Весна Герасимовска 
- проф.д-р Ирина Пановска Ставридис  
 

 
18.ПЕДИЈАТРИЈА  

-  проф.д-р Соња Бојаџиева 
-  проф.д-р Аспазија Софијанова 
-  проф.д-р Татјана Јаќовска 
-  проф.д-р Филип Дума 
-  проф.д-р Лидија Карева 
-  проф.д-р Кристина Миронска 
-  проф.д-р  Марина Крстевска Константинова 
-  проф.д-р  Костандина Кузевска Манева 

 
19. ИНФЕКТИВНИ БОЛЕСТИ 

-  проф.д-р Звонко Миленковиќ 
-  проф.д-р Ирена Кондова Топузовска 
-  проф.д-р Снежана Стојковска 

 
20.НЕВРОЛОГИЈА  

-  проф.д-р Гордана Китева Тренчевска 
-  проф.д-р Наталија Долненец Банева 
-  проф.д-р Анита Арсовска 
-  проф.д-р Емилија Цветковска 

 
21. ПСИХИЈАТРИЈА И МЕДИЦИНСКА ПСИХОЛОГИЈА 
 -  проф.д-р Димитар Боневски 
 -  проф.д-р Бранислав Стефановски 
 -  проф.д-р Лилјана Игњатова 

-  проф.д-р Славица Арсова Хаџи Анѓелковска 
-  доц.д-р Стојан Бајрактаров  

 
22. ОНКОЛОГИЈА СО РАДИОТЕРАПИЈА  

-  проф.д-р Снежана Смичкоска 
-  доц.д-р Игор Стојковски  

 
23. ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГИЈА  
 -  проф.д-р Сузана Николовска 
 
24. ХИРУРГИЈА 

-  проф.д-р Никола Јанкуловски 
-  проф.д-р Светозар Антовиќ 
-  проф.д-р Реџеп Сељмани 
-  проф.д-р Александар Чапароски 
-  доц.д-р Владимир Рендевски 
-  доц.д-р Александра Гавриловска Димовска  
-  проф.д-р Симон Трпески 
-  проф.д-р Христијан Костов 
-  проф.д-р Смиља Туџарова 



-  проф.д-р Горан Кондов 
-  проф.д-р Ристо Чоланчевски 
-  проф.д-р Оливер Станков 
-  проф.д-р Скендер Саиди 
-  проф.д-р Лазар Тодоровиќ 
-  доц.д-р Шабан Мемети  

 
25. ОРТОПЕДИЈА 
 -  проф.д-р Зоран Божиновски 

-  проф.д-р Роза Џолева Толевска 
-  проф.д-р Даниела Георгиева 

 
26. ОФТАЛМОЛОГИЈА  
 - проф.д-р Весна Димовска Јорданова 
 
27. ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИЈА  
 -  проф.д-р Јане Нетковски 
 -  проф.д-р Никола Николовски 
 
28. ГИНЕКОЛОГИЈА И АКУШЕРСТВО 
 -  проф.д-р Горан Димитров 
 -  проф.д-р Глигор Тофоски 
 -  проф.д-р Јадранка Георгиевска 

-  доц.д-р Иво Ќаев 
- доц.д-р Драге Дабески 
- доц.д-р Анета Сима 
- доц.д-р Елена Џикова 
- доц.д-р Ирена Алексиоска Папестиев 
- доц.д-р Кристина Скепароска 

 
29. АНЕСТЕЗИОЛОГИЈА СО РЕАНИМАЦИЈА 

-  проф.д-р Андријан Карталов 
-  проф.д-р Јасминка Нанчева 

 
30. ХИГИЕНА 

-  проф.д-р Михаил Кочубовски 
-  проф.д-р Игор Спироски 

 
31. ФИЗИКАЛНА МЕДИЦИНА И РЕХАБИЛИТАЦИЈА 

-  проф.д-р Ериета Николиќ Димитрова 
-  доц.д-р Валентина Коевска  

 
32. ТРАНСФУЗИОЛОГИЈА 
 -  проф.д-р Татјана Макаровска Бојаџиева 
 
33. МЕДИЦИНА НА ТРУД 

-  проф.д-р Јордан Минов 
-  проф.д-р Сашо Столески 

 
34. ХУМАНА ГЕНЕТИКА 



 - проф.д-р Александар Петличковски 
 
35. СЕМЕЈНА МЕДИЦИНА 
 - проф.д-р Катарина Ставриќ 
 
36. МЕДИЦИНСКА ФИЗИКА 
 - проф.д-р Томислав Станковски 
 

Ад-1. ННС едногласно го усвои извештајот од спроведените избори на 
претставници од  редот на наставно-научните работници  на катедрите за 
членовите на Наставно-научниот совет на Факултетот за мандатен период 
2021/2023. 

 
Ад-2. ННС едногласно се конституира согласно член 71 од Статутот 

на Медицинскиот факултет во Скопје во состав на Универзитетот ,,Св. 
Кирил и Методиј” во Скопје (Универзитетски гласник број 458 од 17 октомври 
2019 година), а врз основа на спроведените избори за претставници во ННС од 
редот на наставниците. 
 
 

    Записничар                                                                     Д е к а н 
Дипл.прав. Горан Нелоски, с.р.                              Проф.д-р Соња Топузовска, с.р. 
 



2. Соопштенија на деканот. 
 
 Факултетското студентско собрание на Медицинскиот факултет во 

Скопје во состав на Универзитетот ,,Св. Кирил и Методиј” во Скопје на 
седница одржана на ден 22.09.2021 година сеги избра следните 19 
преставници од студентите во Наставно-научниот совет на 
Факултетот: 
1. Сара Бошевска - студент на втора година на студиската програма 

по општа медицина со број на индекс 19718 
2. Кирил Кузманоски – студент на прва година на студиската 

програма по општа медицина со број на индекс 19945  
3. Филип Николовски – студент на трета година на студиската 

програма по општа медицина со број на индекс 19224  
4. Ана Крстевскa – студент на трета година на студиската програма 

по општа медицина со број на индекс  19239  
5. Бојана Манoва – студент на трета година на студиската програма 

по општа медицина со број на индекс 18424 
6. Ивана Балоска – студент на петта година на студиската програма 

по општа медицина со број на индекс  18621  
7. Кети Скепаровска – студент на петта година на студиската 

програма по општа медицина со број на индекс  18702  
8. Олга Дамовска – студент на петта година на студиската програма 

по општа медицина со број на индекс 18680  
9. Андреј Петровски – студент на петта година на студиската 

програма по општа медицина со број на индекс 18547  
10. Мартин Анѓелов – студент на шестта година на студиската 

програма по општа медицина со број на индекс 17458  
11. Гонџа Сељмани – студент на петта година на студиската програма 

по општа медицина со број на индекс 18747  
12. Иван Арсовски – студен на петта година на студиската програма 

по општа медицина со број на индекс 18557  
13. Срна Хршум – студент на четврта година на студиската програма 

по ошта медицина со број на индекс 18923  
14. Дарја Мадевска – студент на четврта година на студиската 

програма по општа медицина со број на индекс 18979  
15. Матеј Трајчески – студент на трета година на студиската програма 

по општа медицина со број на индекс 19504  
16. Слободан Доксимовски – студент на четврта година на студиската 

програма по општа медицина со број на индекс 19104  
17. Гордана Крстева – студент на петта година на студиската програма 

по општа медицина со број на индекс 18703  
18. Јована Цветановска – студент на трета година на студиската 

програма по општа медицина со број на индекс 19223  
19. Јасмин Муминовиќ – студент на втора година на студиската 

програма по општа медицина со број на индекс 19887. 
 



 
 
 
 

Т.3 Донесување на одлука за давање на согласност за  продолжување на 
работниот однос на лицата избрани во наставно–научни и научни звања 
кои се вработени на Медицински факултет во Скопје и кои доставиле 
изјава за продолжување на договорот за вработување  

 
 Согласно измените во член 1 и член 2  од Законот за изменување и 
дополнување на Законот за работните односи (Службен весник на Република 
Северна Македонија бр. 151/21) и член 1 од Законот за изменување и 
дополнување на Законот за високото образование (Службен весник на 
Република Северна Македонија бр. 178/2021), Наставно – научниот совет на 
Медицински факултет –Скопје, потребно е да даде согласност за  
продолжување на работниот однос на лицата избрани во наставно–научни и 
научни звања кои се вработени на Медицински факултет во Скопје и кои 
доставиле изјава за продолжување на договорот за вработување. 
   
        I.  Вработени на Медицински факултет во Скопје во редовен работен 
однос со 40 часа неделно кои доставиле изјава за продолжување на 
договорот за вработување се: 

 
1. Проф.Д-р Наташа Јаневска Наќева   
2. Проф.Д-р Елида Митевска 
3. Проф.Д-р Каќа Поповска  
4. Проф.Д-р Весела Малеска Ивановска  
5. Проф.Д-р Моме Спасовски  
6. Проф.Д-р Верица Попоска  
7.  Проф.Д-р Даница Лабудовиќ  
8. Проф.Д-р Људмила Ефремовска  
9. Проф.Д-р Весна Котевска  

 
 

II. Вработени со двоен работен однос на Медицински факултет Скопје 
во состав на  Универзитетот “Св.Кирил и Методиј” во Скопје  и  ЈЗУ 
Универзитетски Клиники,  односно со 5 часа неделно  кои доставиле изјава 
за продолжување на договорот за вработување се: 
 

1. Проф Д-р Борче Георгиевски  
2. Проф. Д-р Зоран Гучев  
3. Науч.сов.д-р Снежана Јанчевска 
4. Проф Д-р Лидија Чевреска  
5. Проф Д-р Велибор Тасиќ  
6. Проф Д-р Стојка Нацева Фустиќ  
7. Проф Д-р Звонко Миленковиќ  
8. Проф Д-р Снежана Стојковска  
9. Проф Д-р Снежана Смичкоска 
10. Проф Д-р Златко Темелковски  
11. Проф Д-р Елисавета Стикова 
12. Проф Д-р Василчо Спиров  
13. Проф Д-р Славица Шубеска Стратрова  
14. Проф Д-р  Розалинда Попова Јовановска  
15. Проф Д-р Оливер Каранфилски  
16. Доц.д-р Фродита Јакимовска 



 
 
 
 

17. Проф Д-р Ацо Костовски  
18. Доц.Д-р Кристина Миронска  
19. Проф Д-р Нели Башеска  
20. Проф Д-р Весна Димовска Јорданова  
21. Проф Д-р Ѓорѓе Џокиќ  
22. Проф Д-р Зоран Спировски  
23.  Проф. Д-р Елена Ќосева 
24. Проф. Д-р Миле Босилковски  
25. Виш науч.сор. Лазо Новески  
26. Проф. Д-р Славчо Стојменски  
27. Проф. Д-р Зоран Караџов  
28. Проф. Д-р Слободан Ристовски  
29. Проф. Д-р Марија Ралева  
30. Проф. Д-р Кочо Димитровски  
31. Проф. Д-р Фимка Тозија   
32. Проф. Д-р Михаил Кочубвски  
33. Науч.сов. Д-р Светлана Станковиќ 
34. Проф. Д-р Љубица Георгиевска Исмаил. 
35. Проф. Д-р Петар Дејанов  
36. Проф. Д-р Златица Димитријевиќ Гошева  
37. Виш науч.сор. Јагода Стојковиќ  
38. Проф.Д-р Розана Кацарска  
39. Виш науч.сор. Емилија Шахпазова  
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Република Северна Македонија 
Универзитет „Св.Кирил и Методиј“ 
Медицински факултет-Скопје 
Бр. 02-3859/___ 
Дата 28.09.2021 година 
 
 

ПРЕДЛОГ 
Врз основа на член 73 од Статутот на Медицинскиот факултет во Скопје 

(Универзитетски гласник број 458 од 17 октомври 2019 година ) , член 8-а став 1 алинеја 
3 од Изборниот законик („Службен весник на Република Македонија“ бр. 40/06, 136/08, 
148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11, 142/12, 31/13, 34/13, 14/14, 30/14, 196/15, 35/16, 
97/16, 99/16, 136/16, 142/16, 67/17, 125/17, 35/18, 99/18, 140/18, 208/18, 27/19 и „Службен 
весник на Република Северна Македонија“ бр. 98/19, 42/20 и 74/21) и Решението за 
распишување на избори за членови на советите на општините и Советот на град Скопје 
и за градоначалници на општините и за градоначалник на град Скопје донесено од 
претседателот на Собранието на Република Северна Македонија (,,Службен весник на 
Република Северна Македонија“ бр.185/2021 од 06.08.2021 година), Наставно-научниот 
совет на својата XXXVI-та  редовна седница одржана на 28.09.2021 година,  ја донесе 
следнава  

О  Д  Л  У  К  А 
 
1. СЕ става во МИРУВАЊЕ дел од конкурсот за избор на лица во сите наставно–
научни, научни и соработнички звањa објавен од страна на Медицинскиот факултет, во 
состав на Универзитетот ,,Св. Кирил и Методиј” во Скопје на ден 8.03.2021 година, во 
дневните весници: ,,Нова Македонија” и ,,Коха” и тоа за избор на: 
 
- 1 наставник во сите наставно-научни звања по предметите од наставно-научните 
области: 

 хирургија  (30309); 
 дигестивна хирургија  (30306); 

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

   педијатрија (30217); 
 детски болести со нега на болно и здраво дете (30306); 
 

- 7 асистенти по предметот психијатрија и медицинска психологија; 
-  2 асистенти по предметот дерматовенерологија. 
 
поради распишување на избори за членови на советите на општините и Советот на 
градот Скопје и за градоначалници на општините и за градоначалник на град Скопје 
согласно решение од претседателот на Собранието на Република Северна Македонија 
објавено во Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.185/2021, а сметано 
од 06.08.2021 година. 
 
2. Медицинскиот факултет, во состав на Универзитетот ,,Св. Кирил и Методиј” во 
Скопје ќе ја продолжи постапката по конкурсот по завршувањето на изборите за 
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членови на советите на оштините и советот на градот Скопје и за градоначалници на 
општините и за градоначалник на градот Скопје. 
 
3. Одлуката влегува во сила со денот на донесувањето. 

 
Образложение 

 Медицинскиот факултет, во состав на Универзитетот ,,Св. Кирил и Методиј” во 
Скопје во дневните весници ,,Нова Македонија” и ,,Коха” на ден 8.03.2021 година, 
согласно член 172 став 1 од Законот за високото образование, објави Конкурс за избор 
на лица во сите наставно-начни, научни и соработнички звања.   

 Согласно член 172 став 1 од Законот за високото образование и член 26 став 1 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, избор во наставно-научни, наставно-стручни, научни и наставни 
звања и соработнички звања се врши по пат на јавен конкурс кој го распишува 
Наставно-научниот, односно наставничкиот совет, што го објавува високообразовната 
установа во дневниот печат. 
 Меѓутоа, согласно член 8-а став 1 алинеја 3 од Изборниот законик, од денот на 
донесувањето на одлуката за распишување на избори па до завршување на изборите за 
избор на градоначалник или членови на советот, односно до конституирањето на советот 
на општините и градот Скопје, не може да се започне постапка за вработување на нови 
лица или постапка за престанок на работен однос во државни и јавни институции, а веќе 
започнатите постапки се ставаат во мирување. 
 Решението за распишување на избори за членови на советите на општините и 
Советот на градот Скопје и за градоначалници на општините и за градоначалник на град 
Скопје е донесено од претседателот на Собранието на Република Северна Македонија на 
ден 06.08.2021 година, влегува во сила со денот на објавувањето во Службен весник на 
Република Северна Македонија, а е објавено на ден  06.08.2021 година во Службен 
весник на Република Северна Македонија бр.185/2021. 
 
 Врз основа на горенаведеното се донесе Одлука како во диспозитивот. 
  
 
 

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

 
 
 
 
Примерок од Одлуката да се достави до: 
- Секретар  
- Одделение за правни работи 
- Архива 
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Република Северна Македонија 
Универзитет „Св.Кирил и Методиј“ 
Медицински факултет-Скопје 
Бр. 02-3859/___ 
Дата 28.09.2021 година 
 
 

ПРЕДЛОГ 
Врз основа на член 73 од Статутот на Медицинскиот факултет во Скопје 

(Универзитетски гласник број 458 од 17 октомври 2019 година),член 8-а став 1 алинеја 3 
од Изборниот законик („Службен весник на Република Македонија“ бр. 40/06, 136/08, 
148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11, 142/12, 31/13, 34/13, 14/14, 30/14, 196/15, 35/16, 
97/16, 99/16, 136/16, 142/16, 67/17, 125/17, 35/18, 99/18, 140/18, 208/18, 27/19 и „Службен 
весник на Република Северна Македонија“ бр. 98/19, 42/20 и 74/21) и Решението за 
распишување на избори за членови на советите на општините и Советот на град Скопје 
и за градоначалници на општините и за градоначалник на град Скопје донесено од 
претседателот на Собранието на Република Северна Македонија (,,Службен весник на 
Република Северна Македонија“ бр.185/2021 од 06.08.2021 година), Наставно-научниот 
совет на својата XXXVI-та  редовна седница одржана на 28.09.2021 година,  ја донесе 
следнава  

 
О  Д  Л  У  К  А 

 
1. СЕ става во МИРУВАЊЕ конкурсот за избор на лица во сите наставно–научни, 
насловни и соработнички звањa објавен од страна на Медицинскиот факултет, во состав 
на Универзитетот ,,Св. Кирил и Методиј” во Скопје на ден 4.06.2021 година, во дневните 
весници: ,,Нова Македонија” и ,,Коха” и тоа за избор на: 
 
- 1 наставник во сите наставно-научни звања по предметите од наставно-научните 

области: 
 интерна медицина  (30225); 
 кардиохирургија (30209); 

- 1 лице во насловно звање по предметите од наставно-научните области: 
 интерна медицина (30225); 
 хематологија (30206); 

- 1 асистент по предметот социјална медицина; 
- 1 асистент по предметот патолошка физиологија; 
- 1 асистент по предметот инфективни болести, 
поради распишување на избори за членови на советите на општините и Советот на 
градот Скопје и за градоначалници на општините и за градоначалник на град Скопје 
согласно решение од претседателот на Собранието на Република Северна Македонија 
објавено во Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.185/2021, а сметано 
од 06.08.2021 година. 
 
2. Медицинскиот факултет, во состав на Универзитетот ,,Св. Кирил и Методиј” во 
Скопје ќе ја продолжи постапката по конкурсот по завршувањето на изборите за 
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членови на советите на оштините и советот на градот Скопје и за градоначалници на 
општините и за градоначалник на градот Скопје. 
 
3. Одлуката влегува во сила со денот на донесувањето. 

 
Образложение 

 Медицинскиот факултет, во состав на Универзитетот ,,Св. Кирил и Методиј” во 
Скопје во дневните весници ,,Нова Македонија” и ,,Коха” на ден 4.06.2021 година, 
согласно член 176 став 1 од Законот за високото образование, објави Конкурс за избор 
на лица во сите наставно-начни, насловни и соработнички звања.   

 Согласно член 176 став 1 од Законот за високото образование и член 26 став 2 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, избор во наставно-научни, наставно-стручни, научни и наставни 
звања и соработнички звања се врши по пат на јавен конкурс кој го распишува деканот 
на факултетот, што го објавува високообразовната установа во дневниот печат. 
 Меѓутоа, согласно член 8-а став 1 алинеја 3 од Изборниот законик, од денот на 
донесувањето на одлуката за распишување на избори па до завршување на изборите за 
избор на градоначалник или членови на советот, односно до конституирањето на советот 
на општините и градот Скопје, не може да се започне постапка за вработување на нови 
лица или постапка за престанок на работен однос во државни и јавни институции, а веќе 
започнатите постапки се ставаат во мирување. 
 Решението за распишување на избори за членови на Советите на општините и 
Советот на градот Скопје и за градоначалници на општините и за градоначалник на град 
Скопје е донесено од претседателот на Собранието на Република Северна Македонија на 
ден 06.08.2021 година, влегува во сила со денот на објавувањето во Службен весник на 
Република Северна Македонија, а е објавено на ден  06.08.2021 година во Службен 
весник на Република Северна Македонија бр.185/2021. 
 Врз основа на горенаведеното се донесе Одлука како во диспозитивот. 
  
 
 

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

 
 
 
 
Примерок од Одлуката да се достави до: 
- Секретар  
- Одделение за правни работи 
- Архива 
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РЕЦЕНЗИИ ЗА ОЦЕНА НА ПРИЈАВЕНА ТЕМА ЗА ИЗРАБОТКА НА 
ДОКТОРСКИ ДИСЕРТАЦИИИ ПО МЕДИЦИНА ОД ДОКТОРАНТИ НА 

ШКОЛАТА ЗА ДОКТОРСКИ СТУДИИ ПРИ УКИМ 
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До 
Наставно-научниот совет на Медицинскиот 
факултет  
при Универзитетот   
“Св.   Кирил   и Методиј„ , Скопје 

 
 
 
 

 
РЕЦЕНЗИЈА 

 
Наставно-научниот совет на Медицинскиот факултет во Скопје на својата XXXIV редовна 
седница одржана на ден 18.05.2021 година по предлог на Советот на III циклус-докторски 
студии, а врз основа на член 63 од Законот за високо образование и член 53 од 
Правилникот за внатрешните односи и работењето на Медицинскиот факултет, во состав 
на Универзитетот “Св. Кирил и Методиј” во Скопје, донесе Одлука за формирање на 
Комисија за оцена на тема за изработка на докторска дисертација од Асс. д–р. Ива 
Малахова Ѓореска, вработена во Универзитетската Клиника за Гинекологија и 
Акушерство, Скопје под наслов ,, Детекција на плацента акрета спектрум  (ПАС) со 
помош на маjчини плазматски биомеркери: антитромбин 3, плазминоген активатор 
инхибитор 1, растворлив Тие 2, васкуларен ендотелијален фактор на раст рецептор 2 
‘‘  во следниот состав: 
 
 

1. Проф. д-р Снежана Мишевска-Перчинкова 
2. Проф. д-р Ана Данева Маркова 
3. Доц. д-р Катерина Николоска 

 
Комисијата ја разгледа темата за изработка на докторска дисертација под наслов 

,, Детекција на плацента акрета спектрум  (ПАС) со помош на маjчини плазматски 
биомеркери: антитромбин 3, плазминоген активатор инхибитор 1, растворлив Тие 2, 
васкуларен ендотелијален фактор на раст рецептор 2 ‘‘ и има чест на Наставно-
научниот совет да му го поднесе следниот 

 
 
 

ИЗВЕШТАЈ 
 
 

Мислење за предложената тема за изработка на докторска дисертација 
 
Доставениот  поднесок  за  изработка  на  докторска  дисертација  ги содржи  сите  

потребни  елементи  на  една  научно-истражувачка  студија: вовед, цели на студијата, 
материјал и методи, протокол на студијата, очекувани резултати и литература. 

 
Во воведот кандидатот дава основна дефиниција за морфологијата и функцијата 

на плацентата како и неправилностите поврзани со трофобластна инвазија и појавата на 
плацента акрета спектрумот (ПАС) - абнормално атхерентна плацента за утерусот со 



3  

неможност  за одлепување по породувањето на фетусот. АКРЕТА- трофобласните вили 
пенетрираат низ целата дебелина на децидуата; ИНКРЕТА- трофобласните вили 
пенетрираат и инвадираат во миометриумот но не и во сероазта; ПЕРКРЕТА– 
трофобласните вили пенетрираат преку миометриумот во серозата а може и во околните 
органи.  . Кандидатот исто така ги објаснува причините и ризик факторите за настанување 
на ПАС: 

 
 Регии од утерусот со слабо развиена децидуа (цервикс)  
 Предходен царски рез,  
 Предходни интервенции на ендометриумот, 
 Миомектомии, хистеротомии (лузни) 
 Мултипари (повеќекратно дитсендиран утерус) 

 

Кандидатаот ја обајснува комплексноста на оваа дијагноза и нејзиното зачестено 
појавување во светски рамки, а притоа и потребата од нејзино навремено утврдување и 
тетман на пациентките во терциерна здравствена установа.Во понатмошниот дел од 
воведот кандидатот ја објаснува ниската сензитивност и специфичност на дијагностичките 
методи , ултра звук и МРИ , како и поврзаноста на одредени ангиогени биомаркери од 
мајчината плазма со степенот на миометрална инвазија на плацентата.  Односно кај 
пациентки со знаци за плацента акрета или/и плацента превија, поради направилната 
инвазија во утерусниот ѕид одредени ангиогени биомаркери влегуваат во матерналната 
циркулација и притоа истите покажуваат зголемени вредности и тоа зависно степенот на 
инвазијата и тоа: 

 Антитромбин 3- гликопротеин,кој блокира формирање на абнормални тромби. 
Претставува баланс помеѓу крварењето и коагулацијата. 

Плазминоген активатор инхибитор 1 (ПАИ) – има функција во спречување на 
неправилна трофобластна инвазија. 

Васкуларен ендотелијален фактор на раст рецептор 2- има значајна функција во 
имплантацијата, формирањето на децидуа и одржувањето на бременоста. 

Растворлив Тие 2-  претставува рецептор за Ангиопоетин 1 и има значајна васкуларна 
функција, како и улога за формирање на плацентата. 

 
Целите на студијата се јасни и таксативно наброени: 

 
Примарна цел 
 

1. Да се одреди вредноста на биомаркерите во мајчината плазма соодветно на 
степенот на трофобластна инвазија во утериниот ѕид (акерта, инкрета, перкрета) 
еднократно  од крвта на трудниците во третото тромесечје од бременоста (28-37 г.н.) 
 

 Секундарни цели 
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2. Обезбедување на хоспитализација, соодветна предоперативна подготовка и 
третман на пациентките со ПАС во терциерна здравствена установа. 

3. Намалување на стапката на морталитетот и интраоперативната хеморагија кај 
пациентките со  ПАС 

4. Намалување на бројот на хистеректомии кај пациентките со ПАС поради навремена 
предоперативна подготовка и употреба на сите протоколи и превентивни мерки за 
интраоперативна хеморагија (утеротоници, B-Lynch шавови, Bacri- балони, 
тампонада). 
 

 
Истражувањето е дизајнирано како проспективна кохортна студија која ќе вклучува 

околу 100 пациентки со единечна бременост со дијагноза дијагноза на предходен еден или 
повеќе царски резови и/или со сомнение за ПАС, плацента превија, на возраст од 18-40 
години) во третото тромесечје од бременоста. Оваа студија ќе се изведува во периодот од 
12 месеци на ЈЗУ Универзитетска Клиника за гинекологија и акушерство, Скопје и Институт 
за имунологија и хумана генетика, Скопје 

Во однос на матерјали и методи, испитувана група ќе бидат пациентки, амбулантски 
или хоспитализирани на УГАК со Dg. St post SC, Re-SC,Tri-SC, ПАС во тетото тромесечје 
на бременоста, на оддел Патолошка и високоризична бременост и оддел Перипартална 
интензивна нега со предходно утврдени ултразвучни знаци за ПАС 

Пациентите ќе потпишат информативна согласнот за учество во студијата, а 
претходно оваа студија ќе биде одобрена од бордот на етичката комисија,при Медицински 
факултет, Скопје.  

Тие ќе бидат замолени да донираат наместо една епруветка венска крв за рутинска 
диференцијална крвна слика, уште една ЕДТА епруветка (2 мл) крв за истражувачки цели. 

Непосредно пред венепункцијата, кај овие пациентки ќе биде ивршен ултразвучен 
преглед, во амбулантата каде ќе се прегледува пациентката или на соодветниот оддел 
каде што е истата хоспитализирана. Кај овие пациентки ќе биде  ивршен ултразвучен 
преглед, со абдоминална конвексна 3,5 МНz сонда на апарат GE-Voluson 730 pro. Ултра 
звучниот преглед ќе вклучува фетална презентација, фетална биометрија, срцева акција, 
количество на окулуплодова вода, одредување на поставеност, морфологија, зрелост и 
инвазија на плацената во утериниот ѕид, во согласност со ФИГО критериумите за ПАС.  

На Институтот за имунологија и хумана генетика ќе се мери на концентрација на 
antithrombin III, plasminogen activator inhibitor 1, soluble Tie2, soluble vascular endothelial 
growth factor receptor 2. Вредноста на тестот ќе се мери според референтните вредности 
на самиот производител со помош на ЕЛИСА техника, апарат Luminex 200TM . 

На секоја пациентка ќе биде потребно да и се земе телефонски број со кој ќе може 
да се биде во контакт со неа, да се програмира терминирањето на бременоста. Потоа да 
се проследи царскиот рез и ФИГО критериумите за ПАС интраоперативо, да се детектира 
крвозагубата, методите за интраоперативно превенирање на хеморагија, како и 
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хистопатолошката анализа на утерусот и плацентата доколку дојде до хистректомија. 
Истите да се заведат во соодветно досие наменето посебно за секоја пациентка. 

Инклузиони критериуми : 

1. Единечна бременост , 
2. Уз и/или МРИ знаци за ПАС, 
3. Трето тромесечје од бременост, 
4. Возраст 18-40 години, 

Ексклузиони критериуми: 

1. Повеќеплодова бременост,  
2. Хипертензија, 
3. Прееклампсија, 
4. Дијабетес 

Контролна група  ќе бидат 20 пацинтки со прва бременост без сомнение за ПАС, без 
други пропратни коморбидитети. 
 
Во однос на биолошки примероци и нивна анализа:  
Maјчина плазма: 
 
Таа ќе биде добиена преку кубитална венепункција на мајката во третото тромесечје од 
бременоста, при рутинска проверка на диференцијална крвна слика, дополнително уште 2 
мл крв во друга ЕДТА епруветка. ЕДТА епруветката ќе биде соодветно складирана на 
температура од -20 Ц, на Институт за имунологија и хумана генетика се до нејзина 
употреба за истажувачки цели . Диференцијалната крвна слика ќе се изработи на УГАК 
при рутинска обработка на пациентаката по протокол. 
  
 

Поднесокот содржи дел каде е опишана планираната статистичка обработка на 
податоците која ќе се изврши со примена на специфична компјутерска програма за таа 
намена- IBM SPSS Statistics 20.0(IBM, Somers, NY).  

 Атрибутивните статистички серии(фетална презентација, фетална биометрија, 
срцева акција,  одредување на поставеност, морфологија, зрелост и инвазија на 
плацената во утериниот ѕид, покачен дијаметар на плацента и др) ќе се анализираат 
со одредување на проценти на структура , а утврдување на статистичката значајност 
меѓу откриените разлики ќе се тестира со Тест на разлики-Difference тест, X 2  тест 
или Fisher тест.  

 Нумеричките серии(количество на окулуплодова вод, диференцијалната крвна слика 
, дијаметар на плацента ,концентрација на antithrombin III, plasminogen activator 
inhibitor 1, soluble Tie2, soluble vascular endothelial growth factor receptor 2) ќе се 
анализираат со мерки на централна тенденција и со мерки на дисперзија на 
податоците(просек и стандардна девијација, медијана со интерквартални рангови).  

 Разликата помеѓу две просечни вредност, кај нумеричките серии кај кои постои 
нормалната дистрибуција, сигнификантноста на разликата ќе  се тестира со t-Тест 
или непараметарски тест Mann–Whitney U тест 
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 Логистичка регресија ќе биде употребена за да се спореди асоцијацијата помеѓу 
зголемените вредности на биомаркерите и Плацента акерта спектрумот, 
прилагодено според предходно детектираните ултразвучни или МРИ знаци за ПАС. 

 Одредување на специфичност и сензитивност на ултразвучните  и МРИ знаци при 
дијагностицирањето на ПАС 

 Со Shapiro-Wilk`s тест  ќе се испитува нормалната расподелба на варијаблите 
 За CI (confindence интервал  95% CI) е дефинирана статистичката значајност за 

ниво на грешка помало од 0,05 (p).  
 Резултатите ќе се прикажани табеларно и графички. 

 
Од студијата кандидатот очекува кај оние пациентки каде ќе се добие зголемена 

вредност на биомаркерите: antithrombin III, plasminogen activator inhibitor 1, soluble Tie2, 
soluble vascular endothelial growth factor receptor 2. во крвната плазма во третото 
тромесечие од бременоста и суспектни за ПАС, ќе се очекува  потежок интраоперативен 
исход како: 

-атонија на матка,  
-хеморагија над 1000 мл крв, 
-хистеректомија 
 во однос на пациентките со нормални вредности на истите. 
Особено различни вредности би се очекувале при подлабока инвазија на 

плацентата во утериниот ѕид, односно, колку ќе се поголеми вредностите на биомаркерите 
толку ќе биде подлабока инвазијата. 
 

На крајот од поднесокот е дадена листа на избрана литература која содржи 12 
референци кои се од понов датум и се релевантни за темата на истражувањето, а истите 
се правилно цитирани. 
 

Истражувањето ќе биде извршено во согласност со декларацијата од Хелсинки 
што се потврдува со доставеното решение за согласност на етичката комисија за 
истражување на луѓе на Медицинскиот факултет при УКИМ,   како   и   од   стручниот   
колегиум   на   Универзитетската Клиника за Гинекологија и Акушерство. 

 
ЗАКЛУЧОК 

 
Врз основа на анализата на поднесената документација и пријавениот поднесок за 

изработка на докторски труд, актуелноста на темата, како и познавање на способноста 
на кандидатот за стручна и научна работа, Комисијата е на мислење дека поднесената 
пријава на кандидатот  Асс. д-р Ива Малахова Ѓореска за изработка на докторски труд 
на тема “Детекција на плацента акрета спектрум  (ПАС) со помош на маjчини 
плазматски биомеркери: антитромбин 3, плазминоген активатор инхибитор 1, 
растворлив Тие 2, васкуларен ендотелијален фактор на раст рецептор 2„ според својата 
актуелност, поставени цели, изборот на материјалот и методологијата на истражување, 
како и очекуваните резултати, во целост ги исполнува критериумите за изработка на 
квалитетна докторска дисертација.  
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Комисијата позитивно ја оценува предложената тема за изработка на докторска 
дисертација и има чест да му предложи на Наставно-научниот совет на Медицински 
факултет Скопје да ја прифати и предлогот да го проследи во понатамошна постапка. 
 
 

РЕЦЕНЗЕНЗЕНТСКА КОМИСИЈА: 
 
 

 
1. Проф. д-р Снежана Мишевска-Перчинкова 

                                                                  
 
                                                                2. Проф. д-р Ана Данева Маркова 

 
 

                                                                3. Доц. д-р Катерина Николоска 
 



До Наставно- научниот совет на 

МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ 

УНИВЕРЗИТЕТ “ СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЈ” 

СКОПЈЕ 

 

 

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

Методиј”- Скопје, по предлог на Советот на трет циклус студии- докторски студии по медицина 

од 24. 12. 2020 година, на својата XXXIV редовна седница одржана на ден 18. 05. 2021 година, 

донесе одлука за формирање на рецензиона комисија за оцена на подобноста на пријавената тема 

за изработка на докторска дисертација со наслов: 

 

“ ПРОГНОСТИЧКАТА ВРЕДНОСТ НА КОМПЈУТЕРИЗИРАНАТА ТОМОГРАФСКА 

ПУЛМОНАЛНА АНГИОГРАФИЈА КАЈ ПАЦИЕНТИ СО АКУТНА БЕЛОДРОБНА 

ЕМБОЛИЈА” на англиски јазик “THE PROGNOSTIC SIGNIFICANCE OF COMPUTED 

TOMOGRAPHIC PULMONARY ANGIOGRAPHY IN PATIENTS WITH ACUTE 

PULMONARY EMBOLISM” од студентот на трет циклус докторски студии Асс. д- р Соња 

Николова во состав: 

 

1. Проф. д-р Надица Митреска, ментор 

2. Проф. д-р Михаел Груневски, член 

3. Проф. д-р Златица Димитријевиќ Гошева, член. 

  

Рецензионата комисија по разгледување на доставениот материјал за оцена на 

подобноста на темата за изработка на докторска дисертација, го поднесува следниот: 



 

ИЗВЕШТАЈ 

  Пријавената тема за изработка на докторска дисертација со наслов “ 

ПРОГНОСТИЧКАТА ВРЕДНОСТ НА КОМПЈУТЕРИЗИРАНАТА ТОМОГРАФСКА 

ПУЛМОНАЛНА АНГИОГРАФИЈА КАЈ ПАЦИЕНТИ СО АКУТНА БЕЛОДРОБНА 

ЕМБОЛИЈА” од кандидатот Асс. д-р Соња Николова е поднесок изнесен на 29 страници и 

структуриран на следниов начин: вовед, мотив, цели, истражувачки хипотези, методологија на 

истражувањето, очекувани резултати, анекс- инструмент на истражувањето и референци. 

 Во воведот, кандидатот се осврнува на акутната белодробна емболија како дијагностички 

предизвик и кардиоваскуларно заболување со висока и рана стапка на смртност, клинички ентитет 

кој претставува честа фатална компликација на венскиот тромбемболизам заради 

неспецифичноста на симптомите и варијабилната клиничка слика, посебно кај асимптоматски 

пациенти. Кандидатот детално ја опишува акутната десно срцева дисфункција како најчеста 

компликација и живото загрозувачка состојба, а е резултат на  опструкција на пулмоналното 

артериско корито, дава осврт на најчестиот смртен исход од акутната белодробна емболија во 

првите часови од презентацијата, како и на бенефитот од навремената дијагноза и брзото 

менаџирање со огромна улога во реверзибилноста на десно- срцевата дисфункција. Кандидатот го 

структурира воведот во 6 поглавја.  

 Во првото поглавје од воведот се анализираат етиологијата, епидемиологијата, 

инциденцата, ризик факторите и клиничката презентација на акутната белодробна емболија. Во 

делот за етиологија на акутната белодробна емболија, истата се дефинира како група на чести и 

потенцијално смртоносни клинички и патофизиолошки синдроми предизвикани од дешарж на 

ендоген или егзоген емболус во пулмоналната артерија или нејзините гранки, а се асоцирани со 

бројни наследни или стекнати ризик фактори, како и понапредна возраст. Истражувањата 

покажале дека после коронарната артериска болест и мозочниот удар, акутната белодробна 

емболија го завзема третото место меѓу најчестите видови на кардиоваскуларни заболувања, а 

покрај недостапноста на егзактни епидемиолошки податоци, пресметана е приближна инциденца 

на белодробната тромбемболија од 60 до 70 случаи на 100, 000, и онаа на венска тромбоза од 124 

случаи на 100, 000 од општата популација. Во второто поглавје од воведот, кандидатот се 

осврнува на анатомијата, патологијата и патофизиологијата на акутната белодробна емболија. Во 

третото ги наведува и детално анализира дијагностичата вредност, специфичноста и сензитивноста 

на најчестите имиџинг методи( радиографијата на бели дробови, ехокардиографијата, 



компјутеризираната томографска пулмонална ангиографија, магнетната резонантна пулмонална 

ангиографија, ултрасонографијата на долни екстремитети, вентилационо- перфузиониот скен како 

и серумските маркери). Во четвртото поглавје од воведот, според ПИОПЕД 2 студијата и 

Критериумите на Американскиот Колеџ за Радиологија се конструира дијагностички алгоритам за 

акутна белодробна емболија. Во петото поглавје, како резултат на неспецифичната 

симптоматологија на акутната белодробна емболија, опишани се најчестите и слични 

диференцијално дијагностички состојби (миокарден инфаркт, срцева слабост, миоперикардит, 

пнеумоторакс, плеуропнеумонија, септичен шок и други хипотензивни кризи, како и акутни 

егзацербрации на ХОББ). Во шестото поглавје се дава осврт на  типот и значењето од навремениот 

избор на соодветен третман кај акутната белодробна емболија. 

 Мотивот за изработка на истражувањето е јасно срочен и потекнува од потребата за брза и 

навремена дијагноза на ова живото загрозувачка состојба, неопходна во подобрување на крајниот 

исход кај пациентите, посебно кога знаците и симптомите, како и помошните клинички тестови се 

неспецифични, а со оглед на високиот ризик на морбидитет и смртност, која може да достигне и 

до 90% кај пациенти со непрепознаени симптоми и фактот дека соодветно и навремено 

дијагностицирана и третирана белодробна тромбемболија, покажува помалку од 10% смртност.  

Имајќи предвид дека белодробната тромбемболија е трето најчесто кардиоваскуларно заболување 

после миокардниот инфаркт и удар, при изборот на соодветна дијагностичка и тераписка 

стратегија кај пациенти со акутна белодробна емболија, неопходна е стратификација на ризикот, 

бидејќи пациентите со висок ризик може да бенефицираат од навремена тромболиза или 

емболектомија, во комбинација со антикоагулација.  

 Оттука произлегува и главната цел на ова истражување, односно да се направи комплетна 

радиолошка евалуација со помош на иницијални и контролни компјутеризирано томографски 

пулмонални ангиографии ( КТПА) кај пациенти со акутна белодробна емболија во Република 

Македонија, и со мерења на пулмоналниот опструкциски индекс и повеќе КТ кардиоваскуларни 

маркери на десно срцева дисфункција, да се утврди нејзината прогностичка вредност во исходот. 

Додека специфични цели се следниве: да се прикажат демографските карактеристики на 

пациентите со акутна белодробна емболија ( пол, возраст, тежина, притисок, пулс, серумски Д- 

димер), да се направи радиолошка анализа и потребни мерења на направените КТПА кај сите 

пациенти со акутна белодробна емболија за пулмоналниот артериски опструкциски индекс и КТ 

кардиоваскуларните параметри на десно срцева слабост кај иницијалните и кај контролните 

прегледи, да се одреди поврзаноста помеѓу опструкцискиот индекс и КТ маркерите на десно 

срцева слабост кај иницијалните и контролни КТПА кај пациенти со позитивна акутна белодробна 



емболија и да се утврди дали постои сигнификантна статистичка разлика помеѓу нив, да се 

идентификуваат оптималните cut- off вредности на опструкцискиот индекс скор и односот десен/ 

лев вентрикул, во предикција на десно срцева дисфункција, да се покаже дијагностичката вредност 

на опструкцискиот индекс и КТ маркерите на десно срцева слабост во прогноза на исходот од 

акутна белодробна емболија, да се утврди дали пушењето и длабоката венска тромбоза како ризик 

фактор влијаат на висината на опструкцискиот индекс и КТ маркерите за десно срцева слабост кај 

сите пациенти со акутна белодробна емболија. 

 Кандидатот ги набројува следниве истражувачки хипотези: 

1) КТПА има значителна прогностичка вредност во ризик стратификацијата на пациентите со 

акутна белодробна емболија. 

2) КТПА може да идентификува десно срцева дисфункција кај пациенти со акутна белодробна 

емболија преку семиквантитативно мерење на пулмоналниот артериски опструкциски индекс. 

3) КТПА може да идентификува десно срцева дисфункција кај пациенти со акутна белодробна 

емболија преку мерења на односот десен/ лев вентрикул. 

4) Пулмоналниот артериски опструкциски индекс и односот десен/ лев вентрикул може да се 

користат како прогностички КТ маркери во исходот на пациенти со акутна белодробна емболија. 

5) Пациентите со длабока венска тромбоза и акутна белодробна емболија имаат повисоки 

вредности на пулмоналниот артериски опструкциски индекс и поизразени КТ знаци за десно- 

срцева слабост.  

6) Пациентите кои пушат и имаат акутна белодробна емболија, имаат повисоки вредности на 

пулмоналниот артериски опструкциски индекс и поизразени КТ знаци за десно- срцева слабост. 

 Во делот методологија на истражувањето, кандидатот наведува дека истражувањето ќе 

претставува аналитичка  студија на пресек, која  ќе се спроведува на ЈЗУ Универзитетскиот 

Институт за Радиологија- Скопје каде ќе се врши собирање на податоците и радиолошката анализа 

на наодите. Извор на податоци ќе бидат КТПА прегледите кај сите пациенти со акутна белодробна 

емболија кои ќе бидат анализирани од субспецијалист по торакална радиологија, како и соодветни 

информации за направени ехокардиографски прегледи од историјата на болен и податоци добиени 

од соодветно дизајниран прашалник за потребите на истражувањето. 



Истражуваната популација ќе биде составена од испитаници на возраст од 18 до 91 година, 

од двата пола. Испитуваната група ќе ја сочинуваат пациенти упатени на Универзитетскиот 

Институт за Радиологија со работна дијагноза- акутна белодробна емболија, на кои им е направено 

најмалку едно КТПА иследување, на кои истата е потврдена, како и ехокардиографски преглед. 

Испитуваниот примерок ќе го сочинуваат 100 испитаници од кои најголем дел ќе имаат  

контролни КТПА прегледи, а сите ќе имаат претходно направен ехокардиографски преглед. 

Испитуваниот примерок во текот на истражувањето ќе биде поделен во две групи во однос на 

ехокардиографскиот наод за присутна или отсутна десно срцева дисфункција. Временски 

студијата ќе трае до исполнување на големината на примерокот. 

Кај сите пациенти ќе биде направена КТПА по соодветен дијагностички протокол за 

акутна белодробна емболија на  64- слајсен Somatom Definition AS+ компјутеризиран томограф ( 

Siemens Healthineers, USA). Ќе биде инјектиран болус од 70- 100мл јодиран контраст со 

концентрација од 300 мг/ мл во левата антекубитална вена со брзина на проток од 3- 5мл/ секунда 

со автоматски систем за инјектирање. КТ скенирањето ќе биде извршено после стартот на 

инјектирањето на контрастниот медиум со болус- тракинг техника, од базата на вратна регија до 

хемидијафрагмите. Сите прегледи ќе бидат извршени на грбна позиција, во кранио- каудален 

правец и со еднократно земање на воздух. Параметри кои ќе се користат во КТПА протоколот за 

акутна белодробна емболија се: дебелина на пресек од 1 мм, интервал меѓу пресеци 0.5 мм, време 

на скенирање 2.76 мсек со одложување од 3 секунди, просечен напон од 120 Кв и експозиција од 

108 мАсек.  

Сите КТПА со позитивна акутна белодробна емболија ќе бидат анализирани од 

субспецијалист по торакална радиологија со 8 годишно работно искуство. Прво ќе се пристапи кон 

детекција на ендолуминални, централни дефекти во полнење на пулмоналното артериско стебло и 

ќе се нотира нивната локација, број и степенот на опструкција ( парцијален или комплетен). 

Пулмоналниот артериски опструкциски индекс скор ќе се пресмета за сите пациенти со акутна 

белодробна емболија на иницијалните КТПА, додека резолуцијата на наодот ќе се следи на 

контролните КТПА и дефинира како комплетно отсуство на ендолуминални дефекти во полнење 

на пулмоналните артерии. Пулмоналните артерии се поделени на десет сегментни артерии за 

секоја страна ( 3 за горен лобус, 2 за среден и лингула и 5 за долните лобуси). Доколку се утврди 

присуство на тромб во една сегментна артерија, се добива скор од 1 поен. Доколку тромбот се 

наоѓа попроксимално, се пресметува сума од вкупниот број на сегментни артерии кои 

произлегуваат од афектираниот крвен сад. Секоја добиена вредност се множи со 1 или 2 во 

зависност од тоа дали се нотира парцијална или комплетна оклузија на крвниот сад. Скорот е со 



минимална вредност 0 и максимална 40. Потоа се пресметува процентуална вредност по 

формулата {(n x d)/40}x 100, каде n  е бројот на афектирани сегментни артерии ( минимум 1, 

максимум 20), а d  е степенот на опструкција на афектираниот крвен сад ( минимум 1, максимум 

2). Односот десен/ лев вентрикул се пресметува преку кратките оски на десен и лев вентрикул во 

аксијална рамнина, од ендокардијалниот раб на слободниот ѕид, па до интервентрикуларниот 

септум. Дијаметрите на пулмоналниот трункус се мерат на аксијалните скенови и на ниво каде 

истиот е во континуитет со десната пулмонална артерија, а на ова ниво се пресметува и 

дијаметарот на асцендентна аорта. Дијаметарот на вена кава супериор се добива од аксијалните 

скенови и на ниво на кое азигосната вена се влева во истата. За сигнификантен рефлукс на 

контраст во вена кава инфериор ќе се земат во предвид оние прегледи кај кои контрастот 

достигнува до интрахепаталниот сегмент на истата. Ќе се анализираат сите ехокардиографски 

наоди во првите 48 часа од направената КТПА. Десно срцева слабост на ехокардиографија ќе се 

дефинира како присуство на хипокинезија на десен вентрикул и кога еден или повеќе од следните 

наоди ќе бидат присутни- дилатација на десен вентрикул ( енд- дијастолен дијаметар>30мм), 

однос на енд- дијастолните дијаметри помеѓу десен и лев вентрикул >1, парадоксално движење на 

септумот и пулмонална хипертензија. 

Во делот статистичка анализа кандидатот детално ги наведува статистичките алатки со кои ќе 

се обработуваат пооделни податоци добиени во текот на истражувањето:  

 Базите на податоците ќе се формираат со примена на специфични компјутерски програми 

за таа намена. Нивната обработка ќе се изврши со помош на стандардни дескриптивни и 

аналитички биваријатни и мултиваријатни методи.  

 Атрибутивните статистички серии ќе се анализираат со одредување на коефициент на 

односи, пропорции, стапки и со  утврдување на статистичката значајност меѓу откриените 

разлики-Хи-квадрат (Pearson Chi-square) и Тест на разлики(Difference test).  

 Нумеричките серии ќе се анализираат со мерки на централна тенденција и со мерки на 

дисперзија на податоците, ќе се одредува медијана и интерквартален ранг.   

 Кај нумеричките серии кај кои не постои одстапување од нормалната дистрибуција, 

сигнификантноста на разликата ќе се тестира со Studentov t-тест (за зависни и независни 

примероци-варијабли), a онаму каде постои одстапување од нормалната дистрибуција, 

сигнификантноста на разликата ќе се тестира со Mann-Whitney U тест. 

 Корелативните односи  ќе се тестираат со коефициентот на корелација – Pearson- 

коефициент ( r )  или Spearman rank (R )корелација. 



• Предиктивноста ќе се одредува со помош на ROC кривата ( receiver operating characteristic- 

ROC). 

• Ќе се одредува Сензитивност и Специфичност. 

 Ќе се одредува Cut off , која ја означува вредноста на варијаблата, опсегот што предвидува 

позитивна состојба. 

 Со Shapiro-Wilk`s тест ќе се испитува нормалната расподелба на варијаблите. 

 За CI (confindence интервал  95% CI) е дефинирана статистичката значајност за ниво на 

грешка помало од 0,05 (p).  

 Резултатите ќе се прикажат табеларно и графички. 

Доколку се појави потреба во текот на изработка на докторатот ќе се применат и други тестови 

со единствена цел исполнување на целите на докторската теза.  

Во делот очекувани резултати кандидатот претпоставува одговори на претходно дефинираните 

цели. Имено, со оваа студија се очекува да се потврди значењето на компјутеризираната 

томографска пулмонална ангиографија во промптната дијагноза и менаџмент на акутната 

белодробна емболија како и нејзината прогностичка вредност во предвидување на евентуалните 

компликации од истата. Со студијата се очекува да се укаже на можноста на КТПА како 

дијагностички модалитет на избор, да ја идентификува десно срцевата слабост и да го 

стратифицира ризикот преку евалуација на пулмоналниот артериски опструкциски индекс и други 

кардијални КТ маркери, а имајќи го во предвид фактот дека десно срцевата дисфункција е една од 

најчестите компликации на акутна белодробна емболија и значителна детерминанта на 

краткотрајното преживување. Со оваа студија која вклучува иницијален КТПА, како и контролен 

преглед после резолуција на тромбите, се очекува да се докаже дека пулмоналниот артериски 

опструкциски индекс и односот десен вентрикул/ лев вентрикул може да се евалуираат како 

прогностички маркери за акутна белодробна емболија. Вакви и слични студии може да бидат 

корисни и во формирање консензус во однос на контролните КТПА протоколи кај пациенти со 

белодробна тромбемболија, и преку евалуација на пулмоналниот артериски опструкциски индекс 

и десно срцевата дисфункција асцирана со пулмоналниот артериски опструкциски индекс да се 

оптимизира времетраењето на терапијата и да се избегнат непотребни имиџинг испитувања. 

На крајот е поместен еден анекс. За потребите од истражувањето изготвен е прашалник (анекс 

1), кој содржи прашања кои ќе помогнат во одредување на демографските карактеристики на 

пациентите со акутна белодробна емболија.  

Делот референци содржи 31 современи и уредно цитирани наслови. 



 

Врз основа на доставениот материјал, по разгледување на истиот, рецензионата комисија го 

донесе следниов: 

ЗАКЛУЧОК 

 

 Пријавената тема за изработка на докторска дисертација со наслов: “ 

ПРОГНОСТИЧКАТА ВРЕДНОСТ НА КОМПЈУТЕРИЗИРАНАТА ТОМОГРАФСКА 

ПУЛМОНАЛНА АНГИОГРАФИЈА КАЈ ПАЦИЕНТИ СО АКУТНА БЕЛОДРОБНА 

ЕМБОЛИЈА”, поднесена од кандидатот Асс. д-р Соња Николова ги задоволува принципите на 

научна работа. Темата е актуелна, дава научен придонес во областа на современата имиџинг 

дијагностика, а воедно има и апликативна вредност во клиничката пракса. 

Врз основа на горенаведеното, комисијата има чест, на Наставно- научниот Совет на 

Медицинскиот факултет во Скопје, да му предложи, пријавената тема “ ПРОГНОСТИЧКАТА 

ВРЕДНОСТ НА КОМПЈУТЕРИЗИРАНАТА ТОМОГРАФСКА ПУЛМОНАЛНА 

АНГИОГРАФИЈА КАЈ ПАЦИЕНТИ СО АКУТНА БЕЛОДРОБНА ЕМБОЛИЈА” од 

кандидатот Асс. д-р Соња Николова, да ја прифати. 

 

Рецензиона комисија во состав: 

 

1. Проф. д-р Надица Митреска, ментор                     _________________________________ 

2. Проф. д-р Михаел Груневски, член                        _________________________________ 

3. Проф. д-р Златица Димитријевиќ Гошева, член   _________________________________ 

 

 

Скопје, Јули 2021 година 

 



 Р  Е  Ц  Е  Н  З  И  Ј  А  

 
 

 

З А  О Ц Е Н А  Н А  Т Е М А  З А  И З Р А Б О Т К А  Н А  Д О К Т О Р С К А Т А  
Д И С Е Р Т А Ц И Ј А    

 
 

                                                                   
                                                                 
 
            
       Врз основа на член 63 од Законот за високо образование („Службен весник на  
Република Македонија“ број 35/08, 103/08, 26/09, 83/09, 99/09, 115/10, 17/11, 51/11, 123/12, 
15/13, 24/13, 14/14, 116/14, 130/14, 10/15, 20/15, 98/15 и 154/15), член 53 од Правилникот за 
внатрешните односи и работењето на Медицинскиот факултет во Скопје, во состав на 
Универзитетот „Св Кирил и Методиј“ во Скопје (Универзитетски гласник бр.121/09 и 
188/2011) и член 55 од став 1 од Правилникот за условите, критериумите и правилата за 
запишување и студирање на трет циклус - докторски студии на Универзитетот „Св Кирил 
и Методиј“ во Скопје (Универзитетски гласник бр.245/13), Наставно-научниот совет на 
својата XI работна седница, одржана на 30.05.2018 година, а по предлог на Советот на III 
циклус – докторски студии донесе одлука за формирање на Комисија за оцена на тема за 
изработка на докторска дисертација од  д-р Реихане Биcлими Бериша  под наслов:                    
  „ Корелација на клинички, дермоскопски, хистопатолошки наоди за диференцијација на 
подвидовите на карцином  на  базалните клетки (БКК) “ 
 
 

Комисијата во состав:  

       
       1.     Проф. д-р Ѓорѓе Џокиќ , ментор 

2.   Проф. д-р Сузана Николовска, член 
3.   Проф. д-р Елизабета Мирчевска Жоговска, член 

 
 
 
 
          Комисијата детално го разгледа поднесокот и го поднесува следниов: 

                  



                                                   
                                              И З В Е Ш Т А Ј 
 
 
 
               Оцена на предложената тема за докторска дисертација 
 
 
 
Докторандката одбрала за тема   „ Корелација на клинички, дермоскопски, 
хистопатолошки наоди за диференцијација на подвидовите на карцином  на  базалните 
клетки (БКК) “ 
 
 
Доставениот предлог за изработка на докторска дисертација ги содржи сите потребни  
елементи на една научно-истражувачка студија: вовед, цели на истражување, материјал и 
методологија на истражување, очекувани резултати и литература. 
 
 
Деловите се систематизирани во точки и подточки со наслови и поднаслови, со што се 
обезбедува соодветно следење на материјата која е обработена во истражувањето. Во 
трудот се изложени предметот и целите на истражувањето,  теоретската рамка и методите 
на истражувањето.  
 
 
 
Bовед                 

На почетокот во воведот кандидатката  опширно ги објаснува сите подвидови на 
базоцелуларните карциноми со јасна нивна дефиниција, клинички карактеристики, 
инциденца, видови на БКК, етиологија, дијагностички методи и  хистопатологија. 
Карциномот на базалните клетки  (БКК)  е најчестиот вид на рак на кожата. Карциномот 
на базалните клетки (БКК)  е најчест од сите видови на рак кај популацијата со бела кожа.  
Туморот има бавна прогресија и метастази се наоѓаат во само 0,5 % од случаите, меѓутоа, 
значајно локално уништување и осакатување може да се забележи кога третманот е 
занемарен или несоодветен. Карциномот на базалните клетки  сочинува околу 70% од 
туморите на кератиноцити, кои опфаќаат 90% од сите малигни заболувања на кожата. БКК 
влијае главно на изложени области, кај околу 80% од пациентите се појавува во главата, а 
во половина од нив влијае на кожата на образите и носот Останатите фотоекспонирани 
области како што се трупот и екстремитетите се помалку погодени и во околу 4 % од 
лезиите на пациентите може да се појават на гениталиите и перианалната област.  
 Дермоскопија позната и како епилуминисценција, микроскопија, дерматоскопија 
или засилена микроскопија на површината, е техника за зголемување и неинвазивна, ин 
виво, која се користи за евалуација на пигментирани лезии на кожата и е во состојба да ја 
зголеми дијагностичката точност на подтиповите на базалните клетки карцином  (БКК). 



Дермоскопскиот преглед ја подобрува дијагностичката точност со тоа што помага 
да се разликуваат БКК од други тумори и воспалителни заболувања и со обезбедување на 
сигурни средства за разликување помеѓу различни хистолошки подтипови на БКК. Раната 
дијагноза може да има клучна улога во намалувањето на морбидитетот поврзан со болести 
и третмани. 
 
 
Цели  

Како цели кои кандидатката ги поставила во изработка на оваа студија е да се 
идентификува клучот на критериумите за дермоскопија во дијагнозата на различни 
подтипови на БКК, површни БКК, пигментирани БКК, нодуларен БКК, инфилтративен 
БКК, - и, да се докаже вредноста на Дермоскопија во прецизноста на предоперативна 
дијагноза на различни подтипови на карцином на базалните клетки (БКК) потврдени со 
наоди од постоперативна хистопатологија (PH). 
 
 
 
Материјалите и методите  
 

Во ова поглавје Материјалите и методите се детално прецизирани, групирани и 
опишани. Студијата е дизајнирана како ретро-проспективна. Во студијата се вклучени 50 
пациенти. За спроведување на ова истражување, ќе се направи соработка меѓу  Одделот за 
дерматологија-Универзитетски клинички центар на Косово,каде пациентите за оваа 
студија ќе се прегледуваат и контролираат и  на Институтот за патолошка анатомија –
Универзитетски   клинички центар на Косово, каде ќе се прават ПХ наодите. 

ПАРАМЕТРИ за групирање на пациенти ќе бидат пол, возраст, локализација, 
димензии, професија и тип на тумор.  
Критериумите за вклучување ќе бидат учесници на возраст над 18 до 80 години.          

Критериуми за вклучување ќе бидат дефинирана хистопатолошка дијагноза на 
БКК, вклучувајќи подтип класификација, достапност на клинички, дерматоскопски и 
достапност на слајдови за хистопатологија. Сите лезии ќе бидат класифицирани 
хистолошки како чисти подтипови на БКК, површни БКК, пигментирани БКК, нодуларен 
БКК, инфилтративен БКК. 

Критериумите за исклучување ќе бидат следниве: зрачење, имуносупресивна 
терапија, хемофилија, метаболички заболувања на коските, хематолошки заболувања (на 
пр. Леукемија, лимфом).  

Дијагнозата ќе се базира на клинички, дермоскопски и хистопатолошки наоди, и 
сите лезии ќе бидат поделени на карактеристични подтипови на класификација, врз основа 
на претходно опишаните стандардни критериуми за секој подтип, и вклучени површни 
БКК, пигментирани БКК, нодуларен БКК, инфилтративен БКК. 

Комплетен дермоскопски преглед на целото тело ќе се изврши со дерматоскопски 
слики снимени со опрема на Дермлите Фото (Дермлите 3 Ген, Хајн) на 10 - зголемување 
на пати. Дигитално снимање се прави со јаболков iPhone со дермоскопски слики.      
Случаи со целосен широк засек, како и хистопатолошко (ПХ) испитување беа резултат на 
биопсија на удар или биопсија на бричење. ПХ- наод неделно им се применуваше за да се 
потврди дијагнозата дадена со дерматоскопскиот преглед. 



Со цел да се избегне губење на васкуларните дермоскопски карактеристики, при 
директен контакт, ќе се примени најмал можен притисок. 
За потребите на студијата, беше развиена шема со анатомски регион, која ќе се анализира 
за попрецизно означување на анатомските региони и распространетоста на различните 
подтипови на карцином на базалните клетки (БКК), кои ќе бидат дадени како додаток На 

Резултатите ќе бидат презентирани во табеларна форма и во форма на дигитална 
фотографија.  Добиените резултати од истражувањето ќе бидат комбинирани и 
обработени врз основа на кои ќе се донесат конечни заклучоци. 
Статистичките анализи ќе се извршат според дефинираниот аналитички план. Постапката 
ќе ја надгледува професионален биостатистичар. Processingе се применуваат стандардни 
статистички методи за обработка и анализа на податоците.  
  Сите студии ќе бидат извршени според етичките упатства и откако ќе бидат 
одобрени од Комитетот за етичка институција. 
 
 
 
Очекувани резултати 
    

 
 Докторандката од своите испитувања ги очекува следниве резултати, со кои треба 

да ги дефинира и прецизира  специфичните дермоскопски критериуми поврзани со 
различни подтипови на БКК. Овие резултати од студијата  се потребни за да се докаже 
дали клиничките слики, комбинирани со дермоскопски слики, би можеле да ја зголемат 
точноста на предоперативна класификација на подтипови на БКК. Класификацијата на 
подтипот на карцином на базалните клетки предоперативно помага при планирање на 
најсоодветен третман.                                                                                           

Резултатите од  оваа студија се  очекува, треба да потврдат  дека воведувањето 
преоперативна дермоскопија е од голема вредност во прецизноста на предоперативната 
дијагноза на различни подтипови на БКК, што се докажува со постоперативни наоди на 
PH анализа. 

        

       

    Во дискусијата е направена споредба на добиените резултати со резултатите од 
објавена литература и се дополнети со објаснување за секое отстапување.  

 

        

      Во Заклучокот  кандидатката констатира  јасно и концизно во прилог на  
потенцирање на важноста на предоперативна дермоскопија во дијагноза на карцином на 
базалните клетки (БКК) потврдена со позитивен постоперативен ПХ наод . Резултатите од 
оваа студија се очекува да дадат важен придонес во евалуацијата на Дермоскопијата како 
важна дијагностичка алатка, да ја прецизираат и подобрат дијагнозата на различни 
подтипови на БКК и да обезбедат подобро решение во третманот и оптимизацијата на 
терапијата.      



                                                                                             

   

 

 

      Затоа, правилната подтипска класификација на БКК е клучна за да се избере 
најсоодветната терапија. Клиничкото, дермоскопско и хистопатолошко испитување, 
претставува најточен метод за да се процени подтипот на БКК. Сепак, брза 
предоперативна класификација на подтипови може да биде корисна за да се избегне 
интервенција извршена за дијагностички цели, намалувајќи го и морбидитетот на 
пациентот и финансиските трошоци поврзани со постапката за ексцизија. Се покажа дека 
дермоскопијата го олеснува клиничкото препознавање на БКК, овозможувајќи нејзина 
дискриминација од други тумори на кожата и не-неопластични заболувања. 

 

Литературата е коректно цитирана и соодветна. Користена е литература од 
странски автори, со вкупно 26 референци. 

           
                   
 
 
 
 
 
Заклучок:  
 

         

           Пријавата за изработка на докторската дисертација со работен наслов „ Корелација 

на клинички, дермоскопски, хистопатолошки наоди за диференцијација на подвидовите на 

карцином на базалните клетки (БКК) “ изработена од д-р Реихане Биcлими Бериша според 

својата содржина, односно предметот на истражувањето и целите коишто се предмет на 

истражување во целост ги исполнува потребните барања за ваков вид на научно 

истражување. Добиените резултати имаат практична применлива вредност, па имајќи го 

сето ова во предвид, рецензентската комисија му предлага на Наставно-научниот совет и 

Советот на студиската програма за трет циклус на студии на Универзитетот „Св. Кирил и 

Методиј“ при Медицинскиот факултет во Скопје, да ја прифати пријавата и да даде 

натамошен позитивен тек на постапката. 
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РЕЦЕНЗИЈА 

ЗА ОЦЕНА НА ДОКТОРСКАТА ДИСЕРТАЦИЈА „ЕВАЛУАЦИЈА НА 
ХОРМОНИТЕ НА ХИПОФИЗО-ГОНАДНАТА И ХИПОФИЗО-
АДРЕНАЛНАТА ОСКА КАКО ПРЕДИКТОРИ ЗА ПОЈАВА НА 
ПОСТПАРТАЛНА ДЕПРЕСИЈА ПРИ ИН ВИТРО ФЕРТИЛИЗАЦИЈА“ ОД 
М-Р ЈАНА БЕЛЕВСКА, 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 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, Наставно-научниот совет на 
Медицинскиот факултет во Скопје, на својата XXXIII редовна седница одржана на 
31.3.2021 година, а по предлог на Советот на студиската програма на трет циклус 
студии – докторски студии по медицина, донесе Одлука за формирање на 
Комисија за оцена на докторската дисертација на кандидатката м-р Јана Белевска 
со наслов „Евалуација на хормоните на хипофизо-гонадната и хипофизо-
адреналната оска како предиктори за појава на постпартална депресија при ин 
витро фертилизација“, во состав: проф. д-р Бранислав Стефановски (претседател), 
проф. д-р Марија Папазова (ментор), проф. д-р Ана Данева Маркова (член), проф. 
д-р Горан Димитров (член) и проф. д-р Глигор Тофоски (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 м-р Јана Белевска, со наслов 
„Евалуација на хормоните на хипофизо-гонадната и хипофизо-адреналната оска 
како предиктори за појава на постпартална депресија при ин витро 
фертилизација“, содржи 196 страници компјутерски обработен текст во фонт 
Calibri, со 1,5 проред и големина на букви 12, 174 библиографски единици од 
темата што се обработува, меѓу нив научни трудови, статии, книги и интернет-
ресурси. Текстот е збогатен со 66 табели, 49 слики и 3 прилози. 

 Трудот е структуриран во глави: вовед, мотив, цели, материјал и методи, 
резултати, дискусија и заклучни согледувања. Деловите се систематизирани во 
точки и потточки со наслови и поднаслови, со што се обезбедува соодветно 
следење на материјата која е обработена во истражувањето.  

Докторската дисертација започнува со воведот на трудот, како прво 
поглавје, кој понатаму е организиран во тематски целини каде што се изложени 
досегашните сознанија за проблематиката на постпарталните депресии. 



Кандидатката, на концизен и прегледен начин, поткрепен со многубројни 
литературни извори, ги изнесува податоците за постпарталните психички 
проблеми. Воведот содржи податоци кои се објавени во современата научна 
литература, а се однесуваат на предметот од интерес на предложената тема. Во 
воведот, кандидатката дава историски осврт на досегашните истражувања на 
полето на постпарталните психички проблеми кои датираат од времето на 
Хипократ, преку сознанијата на Гален и Целсус, сè до најсовремените пристапи во 
модерната медицина. Паралелно со опишувањето на постпарталните психички 
проблеми, кандидатката ја објаснува и кратката историја на развојот на 
стимулиран циклус на вонтелесно оплодување. Првото успешно вонтелесно 
оплодување кое се завршило со раѓање е спроведено во 1978 година во Кембриџ, 
во Англија. За ова достигнување во 2010 година, Роберт Едвардс ја добил 
Нобеловата награда за медицина. Историјата на асистирана репродукција во 
нашата држава започнува со пионерските обиди на д-р Слободан Лазаревски, кој 
во 2002 година го реализирал првото успешно ин витро оплодување. Денес 
асистираната репродукција во нашата држава е рутинска постапка во повеќе 
здравствени установи. На историски познатите факти се надоврзуваат новите 
техники и протоколи како аспирација на ооцити со помош на ултразвук, донација 
на ооцити, интрацитоплазматско инјектирање на сперма и многу други 
достигнувања кои денес секојдневно рутински се применуваат. Во воведниот дел, 
кандидатката се осврнува на бременоста како посебен период во животот на 
жената и промените кои настануваат во овој период. Периодот по породување на 
жената е означен како постпартален период и трае од 4 до 6 недели. Во овој 
период, жените може да се соочат со широк спектар на постпартални психички 
проблеми. Кандидатката дава детален опис на постпарталните психички 
проблеми, кои се групирани во три категории, каде што постпарталната психоза е 
опишана како најтешка форма на психичко растројство по породувањето. Даден е 
детален приказ на факторите на ризик за развој на постпартална депресија, кои се 
групирани во биолошки и психосоцијални фактори на ризик. Кандидатката ги 
опишува хормоните на хипофизо-гонадната оска и хипофизо-адреналната оска 
како биолошки фактори на ризик. Промените во нивото на хормоните на 
хипофизо-гонадната и хипофизо-адреналната оска се асоцирани со појавата на 
постпартална депресија. Нискиот социо-економски статус, економските и воените 
кризи, како и употребата на психоактивни супстанции се наведени како 
психосоцијални фактори на ризик за појава на постпартална депресија. Во 
воведниот дел, кандидатката објаснува дека протоколите на хормонална 
стимулација кои се применуваат при ин витро фертилизација се во тесна 
корелација со појава на симптоми на постпартална депресија. Најчесто користени 
протоколи за оваријална стимулација се долг протокол за оваријална 
стимулација, краток протокол за оваријална стимулација и протокол со 
антагонист. Кандидатката ги објаснува концизно протоколите на оваријална 
стимулација. Воведниот дел на дисертацијата завршува со методи на советување 
на пациентите со неплодност, преку кои личноста треба да научи дека при 
процесот на лекување може да се соочи со одредени психолошки проблеми. 
Процесот на ин витро фертилизација не завршува секогаш со успех од прв пат. 
Кандидатката објаснува дека неуспехот и долготрајното чекање создаваат 
фрустрација, разочарување и дополнителни проблеми кај пациентите. 



Кандидатката објаснува дека процесот на психолошко советување при ин витро 
фертилизација има за цел да одговори на специфичните потреби на пациентите. 
Психолошкото советување при ин витро фертилизација може да се реализира 
пред третманите, за време и по третманите на ин витро фертилизација. 
Психолошкото советување може да се спроведе како индивидуално советување и 
групно советување.  

Недостатокот на слични репрезентативни истражувања од оваа област во РС  
Македонија претставува мотив за изработка на докторската дисертација. 
Потребата да се добијат нови знаења и податоци кои ќе ја одразат состојбата во РС 
Македонија претставуваат движечка сила за да се пристапи кон истражување на 
хормоните на хипофизо-гонадната оска и хипофизо-адреналната оска како 
предиктори за појава на постпартална депресија. Кандидатката објаснува дека 
денес биолошки поддржаното оплодување е рутинска процедура во нашата 
држава. Кај 10% од пациентките кои биле подложени на биолошки поддржано 
оплодување доаѓа до појава на постпартални психички проблеми. Постпарталната 
депресија, освен што влијае штетно врз менталното здравје на мајката, има 
штетни последици и врз детето и врз квалитетот на односите во брачната 
заедница. Затоа, деталното познавање на предикторните фактори за појава на 
постпартални психички проблеми ќе помогне во идентификација на ризичните 
групи на жени за појава на постпартално психичко нарушување и следствено на 
тоа преземање на профилактички мерки кои ќе доведат до намалување на ризикот 
од постпартални нарушувања.  

Предмет на истражување 

Предмет на истражување во докторската дисертација на кандидатката м-р 
Јана Белевска е влијанието на хормоните на хипофизо-гонадната оска и 
хипофизо-адреналната оска како предикторни фактори за појава на 
постпарталната депресија. Кандидатката го анализира и влијанието на 
психолошкото советување врз превенција на постпартална депресија. 
Кандидатката во докторската дисертација детално ја опишува практичната 
примена на овие сознанија при зачувување на менталното здравје на пациентките.  

Податоци за состојбата на подрачјето во кое е работена дисертацијата 

Приложената докторска дисертација со наслов: „Евалуација на хормоните 
на хипофизо-гонадната и хипофизо-адреналната оска како предиктори за појава 
на постпартална депресија при ин витро фертилизација“ од м-р Јана Белевска 
обработува дефицитарна и современа научна проблематика вредна за 
истражување. Во недостаток на автентични истражувања и податоци во РС 
Македонија кои би ги отсликале предикторните фактори за појава на 
постпартална депресија кај населението во РС Македонија, кандидатката јасно ја 
отсликува моменталната состојба и потребата од ваков тип на истражување. 
Кандидатката објаснува дека биолошки поддржано оплодување е рутинска метода 
во секојдневната клиничка пракса, но кај нас нема истражувања за психичките 
проблеми по ин витро фертилизација. Темата е од подрачјето на клиничката 



медицина од областа гинекологија, за која досега нема пишани податоци од 
истражување спроведено во РС Македонија.   

 

Краток опис на применетите методи 

За реализирање на оваа докторска дисертација користени се биохемиски 
методи за одредување на нивото на хормоните во крвта и тестови за проценка на 
психолошката состојба, како што се ДАСС-скалата и Единбуршката скала за 
постпартална депресија.  

Кандидатката го одредила хормоналниот статус кај пациентите, на третиот  
ден од менструалниот циклус и 48 часа по породување со примена на биохемиски 
методи. 

Кандидатката реализирала тестови за проценка на психолошката состојба 
кај пациентките. За регистрирање на стрес, анксиозност и депресија, кандидатката 
ја применила ДАС-скалата. ДАС-скалата е комплет од три скали на 
самоизвестување наменети за мерење на стрес, анксиозност и депресија. Секоја 
скала содржи 14 тврдења, поделени во супскали со 2 до 5 тврдења. За секое 
тврдење се добива поени. Со собирање на поените од дадените одговори се добива 
резултат кој го одредува нивото на стрес, анксиозност и депресија како нормално, 
лесно, средно, тешко и многу тешко. Кај скалата која ја проценува состојбата на 
стрес, збир од 0 до 14 поени означува нормална состојба, збир од 15 до 18 поени се 
интерпретира како состојба на лесен стрес, збир од 19 до 25 поени означува 
состојба на среден стрес, збир од 26 до 33 поени се интерпретира како тешка 
стресна состојба и збир еднаков или поголем од 34 поени се интерпретира како 
многу тешка стресна состојба. Кај скалата која ја проценува состојбата на 
анксиозност, резултат од 0 до 7 поени означува нормална состојба. Збир од 8 до 9 
поени означува состојба на лесна анксиозност, збир од 10 до 14 поени се 
интерпретира како состојба на средна анксиозност, доколку вкупниот збир е од 15 
до 19 поени, состојбата се интерпретира како тешка анксиозност и збир од 20 или 
повеќе поени означува состојба на многу тешка анксиозност. Кај скалата која ја 
проценува состојбата на депресија, збир од 0 до 9 поени означува нормална 
состојба. Збир од 10 до 13 поени се интерпретира како лесна депресија, збир од 14 
до 20 поени означува состојба на средна депресија, збир од 21 до 27 поени 
означува состојба на тешка депресија и збир од 28 или повеќе поени се 
интерпретира како многу тешка депресија.    

Единбуршката скла претставува тест за проценка на постпартална 
депресија, која е во употреба од 1987 година. Прашалникот е составен од 10 
прашања на кои пациентот треба да одговори. Секој одговор се оценува од 0 до 3 
бодови. Резултатот се добива со собирање на вкупниот број на бодови. Во тестот 
пациентките треба да одговорат дали имаат чувство на вознемиреност, чувство на 
тага, чувство дека состојбите не може да се контролираат, недостаток на сон, 
чувство на плач и суицидни мисли. Единбуршката скала е скрининг-тест кој е 
многу едноставен за интерпретација.      



Кандидатката направила статистичка обработка на добиените податоци со 
користење на статистичките програми STATISTICA 8.0 и SPSS for Windows 23,0. 
Податоците од интерес се прикажани табеларно и графички. За ниво на 
сигнификантност, односно значајност, земена е вредноста на p<0,05. 

Краток опис на резултатите од истражувањето 

Кандидатката во оваа докторска дисертација добиените резултати од 
спроведената статистичка анализа ги прикажала прегледно преку 66 табели и 49 
слики, поделени во наслови и поднаслови. 

Во првиот наслов, кандидатката ги изнесува резултатите од анализата на 
атрибутивните и нумеричките белези на прва испитувана подгрупа која ја 
сочинуваат 30 испитанички кои биле подложени на ин витро фертилизација без 
психолошко советување. Прикажана е дистрибуција на испитаниците според 
возраст, степен на образование и брачен статус. Изнесени се податоци за 
хормоналниот статус на испитаничките, на третиот ден од менструалниот циклус 
и 48 часа по породување. За потребите на оваа студија, кандидатката ги одредила 
вредностите на фолокулостимулирачки хормон и лутеинизирачки хормон, 
пролактин, естрадиол и кортизол. Вредноста на кортизол на третиот ден од 
менструалниот циклус варира во интервал од 186,70 до 746,50 nmol/l, со средна 
вредност 471,56 nmol/l. Вредноста на фоликулостимулирачкиот хормон на 3. ден 
од менструалниот циклус варира во интервал од 4,50 miu/ml до 10,80 miu/ml со 
средна вредност од 7,41 miu/ml. Минималната вредност на лутеинизирачкиот 
хормон на 3. ден од менструалниот циклус изнесува 2,15 miu/ml, додека 
максималната вредност изнесува 5,75 miu/ml, средната регистрирана вредност 
изнесува 3,80 miu/ml. На третиот ден од менструалниот циклус, минимална 
регистрирана вредност на пролактин во оваа студија изнесува 106,90 ng/ml, 
максимална регистрирана вредност изнесува 389,30 ng/ml, додека средната 
вредност на пролактин кај испитаниците во оваа студија изнесува 233,09 ng/ml. 
На третиот ден од менструалниот циклус, минимално регистрирано ниво на 
естрадиол во оваа студија изнесува 91,39 pg/ml, максимално регистрирано ниво на 
естрадиол изнесува 192,00 pg/ml,  додека средната вредност на естрадиол кај 
испитаниците во оваа група изнесува 136,14 pg/ml. Во оваа студија, 48 часа 
постпартално, минимална регистрирана вредност на кортизол изнесува 167,26 
nmol/l, максимална регистрирана вредност на кортизол изнесува 961,15 nmol/l, 
додека средната вредност на кортизол изнесува 582,81 nmol/l. 
Фоликулостимулирачкиот хормон 48 часа по породување покажува средна 
вредност од 5,76 miu/ml, додека минимална регистрирана вредност изнесува 2,80 
miu/ml, а максимална регистрирана вредност изнесува 9,10 miu/ml. Минималната 
вредност на лутеинизирачкиот хормон 48 часа по породување изнесува 0,09 
miu/ml, додека максималната вредност изнесува 0,12 miu/ml, средната 
регистрирана вредност изнесува 0,10 miu/ml. Во оваа студија, пролактинот 48 часа 
постпартално покажува минимална вредност од 145,09 ng/ml, максималната 
регистрирана вредност изнесува 637,69 ng/ml, додека средната вредност на 
пролактин кај испитаниците во оваа студија изнесува 368,35 ng/ml. Средната 
вредност на естрадиол 48 часа постпартално изнесува 246,15 pg/ml, минимално 
регистрирано ниво на естрадиол во оваа студија изнесува 167,06 pg/ml, додека, 



пак, максимално регистрирано ниво на естрадиол изнесува 405,57 pg/ml. 
Кандидатката во оваа студија ги споредува вредностите на хормоните на 3. ден од 
менструалниот циклус и постпартално и утврдува дека вредноста на кортизол 48 
часа по породување е незначајно поголема во однос на третиот ден од 
менструалниот циклус. Нивото на фоликулостимулирачки хормон и 
лутеинозирачки хормон 48 часа по породување покажува статистички 
сигнификантно пониски вредности споредбено со 3. ден од менструалниот циклус. 
Кандидатката во оваа студија регистрирала статистички сигнификантно повисоко 
ниво на пролактин и естрадиол 48 часа по породување во споредба со третиот ден 
од менструалниот циклус. Кандидатката ја утврдила состојбата на стрес, 
анксиозност и депресија на почетокот од ин витро фертилизацијата и 48 часа по 
породување со употреба на ДАС-скалата. На почетокот од ин витро 
фертилизација, кандидатката регистрирала средна вредност за стрес од 21,37, 
средната вредност за анксиозност изнесува 13,20 и средната вредност за депресија 
изнесува 13,73. На прегледот реализиран 48 часа по породување утврдена е средна 
вредност за стрес од 21,67, средна вредност за анксиозност од 16,03 и средна 
вредност за депресија од 15,63. Кандидатката регистрирала поголеми вредности на 
стрес, анксиозност и депресија 48 часа по породување во споредба со состојбата 
пред почеток на ин витро фертилизацијата. При кростабулација на 
квалитативните вредности за стрес, анксиозност и депресија на првиот 
гинеколошки преглед и 48 часа по породување, кандидатката регистрирала 
значајна разлика со пораст на вредностите за стрес, анксиозност и депресија 48 
часа по породување. Кандидатката за проценка на постпартална депресија кај 
испитаничките ја користела Единбуршката скала. Во оваа студија, добиените 
вредности на Единбуршката скала се во интервал од 4 до 20, со средна вредност од 
10,57. Со оваа скала кај 50% од испитаничките се регистрирани краткотрајни 
симптоми на вознемиреност, кај 16,7% од испитаничките се утврдени непријатни 
симптоми на вознемиреност и кај 33,3% од испитаничките е утврдена голема 
веројатност за појава на депресија. Сите наоди се прикажани табеларно и со 
графикони.   

Во вториот наслов, кандидатката ги изнесува резултатите од анализата на 
атрибутивните и нумеричките белези на втората испитувана подгрупа која ја 
сочинуваат 30 испитанички кои биле подложени на ин витро фертилизација со 
психолошко советување. Возраста на испитаничките се движи во интервал од 28 
до 45 години, со средна вредност од 36,63 години. Кандидатката го одредила 
хормоналниот стстус кај испитаничките на третиот ден од менструалниот циклус 
и 48 часа по породување. Во оваа студија на третиот ден од менструалниот циклус 
регистрирана е средна вредност на кортизол од 379,31 nmol/l, средна вредност на 
FSH од 6,74 miu/ml, средна вредност на лутеинизирачки хормон од 3,48 miu/ml, 
средна вредност на пролактин 247,15 ulU/ml и средна вредност на естрадиол 
170,88 pg/ml. Кандидатката, 48 часа по породување кај испитаничките во оваа 
студија утврдила средна вредност на кортизол од 726,25 nmol/l, средна вредност 
на FSH изнесува 8,45 miu/,ml, средна вредност на лутеинизирачки хормон 
изнесува 0,10 miu/ml, средна вредност на пролактин изнесува 395,40 ulU/ml и 
средна вредност на естрадиол изнесува 293,49 pg/ml. Кандидатката направила 
корелација на вредностите на хормоналниот статус при првиот гинеколошки 



преглед и 48 часа по породување. Вредноста на кортизол, фоликулостимулирачки 
хормон, пролактин и естрадиол значајно е поголема 48 часа по породување во 
споредба со вредноста при првиот гинеколошки преглед. Вредноста на 
лутеинизирачки хормон е помала 48 часа по породување во споредба со вредноста 
добиена при првиот гинеколошки преглед. Кандидатката ја утврдила состојбата 
на стрес, анксиозност и депресија на првиот гинеколошки преглед и 48 часа по 
породување со употреба на ДАС-скалата. На првиот гинеколошки преглед 
регистрирана е средна вредност за стрес од 11,97, средната вредност за 
анксиозност изнесува 6,20 и средната вредност за депресија изнесува 6,73. На 
прегледот реализиран 48 часа по породување утврдена е средна вредност за стрес 
од 7,70, средна вредност за анксиозност од 5,53 и средна вредност за депресија од 
4,47. При корелација на вредностите, кандидатката регистрирала значително 
помала вредност на стрес и незначително помала вредност на анксиозност и 
депресија 48 часа по породување во споредба со првиот гинеколошки преглед. 
При кростабулација на квалитативните вредности за стрес, анксиозност и 
депресија на првиот гинеколошки преглед и 48 часа по породување, кандидатката 
утврдила дека не постои статистички сигнификантна разлика на состојбата на 
стрес и анксиозност, но во оваа студија утврдена е статистички сигнификантна 
разлика на депресија 48 часа по породување во споредба со првиот преглед. 
Кандидатката за проценка на постпартална депресија кај испитаниците ја 
користела Единбуршката скала. Во оваа студија добиените вредности на 
Единбуршката скала се во интервал од 4 до 16, со средна вредност од 9,03. Со оваа 
скала кај 70% од испитаничките се регистрирани краткотрајни симптоми на 
вознемиреност, кај 13,3% од испитаничките се утврдени непријатни симптоми на 
вознемиреност и кај 16,7% од испитаничките е утврдена голема веројатност за 
појава на депресија. Сите наоди се прикажани табеларно и со графикони.    

Во третиот наслов, кандидатката ги изнесува резултатите од анализа на 
атрибутивните и нумеричките белези на контролната група која ја сочинуваат 30 
испитанички со спонтано забременување. Возраста на пациентките во 
контролната група се движи во интервал од 24 до 37 години, со средна возраст од 
29 години. Кандидатката го одредила хормоналниот статус кај контролната група 
на првиот гинеколошки преглед кога е потврдена бременоста. Вредноста на 
кортизол се движи во интервал од 547,49 до 712,14 nmol/l, со средна вредност 
620,79 nmol/l. Вредноста на фоликулостимулирачкиот хормон варира во интервал 
од 0,42 miu/ml до 0,96 miu/ml со средна вредност од 0,74 miu/ml. Минимална 
регистрирана вредност на лутеинизирачкиот хормон изнесува 3,85 miu/ml, додека 
максималната вредност изнесува 8,19 miu/ml, средната регистрирана вредност 
изнесува 5,47 miu/ml. Минимална регистрирана вредност на пролактин кај 
контролната група изнесува 499,96 ng/ml, максимална регистрирана вредност 
изнесува 678,25 ng/ml, додека средната вредност на пролактин во оваа студија 
изнесува 552,03 ng/ml. Минимално регистрирано ниво на естрадиол во оваа 
студија изнесува 1471,63 pg/ml, максимално регистрирано ниво на естрадиол 
изнесува 2110,25 pg/ml,  додека средната вредност на естрадиол кај испитаниците 
во оваа група изнесува 1744,15 pg/ml. Кандидатката го одредила хормоналниот 
статус кај пациентките 48 часа по породување. Вредноста на кортизол се движи во 
интервал од 198,84 до 907,51 nmol/l, со средна вредност 740,35 nmol/l. Вредноста 



на фоликулостимулирачкиот хормон варира во интервал од 3,19 miu/ml до 8,71 
miu/ml со средна вредност од 6,19 miu/ml.  Вредноста на лутеинизирачки хормон 
варира во интервал од 0,09 miu/ml до 0,11 miu/ml со средна вредност од 0,10 
miu/ml. Вредноста на пролактин кај контролната група варира во интервал од 
180,94 ng/ml до 705,01 ng/ml, со средна вредност од 446,77 ng/ml. Вредноста на 
естрадиол кај контролната групе е во интервал од 177,84 pg/ml до 501,24 pg/ml, со 
средна вредност од 263,94 pg/ml. Вредноста на кортизол и 
фоликулостимулирачки хормон е поголема 48 часа по породување во споредба со 
вредноста при првиот гинеколошки преглед. Вредноста на естрадиол, 
лутеинизирачки хормон и пролактин е помала 48 часа по породување во споредба 
со вредноста добиена при првиот гинеколошки преглед. Кандидатката ја утврдила 
состојбата на стрес, анксиозност и депресија на првиот гинеколошки преглед и 48 
часа по породување со употреба на ДАС-скалата. На првиот гинеколошки преглед 
регистрирани е средна вредност за стрес од 16,87, средната вредност за 
анксиозност изнесува 10,53 и средната вредност за депресија изнесува 10,97. На 
прегледот реализиран 48 часа по породување утврдена е средна вредност за стрес 
од 21,13, средна вредност за анксиозност од 14,03 и средна вредност за депресија 
од 14,80. Кандидатката регистрирала значајно поголеми вредности на стрес, 
анксиозност и депресија 48 часа по породување во споредба со првиот 
гинеколошки преглед. При кростабулација на квалитативните вредности за стрес, 
анксиозност и депресија на првиот гинеколошки преглед и 48 часа по породување, 
кандидатката регистрирала значајна разлика со пораст на вредностите за стрес, 
анксиозност и депресија 48 часа по породување. Кандидатката за проценка на 
постпартална депресија кај испитаниците ја користела Единбуршката скала. Во 
оваа студија добиените вредности на Единбуршката скала се во интервал од 6 до 
19, со средна вредност од 10,17. Со оваа скала кај 60% од испитанички се 
регистрирани краткотрајни симптоми на вознемиреност, кај 20% од испитанички 
се утврдени непријатни симптоми на вознемиреност и кај 20% од испитаничките е 
утврдена голема веројатност за појава на депресија. Сите наоди се прикажани 
табеларно и со графикони. 

Кандидатката во оваа докторска дисертација ги анализирала и 
предикторите за појава на постпартална депресија. Кандидатката ги анализирала 
ефектите на психолошкото советување како предикторен фактор. Притоа 
утврдила дека испитаничките кои биле подложени на психолошко советување 
имаат значајно помал ризик за постпартална депресија. Може да се каже дека 
психолошкото советување има превентивно делување врз појавата на 
постпартална депресија. Кандидатката ги анализирала хормоните на хипофизо-
адреналната и хипофизо-гонадната оска како предиктори на постпартална 
депресија. Најголемо влијание како предикторен хормон за појава на 
постпартална депресија има FSH, потоа кортизол, пролактин, додека влијанието 
на естрадиол е најслабо. Зголемувањето на нивото на FSH за единечна вредност од 
1 miu/ml доведува до намалување на ризикот за постпартална депресија за 74,70%, 
притоа влијанието на FSH е значајно 95% C.I:0,112-0,572/p<0,01. Зголемувањето 
на нивото на кортизол за единечна вредност од 1 nmol/l доведува до намачување 
на ризикот за постпартална депресија за 1,30, односно влијанието на кортизол е 
значајно, 95% C.I:0,979-0,996/p<0,01. Зголемувањето на нивото на пролактин за 



единечна вредност од 1ulU/ml доведува до зголемување на ризикот за 
постпартална депресија за 1,60%, односно влијанието на пролактин е значајно, 
95% C.I: 1,003-1,028/p<0,05. Зголемувањето на нивото на естрадиол за единечна 
вредност од 1pg/ml доведува до намалување на ризикот за постпартална депресија 
за 2%, притоа влијанието на естрадиолот е значајно 95% C.I:0,964-0,996/p<0,05.      

Шестото поглавје се однесува на дискусијата на докторската дисертација, 
која опфаќа детална анализа на добиените резултати. Кандидатката 
систематизирано дава толкување на добиените резултати и ги споредува со 
објавените релевантни резултати од други студии кои ја третираат оваа 
проблематика. Широкиот спектар на достапни истражувачки студии и објавени 
резултати го оправдува и го прави актуелно ова истражување. Кандидатката ги 
споредувала сопствените резултати од оваа докторска дисертација, кои укажуваат 
на согласност со податоците од литературата и резултатите добиени од слични, 
пообемни истражувања во интернационални рамки.  

Во седмото поглавје, врз основа на анализата на податоците и добиените 
резултати од истражувањето, кандидатката ги формулирала заклучоците од 
истражувањето. Во заклучните согледувања кандидатката наведува дека 
хормоните на хипофизо-гонадната оска делумно се предиктори на постпартална 
депресија, додека хормоните на хипофизо-адреналната оска се предиктори на 
постпартална депресија. Кандидатката наведува дека психолошкото советување 
има превентивно делување врз појавата на постпартална депресија кај жените кои 
се подложени на ин витро фертилизација. 

Последното, осмо поглавје од докторската дисертација ја содржи 
приложената литература која е обемна и прегледна, содржи 174 референци, 
опфаќа современи публикации од темата која се обработува и коректно е цитирана 
по прифатените стандарди.  

Оцена на трудот 

 Докторската дисертација на кандидатката м-р Јана Белевска, со наслов 
„Евалуација на хормоните на хипофизо-гонадната и хипофизо-адреналната оска 
како предиктори за појава на постпартална депресија при ин витро 
фертилизација“, претставува истражување во клиничка медицина  од научното 
подрачје гинекологија со акушерство. Во согласност со мотивот на студијата 
дефинирани се целите на истражувањето да се прикажат предикторните фактори 
на ризик за појава на постпартални психички растројства кај пациентки 
подложени на биолошки поддржано оплодување. Поставените цели во студијата 
се во целост реализирани, а добиените резултати се адекватно презентирани и 
обработени со научно и применето клиничко значење. Сумирајќи ги концизно 
резултатите од оваа студија и заклучоците кои од нив произлегуваат, 
кандидатката дава значаен придонес за зголемување на знаењата за факторите на 
ризик за појава на постпартална депресија. Клиничкото значење на оваа студија 
произлегува од резултатите преку кои се добиени прецизни податоци за ризик-
факторите за појава на постпартална депресија кои ќе се користат во 
секојдневната клиничка практика. Податоците за ризик-факторите за појава на 



постпартална депресија се од особено значење при планирање на биолошки 
поддржано оплодување. Познавањето на факторите на ризик ни овозможува 
индивидуално приспособување на протоколите при биолошки планирано 
оплодување со цел да се сочува менталното здравје на пациентките кои се 
подложени на овие процедури.  

 Докторската дисертација на кандидатката м-р Јана Белевска, со наслов 
„Евалуација на хормоните на хипофизо-гонадната и хипофизо-адреналната оска 
како предиктори за појава на постпартална депресија при ин витро 
фертилизација“, според мислењето на Комисијата за оцена, ги исполнува 
основните услови и стандарди за подготовка на докторски труд. 

Исполнетост на законските услови за одбрана на трудот 

 Кандидатката, пред одбраната на докторскиот труд, ги објавила следниве 
рецензирани истражувачки трудови: 

[1]. Автори: „Белевска Јана“. The impact of psycho-education on in vitro fertilisation 
treatment efficiency, објавен во: Contributions Sec. Med. Sci. 2015; 36(2):211-216. 

[2]. Автори: „Белевска Јана“. Depression in women in the generative period after total 
extirpation of the uterus, објавен во: JMS 2021; 4(1):105-112. 
 

Заклучок и предлог 

 Главен научен придонес на докторската дисертација се добиените 
автентични податоци и можноста за нивна клиничка примена при дијагноза и 
третман на постпартална депресија кај популацијата во РС Македонија. М-р Јана 
Белевска со своето претходно искуство во научноистражувачката работа, како и со 
спроведувањето на оваа студија, со објавените научни трудови во стручни 
публикации, ќе даде значаен придонес во научноистражувачката работа во оваа 
област. Кандидатката, во своето научно портфолио, има запишано учества во 
домашни и меѓународни асоцијации од областа на гинекологијата и акушерството 
и психијатријата преку кои има изградено солидна мрежа за дисеминација и 
размена на стекнатите знаења. Таквите комуникации во иднина ќе обезбедат 
конкретна споредба на резултатите и наодите објавени во докторската дисертација 
со наодите на слични студии и ќе отворат можност за дополнителна верификација 
на научниот труд на кандидатката во оваа област. Дополнително, преку 
понатамошниот стручен и академски ангажман на кандидатката, наодите и 
знаењата од оваа докторска дисертација можат да бидат пренесени до студентите 
и постдипломците кои се заинтересирани за проблематиката на менталното 
здравје кај пациентки кои се подложени на биолошки поддржано оплодување.  

Податоците од оваа студија наоѓаат практична примена во клиничките 
дисциплини како што се: гинекологија и акушерство и во психијатрија. Во 
гинекологијата и акушерството, во секојдневна рутинска употреба се користат 
методи на биолошки поддржано оплодување. Еден дел од пациентките кои биле 
подложени на биолошки поддржано оплодување развиваат постпартални 



депресии. Добиените сознанија од оваа студија ќе придонесат да се постави 
навремена дијагноза и да се донесе правилна одлука за третман на пациентките со 
постпартална депресија. Дополнително добиените сознанија од оваа студија 
наоѓаат практична примена во процесот на едукација на идните лекари.           

 Докторската дисертација „ Евалуација на хормоните на хипофизо-гонадната 
и хипофизо-адреналната оска како предиктори за појава на постпартална 
депресија при ин витро фертилизација“, поднесена од м-р Јана Белевска, 
претставува оригинален и самостоен научен труд и во целост ги исполнува 
условите согласно со Правилникот за условите, критериумите и правилата за 
запишување и студирање на трет циклус студии – докторски студии на 
Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје.  

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

 Со оглед на наведеното, Комисијата му предлага на Наставно-научниот 
совет на Медицинскиот факултет да ја прифати позитивната оценка и да закаже 
одбрана на докторската дисертација на кандидатката м-р Јана Белевска со наслов 
„Евалуација на хормоните на хипофизо-гонадната и хипофизо-адреналната оска 
како предиктори за појава на постпартална депресија при ин витро 
фертилизација“. 

 

     КОМИСИЈА 

  1. Проф. д-р Бранислав Стефановски, претседател, с.р. 

  2. Проф. д-р Марија Папазова, ментор, с.р. 

  3. Проф. д-р Ана Маркова Данева, член, с.р. 

  4. Проф. д-р Горан Димитров, член, с.р.   

  5. Проф. д-р Глигор Тофоски, член, с.р. 

 



РЕЦЕНЗИЈА 
ЗА ОЦЕНА НА ДОКТОРСКАТА ДИСЕРТАЦИЈА 

„ПОВРЗАНОСТ НА ПОЛИМОРФИЗМИТЕ НА ГЕНИТЕ ВКЛУЧЕНИ ВО 
МЕТАБОЛИЗМОТ НА ЦИКЛОФОСФАМИД И ДОКСОРУБИЦИН СО 

ТОКСИЧНИТЕ ЕФЕКТИ ПРИ НИВНАТА ПРИМЕНА КАЈ КАРЦИНОМОТ НА 
ДОЈКАТА“ ОД Д-Р ИЛИР ИСМАИЛИ, ПРИЈАВЕНА НА МЕДИЦИНСКИОТ 

ФАКУЛТЕТ ВО СКОПЈЕ 

Со оваа рецензија се поништува рецензијата објавена во Билтенот на Универзитетот 
„Св. Кирил и Методиј“ во Скопје бр. 1195 од 1.7.2019 година. 

Наставно-научниот совет на Медицинскиот факултет во Скопје, на својата XVIII 
редовна седница одржана на 10.5.2019 година, со Одлука бр.0905-2170/8 од 10.5.2019 година, 
формираше Комисија за оцена на докторската дисертација на кандидатот д-р Илир Исмаили со 
наслов: „Поврзаност на полиморфизмите на гените вклучени во метаболизмот на 
циклофосфамид и доксорубицин со токсичните ефекти при нивната примена кај карцином на 
дојка“, во состав: проф. д-р Снежана Смичкоска, проф. д-р Михаил Кочубовски (ментор), проф. 
д-р Сашо Панов, проф. д-р Горан Кондов и проф. д-р Валентина Крстевска.  

Наставно-научниот совет на Медицинскиот факултет во Скопје, на својата XX седница 
одржана на 10.9.2019 година, донесе Одлука бр. 0905-3749/5 од 10.9.2019 година со која 
докторската дисертација изработена од д-р Илир Исмаили се враќа на доработка во рок од 1 
(една) година. 

Кандидатот доставил преработен текст на докторската дисертација за оцена. 

Комисијата во наведениот состав, со внимание ја прегледа и ја оцени преработената 
докторска дисертација и до Наставно-научниот совет на Медицинскиот факултет поднесе 
извештај на 10.2.2021 година. Заради изземање на проф. д-р Валентина Крстевска, Наставно-
научниот совет на Медицинскиот факултет во Скопје, на својата XXXIV редовна седница 
одржана на 18.5.2021 година, со Одлука бр.0905-2065/52 од 18.5.2021 година, формираше 
Комисија за оцена на докторската дисертација на кандидатот д-р Илир Исмаили со наслов: 
„Поврзаност на полиморфизмите на гените вклучени во метаболизмот на циклофосвамид и 
доксорубицин со токсичните ефекти при нивната примена кај карцином на дојка“, во состав: 
проф. д-р Снежана Смичкоска, проф. д-р Михаил Кочубовски (ментор), проф. д-р Сашо Панов, 
проф. д-р Горан Кондов и доц. д-р Игор Стојковски. 

 

И  З  В  Е  Ш  Т  А  Ј  

АНАЛИЗА НА ТРУДОТ 

Докторската дисертација на кандидатот д-р Илир Исмаили, со наслов  „Поврзаност на 
полиморфизмите на гените вклучени во метаболизмот на циклофосфамид и доксорубицин со 
токсичните ефекти при нивната примена кај карцином на дојка“, е прикажана на 122 страници 
компјутерски обработен текст во фонт Times New Roman, со 1,5 проред и големина на букви 12, 
со вклучени 137 библиографски единици, 7 слики, 52 табели и 33 графикони. Трудот е 
структуриран во повеќе глави, вклучувајќи ги воведот и заклучните согледувања, а деловите се 
систематизирани со наслови и поднаслови. 

Трудот е структуриран во 8 глави: вовед, мотив на истражувањето, цел на 
истражувањето, материјали и методи, резултати, дискусија и заклучоци. Списокот на користена 
литература се наоѓа на крајот од дисертацијата. На почетокот на текстот е приложен апстракт на 
македонски, како и на англиски јазик. Составните делови на текстот се издвоени во точки и 



потточки со наслови и поднаслови, со што се обезбедува соодветно следење на материјата која е 
обработена во истражувањето.  

Комисијата утврди дека претходно дадените забелешки и сугестии за доработка на 
студијата од рецензентите се целосно прифатени и применети, а студијата е дополнета и 
преработена како што беше побарано. 

Во првата глава - воведот на трудот, изложени се литературниот преглед и теоретските 
аспекти на докторската студија. Карциномот на дојката е меѓу водечките причини за морбидитет 
и морталитет и е меѓу начестите малигни неоплазми кај женскиот пол во светски рамки. 
Кандидатот прикажува општи податоци поврзани со ракот на дојкат,а и тоа: епидемиолошките 
карактеристики, ризик-факторите, симптомите и дијагнозата, патологијата, општата 
молекуларна генетика поврзана со ракот на дојката, како и начините на лекување. 

При адјувантната хемотерапија на карциномот на дојката најчесто се применуваат 
протоколи при кои се користи определен хемотерапевтски агенс, а многу почесто комбинација 
од два или повеќе агенси со цитотоксичен, антиметаболички или друг ефект (какви што се: 
доксорубицин, циклофосфамид, 5-флуороурацил, метотрексат, таксани и други), како и 
хормонски модулаторни агенси, односно антиестрогени (тамоксифен, ароматазни инхибитори), 
таргетирани агенси (трастузумаб) и други медикаменти. Кај напреднатите стадиуми и 
метастатската болест се применуваат и други хемотерапевтици. Изборот на агенсите, 
поединечните дози, бројот на циклуси, односно динамиката на терапијата, нејзиното 
времетраење и повторување се врши врз основа на бројни индикатори кои ги вклучуваат 
хистопатолошкиот тип на карциномот, стадиумот, дополнителните имунохистохемиски или 
хибридизациски маркери (рецептори за ER, PR, како и за присуство на HER2 и антигенот Ki-67), 
како и општата состојба, возраста, желбата на пациентката и други фактори. 

Според тековниот тераписки протокол (AC, од Adriamycin и Cyclophosphamide) кој се 
применува на Клиниката за радиотерапија и онкологија, адјувантна хемотерапија со 
циклофосфамид и доксорубицин кај пациентки со карцином на дојката се врши со следнава 
шема: третманот започнува во рок од 3 до 4 седмици по оперативниот зафат (мастектомија, 
квадрантектомија или лумпектомија); се спроведуваат вкупно 4 циклуси (дози) на растојание од 
по 21 ден; во секоја доза се аплицираат: доксорубицин 60 mg/m2 i.v. и циклофосфамид 600 
mg/m2 i.v. Супериорноста на комбинираната терапија со доксорубицин и циклофосфамид како 
адјувантен хемотерапевтски третман кај карциномот на дојката е демонстрирана во повеќе 
рандомизирани студии и метаанализи. 

Понатаму, наведени се подетални осврти кон доксорубицинот и  циклофосфамидот, 
нивните фармаколошки карактеристики и молекуларните механизми со кои имаат тераписка 
примена. 

Кандидатот истакнува дека адјувантната хемотерапија со комбинација на 
циклофосфамид и доксорубицин исклучително често е проследена со низа токсични ефекти и 
нуспојави со различен степен на изразеност и клиничка значајност. И покрај големиот 
напредок, хемотерапијата на карциномот на дојката, како и впрочем на сите малигни 
неоплазми, е речиси секогаш придружена со помалку или повеќе клинички изразени токсични 
ефекти и нуспојави. Некои од нив се непријатни за пациентот, но не предизвикуваат големо или 
долготрајно влијание врз физичката здравствена состојба на пациентот, додека други 
значително го намалуваат квалитетот на животот, предизвикуваат сериозни клинички 
компликации поради кои е потребен прекин на терапијата или нејзина модификација, а 
понекогаш предизвикуваат и животозагрозувачки состојби кои можат да завршат и летално. 
Најчестите токсични ефекти се хематопоетска депресија (анемија, леукопенија, особено 
неутропенија, тромбоцитопенија), кардиомиотоксичност, дигестивна токсичност (орален, 
интестинален мукозитис, гастроинтестинални крварења, иктерус), општи нуспојави (наузеа, 
вомитус, промени на артерискиот крвен притисок), фебрилни состојби, системски, локални и 
кожни инфекции, невротоксичност, нефротоксичност и други. Сериозните токсични ефекти, 
каква што е тешката неутропенија, а особено фебрилната неутропенија, не само што имаат 
негативно влијание врз квалитетот на животот на пациентката, туку предизвикуваат натамошни 
компликации, а ги зголемуваат и смртноста и трошоците на лекувањето. Врз основа на 
проценетата токсичност или интензитетот на несаканите реакции, онколозите можат да го 



одржат непроменето или да го намалат или одложат аплицирањето на следниот циклус на 
хемотерапија. Тековните медикаментозни или други пристапи за намалување или потиснување 
на негативните ефекти предизвикани од хемотерапијата се честопати нецелосно ефикасни или 
дури можат да предизвикаат дополнителни несакани ефекти што само додаваат нови 
непријатности кај пациентот. Потребни се нови приоди за превенирање, подобрување на 
толеранцијата и намалување на последиците од хемотерапија на карциномот на дојката. 

Светската здравствена организација (WHO) ги дефинира несаканите реакции на лекови 
како штетна или несакана реакција, односно појава која се јавува при користење на вообичаени 
дози налекот за профилакса, дијагноза или терапија на болест или за модификација на 
физиолошката функција. Токсичните ефекти и несаканите реакции треба да се проценат според 
нивната сериозност, фреквенција и времетраење, земајќи ги предвид објективните и 
субјективните параметри при клиничката и лабораториската проценка. Објективните ги 
вклучуваат параметрите кои што можат да се оценат со физички преглед или со лабораториски 
тестови, додека субјективните би ги вклучиле оние што предизвикуваат симптоми кои не се 
поврзани со проценливи физички знаци или аналитички промени, и тие мора да се проценат 
исклучиво врз основа на податоците добиени од пациентот или лицата кои се грижат за него. 
Основната причина за потребата од што попрецизна проценка на токсичноста поврзана со 
хемотерапијата е тоа што многу несакани реакции можат да се избегнат или минимизираат со 
претходна темелна евалуација извршена по секој циклус на хемотерапија. Можноста за 
избегнување или минимизирање на токсичноста поврзана со хемотерапија е релевантен аспект 
при грижата за пациентите со карцином, главно поради влијанието што го има врз квалитетот 
на животот на пациентот, но и за ризикот по здравјето и животот што може да го предизвика во 
некои случаи. 

На крајот од воведот, кандидатот истакнува дека препорачан систем за дефинирање, 
класифицирање и градација на токсичните ефекти и нуспојавите при хемотерапијата е 
прикажан во периодичната публикација Критериуми за општа терминологија на несаканите 
појави (Common Terminology Criteria for Adverse Events - CTCAE) која ја издава Националниот 
институт за канцер на САД. Најновата верзија (5.0) е издадена во ноември 2017 година и ги 
опфаќа дефинициите, градусите и скратените описи на повеќето несакани појави кои можат да 
се појават при разни современи хемотераписки режими на повеќе малигни заболувања. 

 
Во посебна глава, наведен е и мотивот за изработката на докторската дисертација. 

Кандидатот смета дека основен мотив да се предложи оваа студија била честата појава на 
токсични ефекти и нуспојави при адјувантната хемотерапија со циклофосфамид и доксорубицин 
кај пациентки со карцином на дојката, релативно малиот број на публикации и 
контрадикторните податоци во достапната литература, како и отсуството на научни студии кои 
ја анализираат поврзаноста на овие токсични ефекти со генските полиморфизми во Република 
Северна Македонија. 

 
Целите на трудот се третата глава во која д-р Исмаили наведува дека основната цeл 

на докторската студија е определување на влијанието на селектирани генски полиморфизми врз 
појавата на токсичните ефекти и нуспојави во текот и непосредно по комбинираната 
хемотерапија со циклофосфамид и доксорубицин кај група од 178 пациентки со карцином на 
дојката. Подетално, целите на студијата се: 

 
1. да се анализираат токсичните ефекти и нуспојави во текот и непосредно по 

комбинираната хемотерапија со циклофосфамид и доксорубицин; 

2. да се изврши генотипизација на единечните генски полиморфизми: полиморфизмите 
rs20325282 во генот ABCB1 и rs1695 и во генот GSTP1 кај истата група пациентки; 

3. да се определи поврзаноста на секој од полиморфизмите, поединечно, со појавата на 
токсичните ефекти и нуспојави при терапијата со циклофосфамид и доксорубицин; 

4. да се определи влијанието на комбинацијата на двата полиморфизма врз појавата на 
токсичните ефекти и нуспојави при терапијата со циклофосфамид и доксорубицин; 



5. да се определи предиктивната вредност на испитуваните полиморфизми во однос на 
ризикот од појава на соодветни токсични ефекти и нуспојави за да можат, перспективно, 
да се користат за приспособување и персонализирање на хемотерапијата според 
индивидуалните комбинации на селектирани генотипови кај секој поединечен пациент. 

 
Во четвртата глава, Материјал и методи, опишани се дизајнот на студијата, 

постапката за колекционирање на податоците и примероците, користените молекуларни 
анализи и статистичката обработка на податоците. 

Комисијата со внимателна анализа на текстот утврди дека во целост се прифатени и 
забелешките во однос на методологијата, односно воспоставени се нови, прецизни критериуми 
за вклучување и за исклучување на пациентки во и од студијата. Најважните измени се состојат 
во вклучувањето само на пациентки со нови случаи на карцином на дојката ≤pT3, без 
документирано присуство на хематогени метастази, а исклучени се рецидивите, иноперабилните 
случаи, пациентките кои пред почетокот на првата доза на хемотерапија имале анемија или 
тромбоцитопенија, како и тие со нецелосни податоци. Кандидатот изработил и детална шема на 
временските точки во однос на почетокот и текот на хемотерапијата според кои се регистрирани 
податоците за несаканите и токсичните ефекти кај пациентките, согласно дефинициите и 
критериумите на најновата верзија на препораките на CTCAE (Common Terminology Criteria for 
Adverse Events), со што повеќе не се следени леукопенијата, наузејата и вомитусот. Со примена 
на новите критериуми за вклучување и за исклучување во и од студијата, од претходната група 
на 110 пациентки се исклучени 19, а додадени се податоците и извршени се генетските анализи 
на нова група од 87 пациентки, со што вкупниот број на испитанички во студијата изнесува 178. 

Д-р Исмаили наведува дека во оваа клиничка опсервациска студија е спроведено 
клиничко следење и генотипизација на полиморфизмите во гените GSTP1 и ABCB1, како и 
евидентирање на релевантни клиничко-патолошки податоци во база на податоци од група на 
178 пациентки со карцином на дојката, од почетокот на апликацијата на првата доза, па сè до 
истекот на три седмици по завршувањето на последната доза од третманот со комбинирана 
адјувантна хемотерапија со циклофосфамид и доксорубицин, согласно постоечките тераписки 
протоколи воспоставени на ЈЗУ Универзитетска клиника за радиотерапија и онкологија во 
Скопје. Клиничкиот дел од студијата е спроведен на Клиниката за радиотерапија и онкологија 
во Скопје, додека молекуларно-генетските, популациско-генетските и статистичките анализи се 
извршени во Лабораторијата за молекуларна биологија на Природно-математичкиот факултет 
во Скопје. Студијата беше спроведена на вкупно вкупно 178 пациентки со карцином на дојката, 
кај кои беше евалуирана застапеноста и степенот на клиничка изразеност на повеќе типови 
токсични ефекти и нуспојави при комбинираната хемотерапија со циклофосфамид и 
доксорубицин. Кај овие пациентки беше извршена и генотипизација на DNA-примероци 
изолирани од венска крв, по што се определи фреквенцијата на генотиповите и алелите на 
испитуваните полиморфизми во гените ABCB1 и GSTP1.  

Кандидатот истакнува дека примероците биле колектирани само од пациентките кои, 
по деталното објаснување на постапката, целите и нивните права, своерачно потпишале писмена 
согласност за учество во студијата. Покрај тоа, информациите од пациентите биле обработувани 
конфидентно и согласно со одредбите од Законот за заштита на лични податоци. Дозвола за 
добивање и користење на материјалите и податоците од пациентите во студијата е добиена и од 
Етичката комисија при Медицинскиот факултет во Скопје.  

Селекцијата на пациентите била извршена според утврдените критериуми за 
вклучување во истражувањето: хистопатолошки докажан карцином на дојка кај женски 
пациентки; третман со комбинирана адјувантна хемотерапија со циклофосфамид и 
доксорубицин, согласно постоечките протоколи на Клиниката; клиничко-патолошки стадиум на 
карциномот на дојката ≤pT3; нови случаи (не рецидиви); без документирано присуство на 
хематогени метастази; своерачно потпишана согласност од пациентот, достапност на 
соодветните клинички податоци и други. 

Како критериуми за исклучување од студијата, користени биле следниве: клиничко-
патолошки стадиум на карциномот на дојката >pT3; рецидиви; иноперабилни случаи; 
пациентки кои пред почетокот на првата доза на хемотерапија имале вредности на хемоглобин 
≤100 g/L или тромбоцитопенија (број на тромбоцити <100 x 109/L), согласно со критериумите 



според CTCAE; клинички докажани автоимуни заболувања; податоци за хронична 
кортикостероидна или имуносупресивна терапија; бремени пациентки; нецелосни податоци  и 
недоволен број клинички параметри и слично.  

Во текот на студијата, биле следени несаканите ефекти согласно со дефинициите и 
критериумите на најновата верзија на препораките на CTCAE (Common Terminology Criteria for 
Adverse Events), верзија 5.0 од 27.11.2017 година (табела 4.1). Оттаму, не беа следени некои чести 
нуспојави какви што се леукопенијата, наузејата и вомитусот. Беа регистрирани следниве  
несакани ефекти на хемотерапијата:  

1. анемија (анемијата индуцирана со хемотерапијата е дефинирана како 
намалување на почетната концентрација на хемоглобинот пред почетокот на хемотерапијата за 
најмалку 10 g/L, постоење на индикација за трансфузија на крв или за администрирање на 
еритропоетин, CTCAE, верзија 5.0 и според Kirshner et al., 2004);  

2. фебрилна неутропенија (постои само еден градус и тоа 3, согласно CTCAE) и е 
дефинирана како постоење на единечна фебрилна состојба >38,3oC или подолготрајна фебрилна 
состојба >=38oC во текот на подолго од 1 час и истовремено детектирана неутропенија со 
неутрофили <1000/μL;  

3. тромбоцитопенија (како форма на хематолошко нарушување според CTCAE), со 
вредности на тромбоцитите <100 x 109/μL во периферната крв; 

4. орален мукозитис (според повеќе градуси во зависност од изразеноста на 
симптомите и нивните ефекти врз состојбата на пациентот); и 

5. фебрилна состојба (според повеќе градуси, во зависност од измерената 
аксиларна телесна температура и нејзиното времетраење при некои градуси). 

Во текот на изработката на докторската студија, извршени се молекуларни анализи за 
определување на полиморфизмите rs20325282 во генот ABCB1 и rs1695 и во генот GSTP1, за кои, 
во последниве години, постојат податоци за поврзаност со појавата на токсични ефекти и 
нуспојави при терапијата на карциномот на дојката со циклофосфамид и доксорубицин. Од 
примерокот до 3 mL венска крв земени во ЈЗУ Универзитетска клиника за радиотерапија и 
онкологија и испратени на анализа во Лабораторијата за молекуларна биологија на Природно-
математичкиот факултет во Скопје. 

Определувањето на генотипот на полиморфизмот rs20325282 во генот  ABCB1, односно 
2677G>T/A, односно на полиморфизмот rs1695 во генот GSTP1, односно транзицијата A>G на 
нуклеотидната позиција 313 во егзонот 5 од генот, која предизвикува несинонимната 
супституција Ile105Val на ниво на протеинскиот продукт, се извршени со методот на 
генотипизација со алелно-специфична амплификација со полимеразно верижна реакција (PCR, 
од анг.: Polymerase Chain Reaction).  

Генетско-статистичките пресметки се вршени со монолокусна анализа (за секој од 
двата полиморфизми, поединечно), како и со билокусна анализа (за комбинација на двата 
полиморфизма, истовремено). Во текот на овие анализи, карактеристичните комбинации на 
фреквенциите на генотиповите и/или алелите, од една страна, се споредувани со појавата на 
токсичните ефекти и нуспојави, од друга страна. Како што е вообичаено при истражувањата каде 
што има релативно мал број на пациенти, некои од фреквенциите на генотиповите и/или 
алелите се групирани според соодветниот генетски модел. 

Статистичките анализи се вршени споредувајќи ги предвидените независни варијабли 
за генските полиморфизми со клиничко-лабораториските зависни варијабли за типот, градусот, 
времетраењето, бројот на случувања и други податоци за токсичните ефекти и нуспојави во 
текот и непосредно по третманот со циклофосфамид и доксорубицин, кај пациентки со 
карцином на дојката, во однос на двата генски полиморфизми. Покрај тоа, применувани се и 
дескриптивни статистички методи за приказ на релевантните демографски, клинички и 
лабораториски податоци. Статистичките и популациско-генетските пресметки се извршени со 
користење на софтверските додатоци RealStatistics 2015 и GenAlEx 6.5, инсталирани на Microsoft 
Excel 2016. 

Поврзаноста на клиничките и лабораториските податоци за токсичните ефекти и 
нуспојави кај пациентите со присуството на определените полиморфизми е определена со 
непараметрискиот Pearson-ов Chi-квадрат тест и Fisher-овиот егзактен тест, како и со Cochran–
Armitage тренд-тестот. Нормалната дистрибуција на нумеричките вредности е пресметана со 



Shapiro-Wilk тестот. Параметриските вредности со нормална дистрибуција се анализирани со 
двонасочниот Student-ов t-тест, односно со Mann-Whitney U-тестот при постоење отстапувања од 
нормалната дистрибуција на вредностите на соодветниот параметар. Од поврзаноста на 
соодветен полиморфизам со определен нусефект или друг клинички-релевантен параметар е 
пресметан и релативниот ризик - risk ratio, како и односот на шанси - odds ratio. Пресметките на 
интервалот на доверливост CI (confidence interval) се вршени при 95%, односно при p<0,05.  

Добиените податоци од генотипизација на предвидените полиморфизми кај DNA 
примероците од секој пациент се користени и за популациско-генетски анализи. За таа цел, биле 
определени испитуваните, наспроти очекуваните, фреквенции на алелите и генотиповите. За 
проценка на подобноста на испитуваната група пациенти за популациско-генетски анализи биле 
пресметани: Харди-Вајнберговата рамнотежа, стапката на генетски диверзитет, стапката на 
хетерозиготност и други статистички мерки на диверзитетот на алелите во испитуваната 
популација со кои се изврши проверка на избалансираноста на испитуваната популација, што е 
важно за веродостојноста на генетските анализи. 

 
Резултатите од студијата се опишани во петтата глава. Во текот на студијата, 

евалуирани се вкупно 178 пациентки со карцином на дојката третирани со комбинирана 
адјувантна хемотерапија со циклофосфамид и доксорубицин во вкупно 4 циклуси (дози) на 
растојание од по 21 ден. Споредени се фреквенциите на генотиповите и на алелите на двата 
испитувани полиморфизми со регистрираните токсични ефекти и нуспојави од почетокот на 
апликацијата на првата доза, па сè до истекот на три седмици по завршувањето на последната 
доза од третманот, односно во текот на вкупно 12 седмици (3 месеци).  

Кандидатот наведува дека просечната возраст на пациентките во моментот на 
вклучување во студијата била 53,85 ± 10,59 години, сите биле од женски пол. Најмладата 
пациентката од групата е со возраст од 28 години, а највозрасната има 75 години. Според 
хистограмот, очигледно е дека во оваа студија доминираат пациентките со возраст од 40 до 70 
години. Според анамнестичките податоци добиени од пациентките, само кај 27 пациентки 
(15,17%) постои семејна историја за карцином на дојка кај потесните членови од семејството. 
Повеќе од половината на пациентките (54,49%) од целата група (n=178) изјавиле дека воопшто 
не консумираат тутун, а ретко, умерено или интензивно пушат останатите пациентки со 
карцином на дојката. Најфреквентни биле дукталниот и лобуларниот хистолошки тип на 
карцином на дојката, со вкупна застапеност од речиси 97% од сите 178 пациентки, додека 
останатите хистолошки типови се застапени со помалку од 3%. Во испитуваната група на 
пациентки со карцином на дојката (n=178), примарниот тумор е класифициран како pT2 кај 
околу 78% од случаите (n=139), групите T1 и  T3 имаат приближно еднаква застапеност (10,11% и 
11,80%, соодветно), додека,  нема ниту една пациентка со Т4. Во однос на регионалното 
лимфогено метастазирање, со хистолошката анализа не се идентифицирани метастатски 
депозити во лимфните јазли кај 37 пациентки, додека кај останатите постоел различен опсег на 
метастазираност. Постоењето на системски метастази не е документирано ниту кај една 
пациентка, согласно со критериумите за вклучување во, односно, исклучување од студијата. 
Степенот на хистолошката диференцијација на малигните клетки во примарниот тумор бил 
класифициран како градус 2 (умерена диференцијација) кај 101 пациенткa (56,74%), додека со 
висок градус на малигнитет биле детектирани 61 пациентки (34,27%). Низок градус на 
малигнитет бил идентифициран кај само 14 пациентки (7,87%). Градусот не бил определен кај 13 
пациентки (11,82%). Стадиумот, односно клиничко-патолошката опсежност на болеста е 
определена кај сите 178 пациентки, а најзастапени и со приближно еднаква фреквенција се 
стадиумите IIb и IIIа и тоа кај 51 (28,65%), односно 50 (28,09%) пациентки, соодветно. Стадиумот 
IIa е застапен кај 40 пациентки (22,47%), а веднаш по него следи IIIc кај 33 пациентки (18,54%). 
Најретко се застапени стадиумот IIIb кај 3 пациентки (1,69%) и стадиумот Ia кај 1 пациентка 
(0,56%), додека ниту една пациентка од испитуваната група немала стадиум IIa. Согласно 
критериумите за вклучување во, односно, исклучување од студијата, ниту една пациентка 
немала стадиум IV.  

Во испитуваната група на пациентки се регистрираа и беа обработувани само 
податоците од следниве токсични ефекти: анемија, фебрилна состојба, фебрилна неутропенија, 
орален мукозитис и тромбоцитопенија. Кај ниту еден пациент во испитуваната група и во 



предвидениот евалуациски период не се регистрираа други типови на токсични ефекти какви 
што се невротоксичност, кардиотоксичност, хепатотоксичности и тн. Не се анализирани честите 
несакани ефекти какви што се наузејата и повраќањето. Од податоците е евидентно дека 
најзастапена нуспојава во испитуваната група пациентки е анемијата поврзана со 
хемотерапијата која е регистрирана кај 28,28%. Фебрилна состојба (според користените 
критериуми) биле регистирани кај  8,99%, а фебрилната неутропенија кај 5,06% од пациентките.  

Оралниот мукозитис е идентифициран кај 9,55%, додека најретко била застапена 
тромбоцитопенијата која се појавила кај 6,36% од испитаниците. Користејќи ги критериумите за 
според најновото достапно издание на терминологија и класификација на  токсичните ефекти 
(Common Terminology Criteria for Adverse Events - CTCAE, v5.0) од ноември 2017 година, како и 
дефинирањето на анемијата поврзана со хемотерапија, регистрираните токсични ефекти и 
нуспојави во испитуваната група пациентки беа категоризирани само во еден градус, освен 
оралниот мукозитис, каде беа регистрирани 2 градуса на интензитет: 1-слаб и 2-умерен. Притоа, 
орален мукозитис од градус 1 е регистриран кај 6,18%, а со градус 2 кај 3,37% од пациентките. 

Во оваа студија, определен е генотипот на полиморфизмите rs20325282 во генот ABCB1 
и rs1695 во генот GSTP1 кај DNA-примероците од вкупно 178 пациентки со карцином на дојката 
кои се третирани со комбинирана адјувантна хемотерапија со циклофосфамид и доксорубицин 
во вкупно 4 циклуси (дози) на растојание од по 21 ден. Споредени се фреквенциите на 
генотиповите и на алелите на двата испитувани полиморфизма со регистрираните токсични 
ефекти и нуспојави од почетокот на апликацијата на првата доза, па сè до истекот на три 
седмици по завршувањето на последната доза од третманот, односно во текот на вкупно 12 
седмици (3 месеци). Поврзаноста на полиморфизмите rs20325282 во генот ABCB1 и на rs1695 во 
генот GSTP1 со појавата на токсичните ефекти и нуспојави е анализирана со повеќе статистички 
и генетско-статистички анализи. За почеток, користени се Fisher-овиот егзактен тест за 
определување на статистичката значајност на постоењето на поврзаност на секој од двата 
полиморфизми, поединечно, со секој од регистрираните токсични ефекти и нуспојави, исто 
така, поединечно. Потоа се користени следниве генетски модели за статистичка анализа на 
позвразноста меѓу полиморфизмите и токсичните ефекти: генотипски, доминантен, рецесивен, 
хетерозиготен, супердоминантен, алелен и адитивен. Заради просторот, во натамошниот текст 
се прикажани само резултатите од соодветниот генетски модел каде постоела статистички 
највисока значајност при поврзаноста на полиморфизмите со токсичните ефекти. Генетско-
статистичките пресметки се вршени со монолокусна анализа (за секој од двата полиморфизми, 
поединечно), како и со билокусна анализа (за двата полиморфизма, истовремено), со користење 
на Chi-квадрат тестот (Х2) и Cochran-Armitage тестот за ординална поврзаност, и двата при 
двонасочна конфигурација. Пресметани се и статистичкиот однос на шанси (odds ratio), како и 
односот на ризик (risk ratio), двата при интервал на доверливост од 95% (95%CI). Во текот на 
овие анализи, карактеристичните комбинации на фреквенциите на генотиповите и/или 
алелите, од една страна, се споредувани со појавата на токсичните ефекти и нуспојави, од друга 
страна. Споредени се генетските параметри со следниве токсични ефекти и нуспојави: анемија, 
фебрилна состојба, фебрилна неутропенија, орален мукозитис и тромбоцитопенија.  

Анемија поврзана со хемотерапијата со градус 1 е регистрирана кај вкупно 45 
пациентки од испитуваната група на пациентки со карцином на дојката. Генетските анализи 
покажаа дека носителите на хомозиготниот варијантен генотип GG на полиморфизмот rs1695 во 
генот GSTP1, имаат околу 2,6 пати повисока веројатност од појава на анемија при третманот со 
наведените хемотерапевтици во однос на носителите на дивиот генотип AA и на хетерозиготите 
AG (p<0,05). Пресметаниот ризик  за појава на анемија кај пациентките со генотипот GG е 
повисок за речиси 2 пати во однос на тие кои се носители на дивиот генотип AA и 
хетерозиготниот AG. Кај полиморфизмот rs20325282 во генот ABCB1, резултатите од 
генотипскиот модел на генетската анализа покажуваат дека нема статистички значајна разлика 
во дистрибуцијата на фреквенциите на хомозиготните носители на дивиот генотип GG, 
хетерозиготите GA, GT и AT и носителите на варијантните хомозиготни генотипови AA и TT 
(p>0,05). Не е најдена поврзаност со алелната фреквенција на кој било од двата испитувани 
полиморфизми. При анализа на појавата на анемија во испитуваната група на пациентки, не е 
наједна генетска поврзаност со двата полиморфизма rs1695 во генот GSTP1 и rs20325282 во 
генот ABCB1, истовремено. 



Во однос на фебрилната состојба, носителите на генотиповите AA, AT или TT од 
полиморфизмот rs20325282 во генот ABCB1, имаат околу 4,5 пати повисока веројатност, односно 
приближно 3,7 пати повисок ризик, за појава на фебрилна состојба во текот на третманот со 
наведените хемотерапетици, соодветно, во однос на пациентките носители на генотиповите GG, 
GA или GT (p<0,01). Спротивно на тоа, разликите во фреквенциите на генотиповите на 
полиморфизмот rs1695 во генот GSTP1 не се статистички значајни во однос на појавата на 
клинички значајна фебрилна состојба при третманот со наведените хемотерапевтици (p>0,05). 
Кај полиморфизмот rs20325282 во генот ABCB1, носителите на варијантните алели (A или T) 
имаат околу 2,8 пати повисока веројатност, односно приближно 2,5 пати повисок ризик, за 
појава на фебрилна состојба во текот на третманот со наведените хемотерапетици, соодветно, во 
однос на пациентките носители на дивиот алел G (p<0,01). Спротивно на тоа, кај 
полиморфизмот rs1695 во генот GSTP1, не е најдена статистички значајна поврзаност на 
присуството на варијантниот алел G, наспроти дивиот тип на алел A со фебрилната состојба 
(p>0,05). Постои статистички високо значајна поврзаност (p<0,01) на фебрилната состојба со 
линеарното зголемување на присуството на варијантните алели  (A или T) кај полиморфизмот 
rs20325282 во генот ABCB. Од прикажаните вредности произлегува дека генетската поврзаност 
на фебрилната состојба расте со бројот на наведените алели: 0 A/T <1 A/T <2 A/T.  

Понатаму, носителите на генотиповите AA, AT или TT од полиморфизмот rs20325282 
во генот ABCB1 имаат повеќе од 9 пати повисока веројатност, односно повеќе од 7,6 пати повисок 
ризик (relative risk) од појава на фебрилна неутропенија при третманот со наведените 
хемотерапевтици во однос на пациентките носители на генотиповите GG, GA или GT, при што 
оваа разлика е статистички високо сигнификантна (p<0,01). Кај полиморфизмот rs20325282 во 
генот ABCB1, носителите на варијантните алели  (A или T) имаат околу 3,7 пати повисока 
веројатност, односно приближно 3,5 пати повисок ризик, за појава на фебрилна неутропенија во 
текот на третманот со наведените хемотерапетици, соодветно, во однос на пациентките носители 
на дивиот алел G (p<0,01). Кај полиморфизмот rs1695 во генот GSTP1, носителите на 
варијантниот алел G имаат приближно 2,7 пати повисока веројатност, односно приближно 2,6 
пати повисок ризик, за фебрилна неутропенија при третманот со наведените хемотерапетици, во 
однос на пациентките носители на дивиот алел A (p<0,05). 

Носителите на генотиповите GA или GT на полиморфизмот rs20325282 во генот ABCB1 
имаат 0,275 пати помали шанси да развијат орален мукозитис во однос на носителите на 
генотиповите GG, AA, AT или TT, при што разликите се сигнификантни (p<0,05). Поинаку 
формулирано, произлегува дека намалувањето на шансите изнесува (1-0,275=0,725) односно 
овие носители имаат 72,5% пониска веројатност за орален мукозитис. Пресметаните вредности 
на релативниот ризик се 0,31 пати (односно 31,0%) или намалување на ризикот за 69% (100%-
31%=71%). За разлика од тоа, споредените групи на фреквенции на испитуваните генотипови од 
полиморфизмот rs1695 во генот GSTP1 не покажуваат статистички значајни разлики во однос на 
појавата на клинички значаен орален мукозитис при третманот со наведените хемотерапевтици 
(p>0,05). Супстратификацијата на оралниот мукозитис според градуси покажа дека носителите 
на генотиповите GA или GT на полиморфизмот rs20325282 во генот ABCB1 имаат 0,227 пати 
(односно 22,7%) помала веројатност да развијат орален мукозитис со градус 1 во однос на 
носителите на генотипот GG, при што разликите се сигнификантни (p<0,05). Поинаку 
формулирано, произлегува дека намалувањето на шансите изнесува 77,3% (100%-22,7%=77,3%). 
Пресметаните вредности на релативниот ризик се 0,25 пати (односно 25,0%) пониски, односно 
има намалување на ризикот за 75%.  За разлика од тоа, споредените групи на фреквенции на 
испитуваните генотипови од полиморфизмот rs1695 во генот GSTP1 не покажуваат статистички 
значајни разлики во однос на појавата на клинички значаен орален мукозитис со градус 1 при 
третманот со наведените хемотерапевтици (p>0,05).  Понатаму,  разликите во фреквенциите на 
генотиповите AA или GG на полиморфизмот rs1695 во генот GSTP1 се разликуваат 
сигнификантно од тие на носителите на генотипот AG во однос на појавата на орален мукозитис 
со градус 2 (p<0,05). Но, со оглед на малиот број испитаници во подгрупите, не беа пресметани 
вредности на односите на шанси и на релативниот ризик.  

Во однос на тромбоцитопенијата, присутните разлики меѓу фреквенциите на алелите 
на двата испитувани полиморфизми кај пациентките, односно при отсуство и во присуство на 
оваа состојба, разликите се статистички несигнификантни (p>0,05). Не е најдена статистички 



значајна поврзаност на тромбоцитопенијата ниту со линеарното зголемување на присуството на 
варијантниот алел G кај полиморфизмот rs1695 во генот GSTP1, ниту на двете варијантни алели 
на полиморфизмот rs20325282 во генот ABCB1 (p>0,05). 

 
Во шестата глава, Дискусија, д-р Исмаили врши критичка споредба на добиените 

резултати со достапната литература, како и толкување на можните причини за сличностите и 
разликите во резултатите.Кандидатот наведува дека постои јасна поврзаност на двата 
испитувани полиморфизми и со клиничките манифестации на потиснувањето на белата крвна 
лоза, односно неутропенијата и тоа кога е асоцирана со фебрилна состојба. Анализите покажаа 
дека носителите на генотиповите AA, AT или TT од полиморфизмот rs20325282 во генот ABCB1 
имаат повеќе од 9 пати повисока веројатност од појава на фебрилна неутропенија во текот на 
третманот со наведените хемотерапевтици во однос на пациентките носители на генотиповите 
GG, GA или GT (p<0,01). Носителите на варијантните алели  (A или T) на овој полиморфизам 
имаат околу 3,7 пати повисока веројатност за појава на фебрилна неутропенија во однос на 
пациентките носители на дивиот алел G (p<0,01). Кај полиморфизмот rs1695 во генот GSTP1, 
носителите на варијантниот алел G имаат приближно 2,7 пати повисока веројатност за појава на 
фебрилна неутропенија во однос на пациентките со дивиот алел A (p<0,05). Не е 
идентифициран билокусен ефект на двата испитувани полиморфизми, истовремено, со оваа 
нуспојава. 

Причините за регистрираните ефекти и нивната генетската поврзаност со 
испитуваните полиморфизми можат да се бараат во повеќе насоки, а пред сè во механизмите со 
кои двата хемиотерапевтски лекови делуваат на ниво на клетките и на целиот организам, 
односно на нивната системска фармакокинетика и фармакодинамика. Адјувантната 
хемотерапија со комбинација на доксорубицин и циклофосфамид, е стандарден режим кој 
вообичаено се користи при лекување на карциномот на дојката. Интрацелуларниот транспорт на 
доксорубицинот е посредуван преку фамилијата на протеини-транспортерите на органски 
анјонски соединенија, пред сè преку ABCB1. Полиморфизмите во генот ABCB1 кој го кодира 
истоимениот протеин, имаат значително влијание врз циркулирачките и интрацелуларните 
нивоа на доксорубицинот кај пациентките со карцином на дојката. Тоа резултира со 
сигнификантно зголемување на серумските нивоа и намален клиренс кај пациенти со 
варијантите генотипови, односно алели, на овој полиморфизам на генот ABCB1. Во повеќе 
студии се опишани ефектите на неколку гени, вклучувајќи го и ABCB1, врз мембранскиот 
транспорт на доксорубицинот и врз клиничките токсични ефекти. Генетската асоцираност на 
генот ABCB1 со појавата на токсичност при терапијата и со други хемотераписки лекови е, исто 
така, екстензивно истражувана во голем број студии. Досега се објавени резултатите од поголем 
број студии и клинички испитувања за проучување на влијанието на генетските варијанти во 
генот ABCB1 во однос на несаканите ефекти од третманот на карциномот на дојката. Притоа, 
најчесто биле забележани: појавата на едем, фебрилна состојба, гастроинтестинална токсичност 
вклучувајќи ја дијареата, како и разни типови на хематолошка токсични реакции. Поголемиот 
дел од студиите ги фокусирале своите истражувања врз хематолошка токсичност, какви што се 
анемијата, леукопенијата, неутропенијата и тромбоцитопенијата. 

Покрај хематолошката токсичност, гастроинтестиналните нуспојави и токсичности се 
чести несакани ефекти кај пациентките со карцином на дојката третирани со циклофосфамид и 
доксорубицин. Во мошне обемната клиничка студија предводена од Yao со соработниците (2014 
г.) биле анализирани вкупно 78 полиморфизми (SNP) во гените ABCB1, ABCC1 и ALDH1A1 кај 
882 пациенти со рак на дојка запишани во SWOG Фаза III испитување S0221 и не е најден ниту 
еден од полиморфизмите ABCB1 кои се значително поврзани со повисоките градуси на 
хематолошка токсичност (3-4, како и гастроинтестиналната токсичност и нуспојави. Во голем 
број досега објавени студии се забележани значителни разлики во фармакокинетиката и 
биотрансформација на циклофосфамидот помеѓу индивидуи третирани со овој лек, и тоа како 
кај возрасните, така и кај децата со малигни заболувања. Системска изложеност на 
метаболитите на циклофосфамид по администрирањето на прецизни терапевтски дози на 
циклофосфамид може да варира и до 10 пати помеѓу пациентите (de Jonge et al., 2005). 
Меѓуиндивидуалните разлики во нивоата на експресија на специфичните CYP ензими, како и 
разликите во поединечната активност на овие ензими, можат да претставуваат дел од 



причините за ваквата фармакокинетска варијабилност. На пример, ефективноста на CYP2B6 
при активирањето на циклофосфамидот значително се разликува меѓу примероците на црниот 
дроб од различни индивидуи, веројатно како резултат на  разликите во експресиските нивоа на 
CYP протеините. Профилот на индукција или инхибиција на CYP-системот може да биде многу 
променлив кај пациентите. 

Циклофосфамидот е фармаколошки прекурзор, односно пролек. Оттаму, неопходна е 
метаболна активација за негово хемотераписко делување. По парентералната апликација, 
активацијата се одвива преку низа ензимски реакции постредувани од цитохром оксидазите 
CYP2B6 и CYP2C9, а во помала мерка и со CYP3A4 и CYP3A5, во хепатоцитите, со кои 
циклофосфамидот прво се конвертира до 4-хидроксициклофосфамид (Zhang et al., 2005). Потоа, 
ова соединение се конвертира во неговата таутомерна форма алдофосфамид, а тој пак, спонтано 
се деградира до фосфорамид мустард, кој е всушност терапевтски активниот молекул. 
Соединенијата 4-хидроксициклофосфамид и алдофосфамид се детоксифицираат преку 
коњугација посредувана со повеќе ензими од суперфамилијата на глутатион-S-трансферази 
(GSTA1, GSTM1, GSTP1 и GSTT1), како и со алдехид дехидрогеназите (ALDH1A1 и ALDH3A1) до 
карбоксициклофосфамид (de Jonge et al., 2005; Moreb et al., 2005). Сите овие ензими се наоѓаат 
во хепатоцитите. 

Генските полиморфизми кои доведуваат до несинонимни супституции на 
аминокиселинските остатоци во ензимите кои ги кодираат можат да ја намалат ефикасноста на 
детоксификацијата на циклофосфамидот и на неговите метаболити, зголемувајќи ги нивните 
концентрации и времетрањето на клиренсот, а со тоа можат да имаат големо влијание врз 
појавата на токсични ефекти и нуспојави, како и на секундарни малигнитети (Pinto et al., 2009).  

Поврзаноста на генскиот полиморфизам GSTP1 rs1695 со токсичните ефекти, каква што 
е леукопенијата, неутропенијата и фебрилната неутропенија, при адјувантната хемотерапија со 
циклофосфамид и доксорубицин кај пациентки со карцином на дојката е опишана во повеќе 
студии. Полиморфизмите во генот GSTP1 се поврзани и со појавата на разни токсични ефекти 
при комбинираната хемотерапија на карциномот на дојката, вклучувајќи ја неуропатијата, како 
и појавата на токсични ефекти при хемотерапијата на други типови на малигни и автоимуни 
заболувања. За илустрирање на важноста и клиничката сигнификантост од генетската 
поврзаност на полиморфизмот GSTP1 rs1695 со токсичните ефекти при третманот со 
циклофосфамид можат да послужат и приказите на случаи кои не се ретки во литературата. 
Така, Tran со сор. прикажува случај на млада пациентка (возраст 25 години) кај која ниска 
иницијална доза на циклофосфамид администрирана заради третман на автоимуно заболување 
предизвикала низа на животозагрозувачки токсични ефекти. 

Д-р Исмаили наведува дека клучната улога на генетските полиморфизми во 
детерминирањето на приемчивоста кон хематолошка токсичност на доксорубицинот и 
циклофосфамидот е потврдена и во студии во кои се користени анимални модели во 
контролирани услови. Сепак, меѓу истражувањата постојат и контрадикторни резултати, па во 
некои студии не е идентифицирана значајна поврзаност на полиморфизмот GSTP1 A313G со 
фармакокинетиката и метаболизмот, ниту со клиничката токсичност  на  доксорубицинот и 
циклофофамидот. Генетска поврзаност не е најдена и во истражувањето на Jamieson сор. Во оваа 
фармакогенетската студија биле испитувани фармаколошките ефектите на циклофосфамидот 
(комбиниран со епирубицин и 5-флуороурацил) при адјувантна терапија на 51 пациентка со 
карцином на дојка. Биле определувани концентрациите на циклофосфамидот и на неколку 
негови метаболити во плазмата во различни временски интервали по администрирањето, 
користејќи течна хроматографија и масена спектрометрија (LCMS). Генотипизацијата била 
извршена на 11 гени чии продукти се вклучени во метаболизмот на циклофосфмаид и го 
вклучуваат генот GSTP1. Според авторите на публикацијата, определуваните генетски 
полиморфизми имаат само минорно влијание врз адјувантната терапија на карциномот на 
дојката со циклофосфамид и антрациклини. 

Таквите контрадикторни резултати не се невообичаени кај генетско-асоцијативните 
студии и можат да се предизвикани од низа независни фактори, вклучувајќи ги: инхерентната 
генетска контитуција која произлегува од етничката-демографската структура на популацијата 
пациенти која е испитувана во студијата, но и разни надворешни фактори какви што се 



географското поднебје, исхраната, експонираноста кон загадувања во животната средина и 
слични, често слабо проучени, влијанија.  

Покрај генетските полиморфизми, и други фактори какви што се состојбата на 
болните, нивната телесна тежина, возраста, исхраната, стресот, како и циркадијалните и 
сезонските варијации, можат значително да влијаат врз базалното ниво на ензимската 
активност и со тоа, врз метаболизмот на циклофосфамид (Forresteret al., 1992). 
Идентифицирањето на факторите кои влијаат врз метаболизмот на циклофосфамидот и 
доксорубицинот можат да има клучна клиничка важност и досега се извршени голем број 
студии со користење на геномски анализи и microarray-базирана технологија за таа цел. 

Комплексните, тешко забележливи интеракции меѓу овие генетски и надворешни 
фактори се најверојатната причина за разноликоста во резултатите од сличните студии. 

Потребни се дополнителни истражувања за да се потврди генетската асоцијација и да 
се процени попрецизно предиктивната вредност на полиморфизмот GSTP1 rs1695 со што истиот 
може да има потенцијално практична примена во персонализираната медицина, односно да се 
користи при изборот и дозирањето на хемотерапевтиците според индивидуалната генотипска 
комбинација кај секој поединечен пациент. Со таквиот пристап, може да се редуцира 
веројатноста од појавата на сериозни токсични ефекти, каква што е леукопенијата и 
неутропенијата, со своите потенцијално животозагрозувачки последици и компликации, како и 
да се намали морбидитетот и морталитетот поврзан со хемотерапијата. 

 
Во седмата глава, врз основа на анализата на добиените резултати преку користење на 

повеќе генетски модели, како и врз основа на споредбата и толкувањето со податоците од 
достапната литература, кандидатот ги наведува следниве заклучоци: 

1. Во испитуваната група на пациентки, најзастапена нуспојава е анемијата поврзана со 
хемотерапијата која е регистрирана кај 28,28%. Фебрилна состојба (според користените 
критериуми) биле регистирани кај  8,99%, а фебрилната неутропенија кај 5,06% од 
пациентките. Оралниот мукозитис е идентифициран кај 9,55%, додека најретко била 
застапена тромбоцитопенијата која се појавила кај 6,36% од испитаниците.Токсичните 
ефекти кај кои е најдена сигнификантна генетска поврзаност со испитуваните 
полиморфизми rs1695 во генот GSTP1 и/или со rs20325282 во генот ABCB1, се однесуваат 
на анемија поврзана со хемотерапијата, фебрилна неутропенија, фебрилна состојба и 
орален мукозитис. Не е најдена генетска поврзаност на полиморфизмите rs1695 во генот 
GSTP1 и rs20325282 во генот ABCB1 со појавата на тромбоцитопенија.  

2. Анемија поврзана со хемотерапијата е регистрирана кај вкупно 43,64% од испитуваната 
група на пациентки со карцином на дојката и најдена е генетска поврзаност со 
полиморфиззмот rs1695 во генот GSTP1. Пациентките кои се носители на хомозиготниот 
варијантен генотип GG на овој полиморфизам имаат околу 2,6 пати повисока 
веројатност од појава на анемија поврзана со хемотерапијата во однос на пациентките 
носители на дивиот генотип AA или на хетерозиготите AG (p<0,05). Не е најдена 
генетска поврзаност со полиморфизмот rs20325282 во генот ABCB1 со билокусен ефект 
на двата полиморфизма, истовремено. 

3. Носителите на генотиповите AA, AT или TT полиморфизмот rs20325282 во генот ABCB1  
имаат околу 4,5 пати повисока веројатност за појава на фебрилна состојба во текот на 
третманот со комбинираната хемотерапија со циклофосфамид и доксорубицин, во однос 
на пациентките носители на генотиповите GG, GA или GT (p<0,01). Таквата поврзаност 
не е најдена кај полиморфизмот rs1695 во генот GSTP1 (p>0,05) ниту со истовремениот 
ефект на двата полиморфизма. 

4. Во однос на фебрилната неутропенија во текот на третманот, носителите на 
генотиповите AA, AT или TT од полиморфизмот rs20325282 во генот ABCB1 имаат 
повеќе од 9 пати повисока веројатност од појава на оваа состојба при третманот со 
наведените хемотерапевтици во однос на пациентките носители на генотиповите GG, GA 



или GT (p<0,01). Носителите на варијантните алели  (A или T) на овој полиморфизам 
имаат околу 3,7 пати повисока веројатност за појава на фебрилна неутропенија во однос 
на пациентките носители на дивиот алел G (p<0,01). Кај полиморфизмот rs1695 во генот 
GSTP1, носителите на варијантниот алел G имаат приближно 2,7 пати повисока 
веројатност за појава на фебрилна неутропенија во однос на пациентките со дивиот алел 
A (p<0,05). Не е идентифициран билокусен ефект на двата испитувани полиморфизма, 
истовремено, со оваа нуспојава. 

5. Носителите на генотиповите GA или GT на полиморфизмот rs20325282 во генот ABCB1 
имаат 0,275 пати (72,5%) пониска веројатност да развијат кој било градус на орален 
мукозитис, односно делуваат протективно во споредба со носителите на генотиповите 
GG, AA, AT или TT, при што разликите се сигнификантни (p<0,05). Слична протективна 
улога имаат истите полиморфизми и кај регистрираните случаи на орален мукозитис со 
градус 1. За разлика од тоа, полиморфизмот rs1695 во генот GSTP1 не покажува 
статистички значајна поврзаност со појавата на вкупниот број на пациентки со орален 
мукозитис, како и со градус 1 од оваа несакана појава при третманот со наведените 
хемотерапевтици кај (p>0,05). Генотиповите AA или GG на полиморфизмот rs1695 во 
генот GSTP1 се разликуваат сигнификантно од тие на носителите на генотипот AG во 
однос на појавата на орален мукозитис со градус 2 (p<0,05). Во однос на билокусниот, 
комбиниран ефект на двата полиморфизма, истовремено, носителите на генотипот AA 
од полиморфизмот rs1695 во генот GSTP1 и на генотипот GG од полиморфизмот 
rs20325282 во генот ABCB1 имаат 0,106 пати (89,4%) помали шанси за клинички 
релевантен орален мукозитис во однос на останатите комбинации на генотипови од 
двата генски полиморфизми, при што разликите се сигнификантни (p<0,05).  

6. Резултатите од оваа студија покажуваат дека полиморфизмите rs1695 во генот GSTP1 и 
rs20325282 во генот ABCB1 имаат потенцијал, по соодветната валидација, да се користат 
како генетски маркери за предикцијата на ризикот од појава на повеќе токсични ефекти 
и нуспојави при комбинираната адјувантна хемотерапија со циклофосфамид и 
доксорубицин кај пациентки со карцином на дојкатa. Генотипизацијата на 
полиморфизмот rs1695 во генот GSTP1 може да помогне во предикцијата на зголемениот 
ризик од развој на анемија поврзана со хемотерапијата и фебрилна неутропенија, додека 
определувањето на полиморфизмот rs20325282 во генот ABCB1 може да ги 
идентифицира пациентките со повисок ризик од појава на фебрилна состојба и 
фебрилна неутропенија. И двата полиморфизма, како и нивната комбинација, можат да 
бидат предиктори за намален ризик, односно за протективен ефект од појава на орален 
мукозитис (градус 1 и 2). На тој начин, овие генски полиморфизми, можат да бидат 
користени за приспсобување и персонализирање на хемотерапијата според 
индивидуалната генотипска комбинација кај секој поединечен пациент. 

На крајот од дисертацијата се наоѓа посебна секција – Литература, која е оптимално 
селектирана, прегледна и коректно цитирана според прифатените стандарди. Изборот на 
референците е соодветен и доминираат современи публикации кои имаат значителен придонес во 
истражувањето на проблематиката, која е цел и на овој научен труд.  
 

Предмет на истражување 

Основната цел на докторската студија е да се испита генетската поврзаност на 
полиморфизмите rs1695 во генот GSTP1 и на rs20325282 во генот ABCB1, поединечно, како и на 
нивната комбинација, со појавата на токсичните ефекти и нуспојави кај група од 178 пациентки 
со карцином на дојкатa во текот и непосредно по комбинираната адјувантна хемотерапија со 
циклофосфамид и доксорубицин. 

 



Kраток опис на применетите методи 

Во оваа клиничка, опсервациска студија е спроведено клиничко следење, како и 
молекуларна генотипизација на полиморфизмите во гените GSTP1 и ABCB1, со евидентирање на 
релевантни клиничко-патолошки податоци во база на податоци од група на 178 пациентки со 
карцином на дојката, од почетокот на апликацијата на првата доза, па сè до истекот на три 
седмици по завршувањето на последната доза од третманот со комбинирана адјувантна 
хемотерапија со циклофосфамид и доксорубицин, согласно со постојните тераписи протоколи 
воспоставени на ЈЗУ Универзитетска клиника за радиотерапија и онкологија во Скопје. 

 

Краток опис на резултатите од истражувањето 

Определувањето на двата полиморфизма се изврши кај DNA-примероците изолирани 
од леукоцитите од 178 пациентки со карцином на дојката кои се третирани адјувантно со 
циклофосфамид и доксорубицин, по претходно добиена согласност. Статистичките анализи се 
извршени споредувајќи ги клиничките податоци за токсичните ефекти со фреквенциите на 
генотиповите и алелите од испитуваните генски полиморфизми. Анализите покажаа дека 
полиморфизмите rs1695 во генот GSTP1 или rs20325282 во генот ABCB1 имаат предиктивна 
вредност во проценката на веројатноста, односно, ризикот од појава на анемија поврзана со 
хемотерапијата, фебрилна состојба, фебрилна неутропенија и орален мукозитис.  

Перспективно, овие сознанија можат да се користат за прилагодување и 
персонализирање на хемотерапијата според индивидуалната генотипска комбинација кај секој 
поединечен пациент. 

Докторската дисертација на кандидатот д-р Илир Исмаили, со наслов „Поврзаност на 
полиморфизмите на гените вклучени во метаболизмот на циклофосфамид и доксорубицин со 
токсичните ефекти при нивната примена кај карцином на дојка“, претставува 
интердисциплинарно истражување во  областа на клиничката онкологија и молекуларната 
генетика. Изработката на темата на оваа докторска дисертација има определен научен придонес 
во натамошното расветлување на молекуларните механизми кои учествуваат во ризикот од 
појавата на токсичните ефекти и нуспојави при комбинираната адјувантна хемотерапија со 
циклофосфамид и доксорубицин кај пациентките со карцином на дојкатa. 

Воведувањето на овие генетски маркери во комбинација со други клинички и 
молекуларни фактори можат да бидат корисни во предвидувањето на ризикот од појава на 
посериозни токсични ефекти, како и за планирањето на профилактички и тераписки режими. 
Секако, овие резултати треба дополнително да се потврдат и со независни студии со вклучување 
на поголем број испитанички, како и да се валидираат, пред да се дадат клинички препораки за 
нивна употреба. 

Со таквиот индивидуален пристап кон пациентот би се овозможило поефективно и 
порационално користење на економските ресурси во здравството, со што ќе се отвори и патот за 
персонализирана медицина при адјувантната хемотерапија на карциномот на дојката во 
Република Северна Македонија. 

Докторската дисертација на кандидатот д-р Илир Исмаили, со наслов „Поврзаност на 
полиморфизмите на гените вклучени во метаболизмот на циклофосфамид и доксорубицин со 
токсичните ефекти при нивната примена кај карцином на дојка“, 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]. Ismaili I, Kocubovski, Panov S, Saidi S. Leucopenia in the treatment of the breast carcinoma with 
cyclophosphamide and doxorubicin and connection of GSTP gene. International Medical Journal 
Medicus. 2018; 23(2):160-8.  

[2]. Ismaili I. Аssociation of polymorphisms rs20325282 in ABCB1 gene and rs1695 in GSTP1 gene 
with the toxic effects during chemotherapy with cyclophosphamide and doxorubicin in breast 
carcinoma: common subtitle. Arch Pub Health, vol. 11, no. 2, pp. 11-18, Aug. 2019.



 

ЗАКЛУЧОК И ПРЕДЛОГ 

Главни научни придонеси на докторската студија се: конститутивните полиморфизми 
во гените чии продукти се вклучени во детоксификацијата и метаболизмот на 
циклофосфамидот и доксорубицинот при комбинираната адјувантна хемотерапија на 
карциномот на дојката имаат влијание врз појавата на токсичните ефекти и нуспојави и 
веројатно имаат клучна улога во високата интериндивидуална разлика која се забележува кај 
пациентите.  

Подрачјето на примена и ограничувањата се:добиените резултати од ова истражување 
можат да имаат оригинален научен придонес во расветлувањето на асоцијацијата на 
полиморфизмите rs1695 во генот GSTP1 или rs20325282 во генот ABCB1 со појавата на токсични 
ефекти, со што, перспективно, може да има и апликативна вредност во т.н. персонализиран 
пристап во изборот на терапевтските агенски, како и планирањето на дозите, динамиката и 
други аспекти на хемотерапијата. За клиничка примена, потребно е спроведување на поопсежни 
студии врз поголема популација на пациентки, како и валидација на добиените резултати. 

Со оглед на наведеното, Комисијата му предлага на Наставно-научниот совет  на 
Медицинскиот факултет да ја прифати позитивната оценка и да закаже одбрана на докторската 
дисертација на кандидатот д-р Илир Исмаили со наслов: Поврзаност на 
полиморфизмите на гените вклучени во метаболизмот на циклофосфамид и 
доксорубицин со токсичните ефекти при нивната примена кај карцином на дојка. 

 

 
          Рецензентска комисија 

 
1. Проф. д-р Михаил Кочубовски (ментор), с.р. 
2. Проф. д-р Сашо Панов, с.р. 
3. Проф. д-р Горан Кондов, с.р. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

РЕЦЕНЗИЈА 

 

ЗА ОЦЕНА НА ПРЕРАБОТЕН ДОКТОРАТ ЗА КОЈ ВО БИЛТЕНОТ БРОЈ 1195 

ОД 1 ЈУЛИ 2019, на стр. 315-319, БЕШЕ ОБЈАВЕНА НЕГАТИВНА 

РЕЦЕНЗИЈА ЗА ДОКТОРСКАТА ДИСЕРТАЦИЈА „ПОВРЗАНОСТ НА 

ПОЛИМОРФИЗМИТЕ НА ГЕНИТЕ ВКЛУЧЕНИ ВО МЕТАБОЛИЗМОТ НА 

ЦИКЛОФОСФАМИД И ДОКСОРУБИЦИН СО ТОКСИЧНИТЕ ЕФЕКТИ ПРИ 

НИВНАТА ПРИМЕНА КАЈ КАРЦИНОМ НА ДОЈКА“ ОД Д-Р ИЛИР ИСМАИЛИ, 

ПРИЈАВЕНА НА МЕДИЦИНСКИОТ ФАКУЛТЕТ ВО СКОПЈЕ  

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

XXXIV редовна седница одржана на 18.5.2021 година, со Одлука бр. 0905-2065/52, 

формираше Комисија за оцена на докторската дисертација на кандидатот д-р Илир 

Исмаили со наслов: Поврзаност на полиморфизмите на гените вклучени во 

метаболизмот на циклофосфамид и доксорубицин со токсичните ефекти 

при нивната примена кај карцином на дојка, во состав: проф. д-р Снежана 

Смичкоска, проф. д-р Михаил Кочубовски, проф. д-р Горан Кондов, проф. д-р Сашо 

Панов и доц. д-р Игор Стојковски.  

И З В Е Ш Т А Ј 

Првата негативна рецензија за докторандот Илир Исмаили потпишана од сите 

членови на Рецензентската комисија со која се бара преработка на докторатот во рок 

од 1 година е објавена во Билтенот број 1195 од 1 јули 2019, на стр. 315-319, врз основа 

на која Наставно-научниот совет на Медицинскиот факултет во Скопје донесе Одлука 

бр. 0905-3749/10, со која докторската дисертација на кандидатот д-р Илир 

Исмаили се враќа на доработка во рок од 1 (една) година. 

 

Анализата на повторно доставената верзија на докторатот покажува 

дека таа не ги исполнува критериумите за позитивна рецензија, и тоа: 

  

1. Забелешката под точка 1 од претходната негативна рецензија не е 

разрешена, односно воведот не е преработен согласно со долунаведената 

препорака, освен што е внесена последната верзија на  СТСАЕ 5.0 од 2017 

година. 

Во негативната рецензија е наведено: 

Воведот е презентиран на 20 страници и во првите 8 страници се прикажани 



општи податоци поврзани со ракот на дојката, и тоа: епидемиолошки карактеристики, 

ризик-фактори, симптоми и дијагноза, патологија, општа молекуларна генетика 

поврзана со рак на дојка и начинот на лекување кои се ирелевантни и не се поврзани 

со целта на трудот. Во следните 7 страници детално се опишани структурата и 

метаболизмот на двата цитостатика, циклофосфамид и доксорубицин, кои се 

применуваат во третманот на рак на дојка. Во последните 4 страници се презентирани 

минимални податоци поврзани со токсичните ефекти од хемотерапијата кај 

карциномот на дојка, како и податоци од литературата поврзани со досегашните 

сознанија за испитуваниот проблем, односно полимофризмите на гените АВСВ1 и 

GSTP1 и нивната евентуална асоцираност со несаканите ефекти од хемотерапијата. 

Испитувања за полимофризми на гените поврзани со несаканите ефекти од 

хемотерапијата се прават во последните дваесетина години и податоци од тие 

испитувања, вклучувајќи ги и последните, како и податоци од постојните метаанализи 

треба да бидат поместени во воведот. Врз база на апсолвирање на постојните 

релевантни податоци објаснети во воведот би можела правилно да се структурира и 

методологијата за работа во докторатот. Тоа не е соодветно направено во воведот и тој 

треба да се преработи. 

 

2. Забелешките од сегментот материјал и методи од точка 1 до 

точка 8 од негативната рецензија поврзани со методологијата на работа не 

се разрешени. 

 

Направена е делумна преработка на докторатот согласно со детално 

наведените забелешки во претходно објавената рецензија. Меѓутоа, 

основниот методолошки проблем во дисертацијата, кој е детално опишан 

во претходната рецензија, не е разрешен.  Повторно сегментот материјал и 

методи е исклучително краток и останува претходната констатација дека 

начинот на евалуација на несаканите ефекти не може да се прифати. Во 

овој сегмент единствено е даден детален опис на техничката постапка за 

анализа на полиморфизмите што се работи на ПМФ, а што не е основната 

цел на докторатот. Евалуацијата на токсичните ефекти од применетата 

хемотерапија е несоодветна и таа не може да се поврзе со испитуваните 

генетски полиморфизми, што е основна цел на дисертацијата. Промените 

кои се направени во дисертацијата во таа смисла се само козметски. 

Имено, дел од несаканите токсични ефекти кои беа вклучени во 

претходната верзија и кои беа несоодветно евалуирани (детално 

презентирано во претходната рецензија), наместо соодветно да се 



доработат, се изземени од оваа верзија, а се релевантни и треба да се 

поврзат со испитуваните полимофризми. Во оваа верзија се евалуирани 

само оралниот мукозит, фебрилната состојба и параметрите од крвната 

слика (хемоглобин, тромбоцити, гранулоцити). Елементите од крвната 

слика се евалуирани несоодветно и поединечно во тек на 4 циклуси на 

хемотерапија без да се земе предвид нивната иницијална вредност пред 

почетокот на хемотерапијата (детален опис на недостатоците има во 

првата негативна рецензија).  

 

 Во претходната негативна рецензија е наведено: 

 

1. Во дисертацијата е наведено дека токсичните ефекти ќе се евалуираат согласно 

со СТСАЕ 4.0 критериумите за евалуација на несакани ефекти од NCI 2010 

година со нивна градација од 1 до 5. Градација за повеќето несакани ефекти во 

дисертацијата нема и тие во резултатите се оквалификувани само како „има и 

нема“, што не е доволно за нивно поврзување со анализираните 

полимофризми.  

3. Во дисертацијата е рефериран несакан ефект – неутропенија, и тој е прикажан 

од градус 1 до 4. Во СТСАЕ-класификацијата не постои несакан ефект – 

неуторопенија, туку постои несакан ефект – фебрилна неутропенија и 

градацијата започнува од градус 3 како фебрилна неутропенија (за која постои 

јасна дефиниција). Таа е исклучително важно да биде јасно евалуирана бидејќи 

е битен несакан ефект од хемотерапијата, кој треба да се поврзе со 

полиморфизмите и да се испита дали тие имаат влијание врз нејзиното 

појавување.  

4. Категоријата фебрилна состојба во СТСАЕ-класификацијата не постои и 

нејзината евалуација во докторатот е недефинирана и нејасна.  

5. Токсичниот ефект леукопенија во СТСАЕ-класификацијата е во категоријата 

инвестигациони (лабораториски) несакани ефекти кои се очекувани во тек на 

хемотерапијата и кој вообичаено се јавува во периодот помеѓу 2 циклуса на 

хемотерапија, тој е најчесто без клиничка симптоматологија и не се реферира 

како несакан ефект доколку нема клинички реперкусии. Во докторатот не е 

јасно како е евалуиран овој токсичен ефект и дали како таков треба да се 

реферира.  

6. Токсичниот ефект анемија кој е регистриран кај 43,64% од пациентите е исто 

така претставен без соодветна реална анализа, бидејќи не се прикажани 

вредностите на хемоглобинот пред почетокот на хемотерапијата, која се 



реализира само со 4 циклуси на хемотерапија во адјувантен протокол, што 

укажува на фактот дека анемијата најверојатно постоела и пред почетокот на 

терапијата и не би требала да се споредува со полиморфизмите на испитуваните 

гени.  

7. Во докторатот најчести несакани ефекти се гадење и повраќање утврдени кај 

96,36% и 61,82% од пациентите последователно. Повторно, евелуацијата на 

овие несакани ефекти не е дефинирана, имено нема податок за тоа на кој начин 

и со кои лекови е спроведувана антиеметичната профилакса и каква била 

усогласеноста на пациентите со неа за да може реално да се процени 

застапеноста на овие несакани ефекти. 

8. Кардиотоксичноста која е наведено дека ќе се евалуира не би можела реално да 

се претстави ниту да се поврзе со полимофризмите во оваа тераписка рамка во 

која се евалуираат пациенти со 4 циклуси на адјувантна хемотерапија. 

 

 

Од друга страна, направена е обемна статистичка анализа на генотипот на 

полиморфизмот rs20325282 во генот ABCB1 и генотипот на 

полиморфизмот rs1695 во генот GSTP1, која навидум е импресивна, 

меѓутоа е беспредметна бидејќи едноставно не може да се поврзе со 

појавата на несаканите ефекти од хемотерапијата, а претставува 

едноставна анализа на фреквенцијата на полимофризмите која во случајов 

е бесцелна. При тоа, во однос на полиморфизмот rs20325282 во генот 

ABCB1 постојат 3 типа на алели и според тоа можни се 6 комбинации на 

генотипови.  Во однос на генотипот на полиморфизмот rs1695 во генот 

GSTP1, согласно со единечниот локус на овој ген, постојат 3 возможни 

генотипови, а во локусот постојат 2 типа на алели. Во испитуваната 

популација статистички се анализираат 9 групи согласно со генотипот и 5 

групи согласно со алелите. Резултатите се неприфатливи и покрај навидум 

обемната статистичка анализа на можните варијации согласно со 

недефинираните параметри поврзани со токсичните ефекти и 

исклучително малиот број на настани што треба да се споредат. 

  

ЗАКЛУЧОК И ПРЕДЛОГ 

Докторската дисертација апсолутно не ја исполнува својата основна 

цел, односно не е направена релевантна проценка на токсичните ефекти 

од наведената хемотерапија кои евентуално би можеле да се поврзат со 



испитуваните полимофизми на посочените гени, што е основна цел на 

испитувањето. Тоа е, всушност, сегмент од испитувањето поврзан со 

активности и евалуација на пациенти кои треба да ги направи 

докторандот. Конечно, поврзување на несаканите ефекти од 

хемотерапијата со испитуваните генетски полиморфизми не е постигнатo, 

ниту, пак, тоа може да се постигне со применетиот методолошки пристап. 

Рецензијата е негативна.  

Комисијата му предлага на Наставно-научниот совет на Медицинскиот 

факултет во Скопје, докторската дисертација со наслов „Поврзаност на 

полиморфизмите на гените вклучени во метаболизмот на циклофосвамид и 

доксорубицин со токсичните ефекти при нивната примена кај карцином на дојка“ од 

кандидатот д-р Илир Исмаили, да не ја прифати како позитивна и да ја 

прекине понатамошната постапка за нејзина одбрана. 

        

 

      РЕЦЕНЗЕНТСКА КОМИСИЈА 

1. Проф. д-р Снежана Смичкоска, с.р. 

2. Доц. д-р Игор Стојковски, с.р. 
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РЕЦЕНЗИЈА 

ЗА ОЦЕНА НА ДОКТОРСКАТА ДИСЕРТАЦИЈА „ЗНАЧЕЊЕТО НА 
ВИСИНАТА НА СЕРУМСКИТЕ КОНЦЕНТРАЦИИ НА 

ПРОКАЛЦИТОНИНОТ ВО ПРЕДВИДУВАЊЕ НА ТЕКОТ И ИСХОДОТ КАЈ 
ПАЦИЕНТИ СО СЕПСА ВО КОРЕЛАЦИЈА СО ИНДЕКСИТЕ НА ТЕЖИНА НА 

БОЛЕСТ” ОД Д-Р ИЛИР ДЕМИРИ, ПРИЈАВЕНА НА МЕДИЦИНСКИОТ 
ФАКУЛТЕТ ВО СКОПЈЕ 

 

Наставно-научниот совет на Медицинскиот факултет во Скопје, на својата 
XXXV редовна седница одржана на 1.7.2021 година, формираше Комисија за оцена на 
докторската дисертација на кандидатот д-р Илир Демири на тема: „Значењето на 
висината на серумските концентрации на прокалцитонинот во предвидување на текот 
и исходот кај пациенти со сепса во корелација со индексите на тежина на болест“, во 
состав:  

1. проф. д-р Ирена Кондова Топузовска, претседател  

2. проф. д-р Звонко Миленковиќ, ментор  

3. проф. д-р Снежана Стојковска, член  

4. проф. д-р Бети Зафирова Ивановска, член  

5. проф. д-р Александар Петличковски, 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 И ОЦЕНА НА ДОКТОРСКАТА ДИСЕРТАЦИЈА 

Докторската дисертација со наслов: „Значењето на висината на серумските 
концентрации на прокалцитонинот во предвидување на текот и исходот кај пациенти 
со сепса во корелација со индексите на тежина на болест“, од д-р Илир Демири, 
претставува самостоен научен труд со над 150 страници пишан текст и прилози. Ги 
содржи сите неопходни структурни елементи на докторска дисертација: апстракт на 
македонски и англиски јазик, вовед, мотив, цели, материјал и методи, резултати, 
дискусија, заклучок, литература и прилог. Резултатите содржат шеесет табели и 
четириесет слики. Цитирани се над 200 референци поврзани со темата на докторската 
дисертација. Користената литература е од понов датум, актуелна и релевантна за 
темата на докторската дисертација.  
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Сите содржински сегменти на дисертацијата се соодветно систематизирани во 
точки и потточки со наслови и поднаслови, со што е обезбедено лесно и јасно следење 
на материјата која е предмет на истражувањето. 

Во апстрактот на дисертацијата, изложени се теоретската рамка, предметот, 
целите, применетите методи и добиените резултати од истражувањето.  

Кандидатот потенцира дека сепсата е водечка причина за хоспитализација во 
единиците за интензивна нега, што резултира со висок морбидитет и морталитет. Од 
витално значење е можноста што побрзо да се идентификува исходот кај болните со 
сепса. Прокалцитонин (ПЦТ) е маркер со добар потенцијал за дијагноза на 
прогресијата и исходот на болните со сепса и септичен шок. Кај критично болни 
пациенти со сепса и септичен шок, промената, односно намалувањето на вредностите 
на прокалцитонинот е асоцирано со добра прогноза кај пациентите.       

Во воведниот дел се изнесени најзначајните и најнови податоци од 
литературата за предметот на истражувањето – сепса. Во воведот, кандидатот ги дава 
дефинициите за сепса и септичен шок. Ја дефинира сепсата како  
животнозагрозувачко нарушување на функцијата на органите како резултат на 
нерегулиран одговор на домаќинот кон инфекцијата. Синдромот на сепса клинички го 
дефинира со присуство на инфекција и SOFA (The Sequential Organ Failure Assessment) 
индекс ≥ 2 поена. Сепсата при која клеточните, метаболичките и циркулаторните 
оштетувања се продлабочени и значајно го зголемуваат морталитетот е дефинирана 
како септичен шок. Перзистентната хипотензија, и покрај адекватната ресуститација 
со течности за која се потребни вазопресори за одржување на средниот артериски 
притисок (САП)  ≥ 65 mmHg, клинички е дефинирана како септичен шок. 

Наведени се најнови податоци за епидемиологијата. Кандидатот потенцира 
дека сепсата е животнозагрозувачка состoјба, каде што и покрај напредокот на 
терапијата со антибиотици и современите можности за поддршка на виталните 
функции, стапката на смртност останува висока и се движи од 30 до 60%. Некои 
студии известуваат и за повисока инциденца на смртност, дури и до 70%. Најчесто 
смртните исходи се  резултат на развој на компликации како шок и мултиораганска 
дисфункција па смртноста од септичниот шок е 54%, а во некои болници смртноста е 
повисока и се движи и до 90 отсто. Кандидатот укажува дека од сепса и септичен шок 
во Соединетите Американски Држави годишно заболуваат 750.000 луѓе, од кои 28,6% 
завршуваат со летален исход, во услови на пораст на инциденцијата на септичниот 
синдром за 17,8% годишно.  

 Пациентите со напредната возраст, имуносупримираните пациенти со малигни 
болести, хронична бубрежна слабост, црнодробна болест, СИДА, како и оние што 
добиваат имуносупресивни лекови укажува дека имаат зголемен ризик за сепса.  

Кандидатот ги наведува можните ризик-фактори за сепса, во кои се вклучуваат 
и пневмонијата, како и престојот на одделите за интензивно лекување.  

Дадени се најновите сознанија за етиологијата – типот на микроорганизми 
како предизвикувачи на септичниот одговор со тек на времето се менува. Укажува дека 
порано најчесто се изолирани Грам-негативните бактерии како индуктори на сепсата, 
а во последните години почесто Грам-позитивни бактерии. Инциденцијата на сепсата 
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предизвикана од габички е во пораст, но сè уште не е доволно разјаснета асоцираноста 
на изолатите на габичките со сепсата и нивниот индуктивен инфламаторен 
потенцијал. Наведува дека микробиолошка потврда на инфекцијата има кај околку 
30% од пациентите со сепса.  

Понатаму, кандидатот ги изнесува најновите сознанија за патофизиологијата 
на сепсата. Укажува дека преку 20 години концептот на сепса се потпира на 
прекумерната инфламација во тек на локалната инфекција која ги надминува 
границите на локалното воспаление и предизвикува високи концентрации на 
проинфламаторни маркери во циркулацијата кои индуцираат оштетување на ткива и 
органи оддалечени од примарната инфекција. Наведува дека рамнотежата на 
проинфламаторните и антиинфламаторните медијатори води кон регулација на 
инфламаторниот процес и доколку инфективниот агенс е совладан, хомеостазата ќе 
биде обновена, но доколку не е совладан, пациентот навлегува во сепса, а во последно 
време станува јасно дека нарушувањето на функцијата на органите предизвикана од 
сепсата е резулатат не само на активацијата на про- и противвоспалителниот одговор, 
но и промени во неимунолошките патишта како кардиоваскуларниот, невролошкиот и 
автономниот систем, промени во концентрациите на хормоните, метаболички 
нарушувања и нарушувања во системот за коагулација. 

Укажува дека концентрацијата на инфламаторните маркери и нивната 
динамика во циркулацијата може да придонесе за поставување  на дијагноза, проценка 
на тежината, разликување на неинфективниот системскиот инфламаторен одговор  од 
оној предизвикан од инфекција и предвидување на исходот. Како маркер со 
потенцијал за дијагноза на прогресијата и исходот кај болните со сепса во последните 
години го издвојува прокалцитонинот чија серумската концентрација се покачуа 4 
часа по бактериската инфекцијата што го чини соодветен за рана дијагноза на 
бактериската инфекција. Кандидатот укажува на студии во кои се добиени резултати 
кои покажале поврзаност на концентрацијата на прокалцитонинот со системската 
инфламација и сепсата. 

Во следниот дел, кандидатот го изнесува мотивот за реализација на 
истражувањето во дисертацијата.  

Сепсата е акутна и брзо прогресивна инфективна болест, така што мотивот за 
истражувањето потекнува од потребата за дефинирање на критичните детерминанти 
кои ја имаат предиктивната вредност во одредување на прогресијата и исходот.  

Мотивот на истражувањето потекнува од клиничката потреба за одредување на 
значењето на концентрацијата и динамиката на прокалцитонинот во предвидување на 
исходот и корелација со индексите на тежина на болеста со цел за навремено 
спроведување на медицински постапки кои ќе доведат до намалување на морталитетот 
кај оваа група на критично болни. 

Кандидатот јасно и концизно ги дефинира целите на научноистражувачката 
работа: 

- да се одреди значењето на концентрацијата на прокацитонинот во 
предвидување на исходот кај болните со сепса, како и  
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- да се утврди корелацијата на концентрацијата на прокалцитонинот во 
циркулацијата на болните со сепса со индексите на тежина на болест. 

 

            Даден е детален опис на материјалот и методите кои се користени во 
истражувањето, како и поделбата на пациентите во групи. Опишан е дизајнот на 
студијата. Прецизирани се местото и времето на изведување на студијата, како и која е 
испитуваната популација. Кандидатот ги дефинира инклузионите и ексклузионите 
критериуми. Во студијата, кандидатот ги вклучува пациентите со клиничка дијагноза 
сепса. Дадени се дефинициите за сепса, септичен шок и хипотензија.  
 

Кандидатот  ја дефинира сепсата како животнозагрозувачко нарушување на 
функцијата на органите како резултат на нерегулиран одговор на домаќинот кон 
инфекцијата. Синдромот на сепса клинички се дефинира со присуство на инфекција и 
SOFA (The Sequential Organ Failure Assessment) индекс ≥ 2 поена. Сепсата при која 
клеточните, метаболичките и циркулаторните оштетувања се продлабочени и значајно 
го зголемуваат морталитетот е дефинирана како септичен шок. Перзистентната 
хипотензија, и покрај адекватната ресуститација со течности за која се потребни 
вазопресори за одржување на средниот артериски притисок (САП) ≥ 65 mmHg, 
клинички е дефинирана како септичен шок. 

Понатаму, кандидатот ја дефинира хипотензијата со систолен артериски 
притисок < 90 mmHg или среден артериски притисок <65 mmHg (болни со 
хипертензија среден артериски притисок <80 mmHg), додека бактериемијата: 
присуство на бактерии во крвта детектирани со хемокултура. Исходот, пак, е 
дефиниран како хоспитално преживување или смрт на анализираните болни.  

Клиничкото следење се изведувало според стандардните принципите на 
единиците за интензивна нега кое вклучува: секојдневен физикален преглед, мерење 
на витални знаци, хемодинамски мониторинг, следење на бројот и типот на нарушена 
функција на орган или органски систем.  

Понатаму, кандидатот објаснува дека степенот на нарушена функција на 
органите ќе се мери со Sepsis-related Organ Failure Assessment score (SOFA) индексот 
при вклучувањето во студијата, 24 и 48 часа подоцна (Error! Reference source not 
found.,Error! Reference source not found.). SOFA индексот ≥ 2 ќе послужи и за 
дијагноза на пациентите со сепса.  

Кандидатот го објаснува моделот за предикција на морталитетот II (Mortality 
Prediction Model II - MPM II), кој е мерен при приемот на болните со сепса/септичен 
шок и ќе ги вклучи следните параметри: тип на прием (медицински или хируршки), 
присуство на метастатски карцином, црнодробна цироза, хронична бубрежна слабост, 
кардиопулмонална реанимација пред прием, Глазгов кома скала под 5, тахикардија  ≥ 
150 удари во минута, хипотензија ≤ 90 mm/Hg  за систолниот притисок, акутна 
бубрежна слабост, аритмија, церброваскуларен инзулт, гастроинтестинално крарење, 
механичка вентилација и возраст. Дваесет и четири и 48 часа подоцна моделот бил 
надополнет со: концентрација на креатинин над 177 μmol/L, диуреза под 150 ml/час, 
употреба на вазопресори, PaO2 < 60 mm/Hg (<7,98 kPa) и протромбинско време 
подолго од стандардното + 3 секунди. 

Лабораториско-биохемиските тестови биле изведувани при приемот на болните 
со тешка сепса и септичен шок 24 и 48 часа потоа, а опфатиле: брзина на 
седиментацијата, хемограм, гликемија, концентрација на електролити, протеинограм, 
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хемостаза со д-димери, аминотрансферази, билирубини, уреа, креатинин и С-
реактивен протеин. 

 
Статистичката анализа на податоците добиени од истражувањето е направена 

во статистичкиoт програм SPSS 23,0. Kolmogorov-Smirnov тест е користен за 
тестирање на нормалноста на дистрибуцијата на податоците. Статистичките 
карактеристики на категориските варијабли се прикажани со апсолутни и релативни 
броеви, додека квантитативни варијабли се прикажани со просек, стандардна 
девијација, минимални и максимални вредности, медијална вредност и 
интерквартилен ранк. Статистичката сигнификантност на меѓугрупните разлики била 
тестирана со Chi-square test, Student t-test, Mann-Whitney test и Kruskal-Wallis test. 
Корелацијата меѓу варијаблите била анализирана со Pearson-ов коефиицент на 
линеарна корелација. Логистичка регресиона анализа била користена за да се 
утврдат независните предиктори за појава на сепса. ROC-анализата, со 
конструирање на ROC-крива, употребена е за да се одреди дискриминаторската 
способност на прокалцитонин и SOFA како тестови за дијагноза на сепса. За овие 
тестови се пресметани перформансите сензитивност и специфичност. Статистичката 
сигнификантност дефинирана е на ниво на p<0.05. 
 

Кандидатот ги поделил резултатите во 4  групи, и тоа: 
 
1. демографски карактеристики на пациентите 
2. компаративна анализа – преживеани и починати пациенти од сепса 

3. анализирани корелации  

4. прокалцитонин и SOFA како предиктори и дијагностички тестови за сепса. 

Во истражувањето партиципирале 100 испитаници, пациенти од Одделот за 
интензивна нега при Клиниката за инфективни болести и фебрилни состојби, со сепса 
и септичен шок. Во периодот на следењето егзитирале 43 пациенти, односно стапката 
на смртност била 43%. 

Пациентите биле на возраст од 18 до 88 години, со просечна возраст 54.3±16.8 
години. Преживеаните и починати пациенти не се разликувале во однос на возраста  
(53.9±16.4 наспроти 57.3±17.1;p=0.11). Половата структура на преживеаните и 
починати пациенти била хомогена, односно двете групи не се разликувале  
сигнификантно во однос на  полот (p=0.6). Машките пациенти биле мнозинство и во 
групата преживеани и во групата непреживеани – 28 (65.1%) и 40 (80.2%), соодветно. 

Компаративната анализа на следење кај преживеани и егзитирани пациенти со  
сепса покажа сигнификантност за телесната температура по 72 и 96 ч., а за пулсот по 
48, 72 и 96 ч., за број на респирации по 48 и 96 ч.  По вклучување во студијата, 
преживеаните пациенти имале сигнификантно повисоки вредности за систолниот и 
дијастолен притисок во сите временски точки. И средниот артериски притисок го 
следел трендот на систолниот и дијастолниот крвен притисок, и имал сигнификантно 
повисоки вредности во групата преживеани пациенти во сите анализирани точки по 
почетокот на студијата. Просечниот среден артериски притисок изнесувал 85.41 ± 19.0 
и 76.51 ± 17.4, соодветно во групата преживеани и егзитирани по 24 часа (p=0.019); 
89.98 ± 14.3 и 77.81 ± 18.7, соодветно во групата преживеани и егзитирани по 48 часа 
(p=0.00041); 91.38 ± 19.8 и 74.81 ± 20.9, соодветно во групата преживеани и 
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егзитирани по 72 часа (p=0.00038); и 99.0 ± 23.1 и 73.45 ± 24.5,соодветно во групата 
преживеани и егзитирани по 9 часа (p=0.0000006). 

Статистичка несигнификантна била разликата меѓу преживеаните и 
егзитирани пациенти во однос на базичните вредности на C-реактивниот протеин 
(p=0.47), по 24 и 48 часа следење (p=0.37, p=0.47), додека статистичка сигнификантна 
разлика била потврдена во наредните две временски точки, по 72  часа (p=0.02), и по 
96 часа (p=0.000001). CRP вредноста била значајно пониска кај преживеаните и во 
двете временски точки (median 81 наспроти 165 по 72 часа, 46 наспроти 234 по 96 
часа).   

Вредностите на прокалцитонинот во серум биле одредувани на почетокот на 
студијата и во наредните 6 дена. Согласно со добиените резултати, со исклучок на 0-
тата точка, во целиот период на следење пониски серумски концентрации на 
прокалцитонин биле измерени во групата преживеани. Статистичката анализа како 
несигнификантна ја потврдила разликата меѓу преживеаните и починати пациенти во 
0-та точка, односно во однос на базичните вредности (p=0.39), а потоа првиот, петтиот 
и шестиот ден (p=0.47, p=0.08 и p=0.39, соодветно), додека разликата меѓу двете групи 
пациенти била сигнификантна вториот, третиот и четвртиот ден по нивното 
вклучување во студијата (p=0.0058, p=0.00022, и p=0.042,соодветно). Медијалните 
вредности на прокалцитонин изнесувале 4.05 во групата преживеани и 8.24 во групата 
егзитирани по 48 часа; 2.01 во групата преживеани и 10 во групата егзитирани по 72 
часа;1.125 во групата преживеани и 4.325 во групата егзитирани по 96 часа.           

Вредностите на лактатите беа слични во групата преживеани и починати во 
целиот период на следење. 

Преживеаните пациенти, споредено со починатите, имале несигнификантно 
пониски вредности на серумска уреа при влез во студијата (p=0.12) и по 24 часа 
(p=0.09), а сигнификантно пониски по 48 часа (median 11.85 наспроти 17.1; p=0.018), 
по 72 часа (median 10.7 наспроти 16.7; p=0.013), и по 96 часа (median 8.05 наспроти 25; 
p=0.000058). 

Серумскиот креатинин имал несигнификантно различни вредности кај 
преживеаните и починати пациенти при нивното вклучување во студијата (p=0.55), и 
првиот и вториот ден по вклучување во студијата (p=0.67, p=0.26, соодветно), додека 
разликата меѓу двете групи била статистички сигнификантна третиот и четвртиот ден 
(p=0.0015, p=0.002, соодветно). Во групата преживеани пациенти биле измерени 
сигнификантно пониски концентрации на креатинин во серум третиот и четвртиот 
ден.  

Сигнификантно пониски просечни серумски вредности на калиум биле 
измерени кај преживеаните пациенти во 0-та точка (4.03 ± 0.6 наспроти 4.36 ± 0.9, 
p=0.033), по 24 часа (3.89 ± 0.7 наспроти 4.23 ± 0.8, p=0.028), по 48 часа (3.91 ± 0.7 
наспроти 4.39 ± 1.1, p=0.011), и по 96 часа (3.95 ± 0.5 наспроти 4.66 ± 1.2, p=0.01).  

Преживеаните пациенти споредено со починатите сигнификантно се 
разликувале во однос на LDH серумските вредности во сите точки на следење. Во овие 
временски точки преживеаните пациенти имале значајно пониски LDH серумски 
вредности споредено со починатите (median 924 наспроти 1285 во 0-та точка; 896 
наспроти 1154 по 24 часа; 759.5 наспроти 1367 по 48 часа; и, по 72 часа медијалните 
вредности изнесувале 665.5 во групата преживеани наспроти 1187 во групата 
егзитирани.    
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Преживеаните пациенти сигнификантно поретко од починатите  биле на 
механичка вентилација – 23 (40.35%) наспроти 37 (86.05%),p=0.000004. Двете групи 
пациенти биле слични во однос на потребата од хемодијализа, ставање на централен 
венски катетeр и ВАП (p>0.05). 
  Тешка сепса и септичен шок биле дијагностицирани сигнификантно поретко 
кај преживеаните пациенти (p=0.049, p=0.00015,соодветно). Со тешка сепса биле 33 
(57.9%) преживеани и 33 (76.7%) егзитирани пациенти, септичен шок имале 10 (17.5%) 
преживеани и 23 (53.5%) починати пациенти. 

Преживеаните пациенти сигнификантно поретко од починатите пациенти 
имале акутна бубрежна инсуфициенција – 25 (43.9%) наспроти 31 (72.1%), p=0.0049; 
респираторна инсуфициенција сигнификантно поретко имале преживеаните 
пациенти – 34 (59.65%) ннаспроти 39 (90.7%), p=0.00054; во групата преживеани 
пациенти сигнификантно поретко била регистрирана и појава на хепатална 
дисфункција – 13 (22.8%) наспроти 18 (41.9%), p=0.041.     

Согласно со прикажаните резултати, при вклучување во студијата, како и 24, 48 
и 72 часа потоа, SOFA-индексот имал пониски вредности во групата преживеани 
пациенти; медијалната базична вредност на овој индекс изнесувал 5 и 7, соодветно во 
групата преживеани и починати пациенти, со статистичка сигнификантна разлика од 
p=0.003; медијалната вредност на овој индекс изнесувал 5 и 7, соодветно во групата 
преживеани и починати пациенти по 24 часа, со статистичка сигнификантна разлика 
од p=0.0027; за p=0.000014 се потврдила статистичка сигнификантна разлика меѓу 
преживеаните и починати пациенти по 48 часа (median 5 наспроти 8); и по 72 часа 
следење преживеаните пациенти имале значајно понизок SOFA индекс (median 3 
наспроти 8,p=0.000025).     

Базичниот MPM имал сигнификантно пониски вредности во групата 
преживеани пациенти (median 14.8 наспроти 31.6, p=0.002). И во наредните анализи, 
овој модел за предикција на морталитет имал сигнификантно пониски вредности во 
групата преживеани пациенти, со сигнификантност од p=0.0002, p=0.000013, и 
p=0.00004, соодветно по 24, 48 и 72 часа. Медијалните вредности на MPM изнесувале 
18.3 и 39.16, соодветно во групата преживеани и егзитирани по 24 часа; 18.26 и 45.1, 
соодветно во групата преживеани и егзитирани по 48 часа;20.16 и 59.46, соодветно во 
групата преживеани и егзитирани по 72 часа. 

Резултатите од анализираната поврзаност меѓу прокалцитонин и С-реактивен 
протеин во двете групи, покажал дека корелацијата меѓу овие два параметри е 
несигнификантна во групата непреживеани (p=0.258), a e статистички сигнификантна 
во групата преживеани (p=0.008). Вредноста на Pearson-овиот коефициент на 
линеарна корелација од r=0.35 ja презентира оваа корелација како позитивна, односно 
директна. Овој статистички резултат сугерира на заклучок дека во групата преживеани 
пациенти прокалцитонинот и С-реактивниот протеин имале иста насока на промени, 
кога едниот инфламаторен маркер се зголемува, се зголемува и другиот воспалителен 
маркер, и обратното.  

Анализираната корелација помеѓу прокалцитонин и SOFA-индекс во групата 
починати пациенти била статистички сигнификантна во 0-та точка (p=0.025), на 
граница на статистичка сигнификантност по 24 часа (p=0.059), и статистички 
сигнификантна по 48 и 72 часа (p=0.01, p=0.002, соодветно). Сите значајни корелации 
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биле позитивни, односно директни (r=0.347, r=0.392 и r=0.721), што покажува дека 
прокалцитонин и SOFA индексот кај починатите пациенти со сепса се менувале 
правопропорционално, со зголемување на SOFA скор се зголемувало и серумското 
ниво на прокалцитонин, и обратното. Вредноста на Pearson-овиот коефициент на 
корелација била најголема во временската точка 72 часа, што покажувало дека 
поврзаноста меѓу овие два параметра била најсилно изразена третиот ден од 
почетокот на следењето.   

Во групата преживеани, прокалцитонинот и SOFA-индексот сигнификантно 
корелирале само во првата временска точка, односно при вклучување на пациентите 
во студијата (p=0.036). Корелацијата била позитивна, односно директна (r=0.278), што 
покажувало дека само во оваа временска точка кај преживеаните пациенти 
прокалцитонин во серум се зголемува со зголемување на скорот на SOFA-индексот, и 
обратното. Во останатиот период на следење, промените на серумското ниво на 
прокалцитонин и на  SOFA-индексот не биле поврзани меѓу себе. 

Резултатите од истражувањето презентирало различни вредности на 
прокалцитонин во двете групи пациенти, меѓу групите со SOFA-индекс од 1 до 6, од 7 
до 12, и од 13 до 18. 

За p=0.015 се потврдила вкупна статистичка сигнификантна разлика во 
вредностите на прокалцитонин, а во зависност од SOFA-скорот во групата 
преживеани. Меѓугрупните споредби со post hoc анализата како сигнификантна ја 
покажале разликата меѓу SOFA скор од 1 до 6 и од 7 до 12. Преживеаните пациенти со 
скор 1 до 6 имале пред да бидат вклучени во студијата значајно понизок SOFA-скор од 
преживеаните пациенти со скор 7 до 12 (median 8.34 наспроти 24.82, p=0.016 ). 

Пред да бидат вклучени во студијата, непреживеаните пациенти со SOFA-скор 
од 1 до 6, од 7 до 12 , и од 13 до 18 имале различни вредности на прокалцитонин 
(p=0.04). Post hoc анализата за меѓугрупните споредби како сигнификантни ги 
потврдила пониските концентрации на прокалцитонин за SOFA скор од 1 до 6 во 
споредба со SOFA скор од 13 до 18 (median 7.22 наспроти 36.66, p=0.034)  

Прокалцитонинот и Моделот за предикција на морталитетот несигнификантно 
корелирале меѓу себе во групата преживеани (p=0.86), а сигнификантно во групата 
непреживеани (p=0.002). Корелацијата била умерена и позитивна, со зголемување на 
вредноста на MPM II, растело серумското ниво на прокалцитонин, и обратното. 

Испитуваната корелација помеѓу серумскиот С-реактивен протеин и вредноста 
на SOFA и  MPMII-скорот не била сигнификантна, и во групата починати и во групата 
преживеани (p>0.05). 

Прокалцитонинот и SOFA-индексот биле анализирани со мултиваријантна 
логистичка регресиона анализа, за да се утврди нивната асоцираност со појава на 
сепса. Резултатите покажале дека и прокалцитонин и SOFA-индексот биле 
сигнификантни контрибутори во појава на сепса, при што влијанието на 
прокалцитонинот е посилно  (p<0.0001 и p=0.047, соодветно).     

Зголемувањето на серумското ниво на прокалцитонинот за 1 ng/ml ja 
зголемувало шансата за развој на сепса за 15,7% (OR=1.157 95% CI 1.014 – 1.044). 

Зголемувањето на SOFA-индексот за 1 скор, ја зголемувало шансата за развој на 
сепса за 2.9% (OR =1.029 95% CI 1.002 – 1.335). 
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ROC-анализа била направена за да се одреди дискриминаторската способност 
на прокалцитонин и SOFA-индексот како тестови за дијагноза на сепса. За сите овие 
тестови била конструирана ROC-крива.  

Согласно со добиените резултати, големината на површината под ROC-кривата 
(AUC) за прокалцитонин имала вредност од 0.767, што укажува на тест со добра 
дискриминаторска способност во одделување на пациенти со и без сепса. 
Сензитивноста на тестот е 62,5%, специфичноста е 88%.   

Со големина на површината под ROC-кривата од 0.673 за SOFA-индексот, 
тестот покажувала дека поседува задоволувачко ниво на дискриминаторска 
способност, односно за дистинкција на пациенти со и без сепса. Сензитивноста на 
тестот е 48%, а специфичноста е 82,5%.   

Комбинацијата на прокалцитонин и SOFA презентирала поголема површина 
под ROC кривата (AUC=0.812), и се сугерира на заклучок дека овој комбиниран модел 
претставува тест со многу добра диференцирачка способност на пациени со сепса. 
Сензитивноста на овој комбиниран модел е 57,1%, специфичноста е 89,5%. 

Добиените резултати покажуваат дека врз основа на големината на површината 
под ROC-кривата, прокалцитонинот како поединечeн маркер има најдобра 
диференцирачка способност во дијагностицирање на пациенти со сепса, со AUC=0.701. 

 
Дискусијата опфаќа опсежна и критичка споредба на добиените резултати и 

сознанија со тие од досега објавените слични студии во достапната библиографија, 
како и толкувања на можните причини за сличностите и разликите во резултатите. 

Кандидатот потенцира дека од витално значење е можноста што побрзо да се 
предвиди исходот кај болните со сепса. Брзата дијагноза и администрација на 
адекватна терапија се есенцијални за превенција на појава и развој на консеквентна 
органска дисфункција. Критично болните пациенти често имаат слични клинички 
презентации на инфекција, органска дисфункција и различна тежина на синдром на 
системиски инфламаторен одговор (SIRS). Исто така, разликите во телесната 
температура (ТТ), срцевата фреквенција, вредностите не леукоцитите, како и бројот на 
респирациите може да бидат безначајни. Како последица на тоа, дијагнозата на сепса 
и инфекција може да бидат проблематични: позитивните бактериолошки примероци 
може да доцнат или комплетно да недостасуваат, клиничката интерпретација на 
локалната колонизација може да биде двосмислена, додека телесната температура 
(ТТ) и леукоцитите, како традиционални маркери на инфекција, може да бидат 
неспецифични.  

Постојат повеќе потенцијални маркери, но од сите нив проклацитонинот (ПЦТ) 
е со најдобар потенцијал кој ветува. Прокалцитонинот е прекурзор на тироидниот 
хормон калцитонин, по состав е 116- амино- ацид- пептид, кој при состојби кои не се 
генерирани од инфекција е со ниски вредности (вредност<0,1 ng/ml). 
Прокалцитонинот претставува добар предиктор за системиските инфекции. Тој освен 
што е асоциран со системиски бактериски инфекции, асоциран e и со тежината на 
болеста. Се продуцира под стимулација на бактериски ендотоксин и инфламатори 
цитокини на домаќинот и може да помогне да се разликува бактериска од вирусна 
инфекција, како и вистинкска бактериемија од контаминирана хемокултура. Некои 
студии демонстрираат дека ПЦТ може да даде значајни прогностички информации кај 
болните со сепса. Рапортирано е дека покачени вредности на ПЦТ се асоцирани со 
морталитет кај септични пациенти.  
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Од докторската дисертација произлегле повеќе значајни заклучоци, меѓу кои: 
- Прокалцитонинот и SOFA-индексот биле анализирани со мултиваријантна 

логистичка регресиона анализа за да се утврди нивната асоцираност со појава 
на сепса. Резултатите покажале дека и прокалцитонин и SOFA-индексот биле 
сигнификантни контрибутори во појава на сепса, при што влијанието на 
прокалцитонинот е посилно  (p<0.0001 и p=0.047, соодветно).     

- Зголемувањето на серумското ниво на прокалцитонинот за 1 ng/ml ja 
зголемувало шансата за развој на сепса за 15,7% (OR=1.157 95% CI 1.014 – 
1.044). 

- Зголемувањето на SOFA-индексот за 1 скор, ја зголемувало шансата за развој на 
сепса за 2,9% (OR =1.029 95% CI 1.002 – 1.335). 

- ROC-анализа била направена за да се одреди дискриминаторската способност 
на прокалцитонин и SOFA-индексот како тестови за дијагноза на сепса. За 
сите овие тестови била конструирана ROC-крива.  

- Согласно со добиените резултати, големината на површината под ROC-кривата 
(AUC) за прокалцитонин имала вредност од 0.767, што укажува на тест со добра 
дискриминаторска способност во одделување на пациенти со и без сепса. 
Сензитивноста на тестот е 62,5%, специфичноста е 88%.   

- Со големина на површината под ROC-кривата од 0.673 за SOFA-индексот, 
тестот покажувал дека поседува задоволувачко ниво на дискриминаторска 
способност, односно за дистинкција на пациенти со и без сепса. Сензитивноста 
на тестот е 48%, специфичноста е 82,5%.   

- Комбинацијата на прокалцитонин и SOFA презентирала поголема површина 
под ROC-кривата (AUC=0.812), и се сугерира на заклучок дека овој комбиниран 
модел претставува тест со многу добра диференцирачка способност на 
пациенти со сепса. Сензитивноста на овој комбиниран модел е 57,1%, 
специфичноста е 89,5%. 

- Добиените резултати покажуваат дека врз основа на големината на површината 
под ROC-кривата, прокалцитонинот како поединечeн маркер има најдобра 
диференцирачка способност во дијагностицирање на пациенти со сепса, со 
AUC=0.701. 

- Кај критично болни пациенти со сепса и септичен шок, намалувањето на 
вредностите на проклацитонинот е асоцирано со добра прогноза. 

- Зголемувањето на вредностите на прокалцитонинот треба да претставува јасен 
сигнал за клиничарот за ревидирање и евентуална корекција на третманот.  

- Дефинирањето на прокалцитонинот како маркер со добра дискриминаторска 
способност во одделување на пациентите со и без сепса, како и предвидување 
на тежината и исходот на болеста, ќе има сигнификантна импликација за 
спроведување на соодветен тераписки протокол, а со тоа и подобрување на 
исходот и намалување на морталитетот од оваа болест, и ќе може да го замени  
SOFA-скорот, што е и основната придобивка на оваа дисертација. 

 
 
 
 



11 
 

 
 

 
Оцена на трудот 

 
Комисијата оценува дека докторската дисертација со наслов „Значењето на 

висината на серумските концентрации на прокалцитонинот во предвидување на текот 
и исходот кај пациенти со сепса во корелација со индексите на тежина на болест“, 
изработена од д-р Илир Демири, произлегува од самостојна научна работа.  

Се работи за исклучително значајна и актуелна тема од областа на 
инфектологијата, прва од ваков вид во РС Македонија. Дефинирањето на 
прокалцитонинот како маркер со добра дискриминаторска способност во одделување 
на пациентите со и без сепса, како и предвидување на тежината и исходот на болеста, 
ќе има сигнификантна импликација за спроведување на соодветен тераписки 
протокол, а со тоа и подобрување на исходот и намалување на морталитетот од оваа 
болест, што е и основната придобивка на оваа дисертација. 

Трудот ги содржи сите елементи на научен труд со јасно дефинирани цели во 
согласност со мотивот на студијата, кои се во целост реализирани, прецизно се 
изложени материјалот и методите, како и детално се прикажани статистички 
обработените резултати. Дискусијата  и заклучоците се објективни и реални и даваат 
прецизни одговори на поставените цели. Сумирајќи ги концизно резултатите од оваа 
студија и заклучоците кои произлегуваат од нив, кандидатот дава значаен придонес во  
унапредување и оптимизирање на третманот на пациентите со сепса. Се очекува 
имплементирање на наодите и препораките од дисертацијата во секојдневната 
клиничка работа и практика. 

Докторатот е изработен во согласност со стандардите на научноистражувачката 
работа. Комисијата смета дека докторската дисертација ќе даде особен клинички и 
научен придонес во областа на инфектологијата. 

 

 
Исполнетост на законските услови за одбрана на трудот 

 
      Кандидатот, пред одбраната на докторскиот труд, ги објавил следниве 
рецензирани научноистражувачки трудови: 
 
Demiri I, Milenkovic Z, Grozdanovski K, Spasovska K, Cana F. Sepsis with disseminated 
intravascular coagulation, intracerebral hemorrhage and acute respiratory distress – case 
report. Physioacta 2017; 11 (3):69-76. 

Demiri I, Milenkovikj Z, Grozdanovski K, Spasovska K, Cvetanovska M, Petrusevska-
Marinkovikj S. Procalcitonin values as prognostic marker in patients with sepsis and septic 
shock. Мак. мед. преглед, 2018; 72 (1): 22-26. 
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Заклучок и предлог 

 
Д-р Илир Демири, со своето искуство во научноистражувачката работа, како и 

со спроведувањето на оваа студија, со објавените научни трудови и научни поглавја ќе 
даде голем научен придонес во научноистражувачката работа. Преку понатамошен 
стручен, научен и академски ангажман на кандидатот, наодите и знаењата од 
дисертацијата можат да бидат пренесени и до колегите кои се заинтересирани за 
проблематиката што е предмет на докторската дисертација. 

Резултатите од оваа докторска дисертација ќе најдат примена во секојдневната 
клиничка работа и ќе имаат особен импакт во предвидување на исходот на сепсата, а 
со тоа и спроведување на соодветен третман на пациентите со сепса, намалување на 
морталитетот и подобрување на квалитетот на живот на овие пациенти, кој 
претставува растечки здравствен проблем. Добиените резултати од студијата која 
кандидатот ја спровел на Одделот за интензивно лекување при Универзитетската 
клиника за инфективни заболувања и фебрилни состојби во Скопје ги оправдуваат 
претпоставените цели на дисертацијата и ја потврдуваат потребата од понатамошни 
истражувања во оваа област, со цел предвидување на исходот и унапредување на 
третманот на пациентите со сепса. 

       Врз основа на анализата, Рецензентската комисија оценува дека докторската 
дисертација од кандидатот д-р Илир Демири, со наслов „Значењето на висината на 
серумските концентрации на прокалцитонинот во предвидување на текот и исходот кај 
пациенти со сепса во корелација со индексите на тежина на болест“, ги исполнува 
бараните критериуми и претставува придонес во научноистражувачката и клиничко-
медицинската дејност во РС Македонија. Трудот ги содржи сите елементи на научен 
труд со јасно дефинирани цели, материјал и методи, детално прикажани и 
статистички обработени резултати, дискусија и заклучоци кои даваат прецизни 
одговори на поставените цели.  

Рецензентската комисија позитивно ја оценува докторската дисертација 
„Значењето на висината на серумските концентрации на прокалцитонинот во 
предвидување на текот и исходот кај пациенти со сепса во корелација со индексите на 
тежина на болест“ од д-р Илир Демири и му предлага на Наставно-научниот совет на 
Медицинскиот факултет во Скопје да ја усвои рецензијата и да му овозможи на 
кандидатот јавна одбрана на трудот.  
 

                   Рецензентска комисија 

1. Проф. д-р Ирена Кондова Топузовска, претседател, с.р.  

2. Проф. д-р Звонко Миленковиќ, ментор, с.р.  

3. Проф. д-р Снежана Стојковска, член, с.р.  

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



      
 
 

РЕЦЕНЗИЈА 
ЗА ОЦЕНА НА ДОКТОРСКАТА ДИСЕРТАЦИЈА   

„ДИЈАГНОСТИЧКА ПРЕДИКТИВНА ВРЕДНОСТ НА СКОРИНГ-СИСТЕМИТЕ 
ПРИ ИНДИКАЦИЈА ЗА АПЕНДЕКТОМИЈА“ ОД  АС. Д-Р ШЕНОЛ ТАХИР,    

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 257 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 XXXIV редовна седница 
одржана 18.5.2021, а по предлог на Советот на студиската програма на трет циклус – докторски 
студии по медицина, донесе 

ОДЛУКА 

за формирање на Комисија за оцена на докторската дисертација 

               Се формира Комисија за оцена на докторската дисертација со наслов: Дијагностичка 
предиктивна вредност на скоринг-системите при индикација за апендектомија од 
докторандот  ас. д-р Шенол Тахир,  во состав: 

1. проф. д-р Никола Јанкуловски, претседател 

2. проф. д-р Ѓулшен Селим, ментор 

3. проф. д-р Светозар Антовиќ, член 

4. проф. д-р Виолета Никодиновска Василевска, член 

5. доц. д-р Огнен Костовски, 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 ас. д-р Шенол Тахир, со наслов „Дијагностичка 
предиктивна вредност на скоринг-системите при индикација за апендектомија“, содржи 133 
страници компјутерски обработен текст во фонт Times New Roman, со 1,5 проред и големина 12 на 
букви, 50 табели, 35 графикони, 7 слики, 1 дијаграм и 218 библиографски единици, меѓу нив научни 
трудови, статии, меѓународни препораки и интернет-ресурси. 

Приложената докторска дисертација обработува особено актуелен клинички проблем, за 
кој постои континуиран истражувачки интерес во делот на хирургијата. Испитувањето на 
параметрите кои придонесуваат во подобрување и проширување на дијагностичките алатки во 
раната дијагноза на акутниот апендицитис (АА) кои ќе овозможат правилна и точна дијагноза, а со 
тоа ќе го намалат процентот на непотребни и задоцнети апендектомии, претставува 



научноистражувачки предизвик што дополнително го зголемува придонесот на докторскиот труд. 
Голем број на достапни студии во изминатиот период ја истакнуваат клиничката важност на 
скоринг-системите при индикација за апендектомија. Имено, досегашната практика во раната 
дијагноза на АА со примена на клиничките симптоми и знаци, но и лабораториските тестови во 
голем дел се зависни од искуството и субјективноста на хирургот. Од друга страна, пак, 
дополнителните радиолошки испитувања, како, на пример, примената на ултрасонографијата, 
компјутерската томографија и магнетната резонанца, не секаде и во секое време се достапни како 
дијагностички постапки во здравствените системи, како и во нашата земја. Сето ова било предизвик 
во развивање на скоринг-системите со првична цел во намалување на стапката на негативни 
апендектомии. Овие клинички скоринг-системи се вредни и валидни алатки во разграничувањето 
помеѓу неспецифичната абдоминална болка и АА.  Денес во светот во дијагнозата на АА се 
користат повеќе клинички скоринг-системи: Алварадо, Тзанакис, Fenyo, Еskelinen, Ohmann, 
РИПАСА, Апендицитис инфламаторен одговор скор, Апендицитис педијатриски скор и др. 
Нивното единечно или комбинирано користење станува многу значајна дополнителна 
дијагностичка алатка во раната дијагноза на АА.  

Трудот започнува со апстракт на македонски и англиски јазик и листа на кратенки. 
Структуриран е во 10 глави: вовед, мотив и цели, материјали и методи, статистичка обработка, 
резултати, дискусија, заклучок и преглед на 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.  

Првата глава од докторската дисертација го претставува воведот, каде што во 
почетниот дел даден е осврт на историјатот, потоа на анатомијата на апендиксот, 
потенцирајки ги типичните но и варијациите во позицијата кои се причина за различни 
симптоми кои можат да доведат до конфузија во дијагностиката на апендицитот. Следува 
опис на васкуларизацијата, лимфната дренажа, симпатичката, како и физиолошката 
активност на овој вестигеален орган, кој сѐ уште е недоволно познат, неговата 
имунолошка улога и улога на резервоар на симбиотски цревни микроби. Во 
етиопатогенезата на АА, кој е резултат на инфламација на appendix vermiformis, објаснет е 
механизмот на апендикуларна опструкција, каде што не секогаш причината може да биде 
идентификувана.  Впрочем, АА е една од најчестите  причини на акутен абдомен, со многу 
хетероген клинички тек и презентација која варира од едноставен некомплициран АА до 
генерализиран перитонитис со појава и на перфорација. И токму заради ваквиот можен 
тек, предложениот третман е секогаш апендектомија, што придонесува кон значително 
зголемување на инциденцата на оваа операција. Во текот на кој било период од животот 
кај 7- 8 % од општата популација може да се јави АА, со највисока инциденца кај деца и 
адолесценти. Варијацијата на инциденцата се должи на варијации на етничка 
припадност, пол, возраст, но постои и сезонска варијација. Поголем број студии 
заклучуваат дека во текот на летните месеци мај-август, инциденцата на апендицитис е за 
11,3% поголема, во однос на зимските месеци, ноември-февруари. 

Одложеното дијагностицирање и последователно на тоа одложеното третирање на 
пациенти со АА е врзано со зголемен процент на компликации, поради што навремената 
хируршка интервенција е златен стандард за спречување на слепи перфорации. 
Најтешката задача за хирурзите, и покрај напредокот во дијагностиката на останатите 
болести, дијагностиката на АА останува и ден-денес предизвик во абдоминалната 
хирургија, и воопшто во ургентната медицина.  Повикувајќи се на ова, кандидатот прави 
детална анализа на  дијагнозата на АА, почнувајќи од клиничката презентација, 
физикалниот преглед, лабораториските и радиолошките иследувања. Кандидатот 
првично го објаснува  значењето на болката и физикалниот преглед за  рано 
препознавање на АА, бидејќи во историјата на болеста кај АА, примарен симптом е 
перзистентна болка. Покрај вообичаената презентација, односно типична 
параумбиликална болка со последователни симптоми (болка во десен долен квадрант - 



ДДК, анорексија, гадење и повраќање), даден опис и на атипични, односно неспецифични 
симптоми асоцирани и со топографските промени на апендиксот. Но, АА се уште е 
дијагностичка енигма која, и со најсофистицирани методи, може да импонира кое било 
воспалително заболување на абдоминалните органи присутни со перитонеална надразба. 
И покрај тоа што физикалниот преглед може да даде многу неконкретни резултати во 
почетокот на АА, прикажани се сите најчести клинички знаци кои можат да се забележат 
на физикален преглед, како и значењето на  ректалниот или пелвичниот преглед. Од 
лабораториските наоди, и покрај тоа што се спомнувани нови инфламаторни маркери, 
кандидатот се задржува на  анализа на леукоцити, леукоцитен лев шифт и С-реактивен 
протеин (ЦРП), кои се достапни во рутинската пракса и за кои во литературата има 
потврдени податоци за нивната асоцираност со АА, додека за новите маркери кои бараат 
подолготрајно време за изработка и дополнителни финансиски трошоци, посочено е дека 
се недостапни за голем дел од здравствени установи, и не се во рутинска секојдневна 
диференцијално дијагностичка употреба. Од друга страна, ниту еден од овие тестови сѐ 
уште не покажал доволна специфичност во раната дијагноза на АА. За леукоцити и ЦРП, 
и покрај тоа што се работи за неспецифични маркери, раководејќи се од литературата, 
прикажани се и одредени целни вредности кои имаат дијагностичка вредност во АА, 
особено при нивно повторувано мерење. Така, на пр., нивоата на ЦРП се значајно 
повисоки кај пациенти дијагностицирани помеѓу 13 и 24 часа од почетокот на симптомите 
отколку кај оние кај кои е направена анализата во период помалку од 12 часа од 
почетокот. Вредности на ЦРП >100 мг/л се поврзани со апендикуларна некроза, додека 
вредности >170 мг/л се значаен предиктор за присуство на инфекција. 

Сепак, дијагнозата на АА базирана само на клинички и лабораториски анализи 
резултира со високи негативни стапки на апендектомија и пропуштени дијагнози со 
зголемен морбидитет, особено во услови на атипична презентација кога дијагнозата е 
потешка, при што се наметнува користењето и на дополнителни дијагностички методи, 
односно ултрасонографија (УС), компјутерска томографија и магнетна резонанса. За сите 
овие три радиолошки дијагностички методи прикажани се постојните дијагностички 
критериуми во дијагностицирањето на АА, базирајќи се на достапна литература.  

Со оглед на тоа што голем дел на инфламаторни состојби со инфекција во ДДК 
можат да имитираат знаци и симптоми на АА, направена е систематична обработка на 
диференцијално дијагностички состојби, класифицирани како од дигестивно потекло 
(Мекелов дивертикулум, Кронова болест, цекален дивертикулит, акутен илеитис), од 
гинеколошки и акушерски состојби (тубооваријален апсцес, пелвична инфламаторна 
болест, руптурирана оваријална циста, Mittelschmerz, оваријална торзија и торзија на 
јајцеводите, ендометриоза, оваријален хиперстимулационен синдром, ектопична 
бременост, акутен ендометритис), и уролошки состојби (ренална колика, тестикуларна 
торзија, епидидимит и торзија на appendix testis и appendix epididimit). 

        Во  делот за третман, покрај  за апендектомијата, како прв избор во лекувањето на 
пациентите со АА, наведени се состојби во кои се спроведува  конзервативен третман 
(резервиран за пациенти со некомплициран АА, пациенти што одбиваат хируршки 
третман, пациенти со изразени коморбидитети и пациенти со периапендикуларен 
апсцес). Главен акцент е ставен на постоперативниот хистопатолошки наод (ХПН), кој се 
смета за златен стандард во дијагнозата на АА, со што може дефинитивно да се каже дали 
е поставена соодветна диференцијална дијагноза за АА, односно оправданоста на 
преземените дијагностички и терапевтски постапки. Кандидатот ги дообјаснува 
добиените ХПН по извршената апендектомија, кои се класифицираат на  навремена, 
задоцнета и непотребна. Во овој дел, потенцирано е дека сѐ уште е висока стапката на 
отстранување на нормални апендикси која се движи помеѓу 15 - 0%, додека според 
податоци од литературата, критериум за дијагностички квалитет би биле следните 
параметри: 15% на негативни апендектомии, 10% негативни лапарoтомии, 35% 



заканувачки перфорации и 15% перфорирани апендектомии. Сепак, оваа висока стапка на 
негативни непотребни, но и задоцнети апендектомии, била поттик за креирање на 
клинички скоринг-системи како вредни и валидни алатки во диференцијацијата помеѓу 
неспецифичната абдоминална болка и АА. Кандидатот во овој дел од воведот низ детална 
анализа на клиничките скоринг-системи укажува на нивното големо значение во 
дијагностицирањето на АА. Прво се спомнати голем број на скоринг-системи кои се 
развиени во светот, но кандидатот се задржува детално на следните 4 системи, и тоа на: 
Алварадо, Апендицитис инфламаторен одговор (АИО), Тзанакис и РИПАСА (Raja Isteri 
Pengiran Anak Saleha Appendicitis). Овие системи  се збир на демографските податоци 
(пол, возраст), клинички симптоми и знаци, лабораториски тестови (комплетна крвна 
слика, леукоцити, ЦРП, уриноанализа и др.)  и радиолошки иследувања. Кандидатот 
укажува на податокот дека во нашата држава во поголемиот број на здравствени установи 
и ургентни хируршки амбуланти користењето на скоринг-системите во дијагнозата на АА 
е многу малку застапена. Нивното користење е ограничено на клинички и 
универзитетските хируршки оддели каде што најчесто се користат при 
научноистражувачки студии. Алварадо скоринг-системот, за прв пат објавен 1986 
година, е најкористен скор систем кај возрасната популација, во кој се инкорпорирани 
симптоми (мигрирачка болка во десна илијакална јама, анорексија, гадење/повраќање), 
знаци (палпаторна болна осетливост во десна илијакална јама, одбивна палпаторна 
осетливост во десна илијакална јама, покачена температура) и лабораториски вредности ( 
покачени  леукоцити >10 х109/L и леукоцитен лев шифт > 75%), со вкупен збир на бодови 
од 10. Согласно со добиените вредности на Алварадо скор системот, пациентите може да 
се поделат на: група со збирен скор 7-10 /ургентна хируршка група- пациентите веднаш 
треба да се планираат за оперативна интервенција/; група со збирен скор 5-6 
/опсервациона група – треба да се направи хоспитализација и да продолжи активната 
опсервација  и реевалуација на збирниот скор по одреден интервал/; и група со збирен 
скор 1-4 / група за дома – пациентите се праќаат дома, со напомена при промена на 
симптоматологијата да се јават на повторен преглед, за да се направи повторно 
вреднување на скорот/. Иако е произлезен од ретроспективна анализа, многу студии ја 
потврдуваат неговата висока специфичност и сензитивност во диференцијалното 
разграничување на дифузната абдоминална болка и АА. Апендицитис инфламаторен 
одговор (АИО) скоринг-системот е понова дијагностичка алатка, конципирана во 
2008 година, користи: два симптома (повраќање, палпаторна болна осетливост во десен 
долен квадрант на абдоменот), еден клинички знак (мускулен дефанс – лесен, среден, 
јак), и четири лабораториски тестови (телесна температура >38.5ͦC, леукоцитен лев шифт  
/74-84%, ≥од 85%/, леукоцити /10-14.9 х109/L , ≥од 15 х109/L /), ЦРП (10-49 мг/л, ≥од 50 
мг/л). Максимална скор вредност е 12 бода, добиен е од проспективна анализа, и од 
лабораториски анализи вклучува и  друг инфламаторен маркер, односно ЦРП, и постои 
степенување и на  мускулниот дефанс, и на лабораториските параметри. Согласно со 
добиените вредности на скорот, пациентите може да се групираат во: група со збирен 
АИО скор  9-12 - ургентна хируршка група; група со збирен АИО скор 5-8 - опсервациона 
група со потребна повторна евалуација по 24 ч. и група со збирен АИО скор 1-4 - група на 
пациенти кои се  испраќаат дома, со повторна евалуација по потреба.  Во голем број на 
поновите истражувања, АИО-скорот покажува подобри резултати од Алварадо и другите 
познати клинички скоринг-системи. РИПАСА (Raja Isteri Pengiran Anak Saleha 
Appendicitis) скоринг-системот, креиран 2010 год, е појавен пред се поради 
нерелевантноста на Алварадо и АИО скорот, надвор од Европа и С. Америка, и тој е 
конципиран, пред сѐ, за азиската популација и популацијата на Средниот Исток.  Овој 
скор користи 18 параметри: демографски (женско, машко, со поделба на години, < 39.9 и 
>40), симптоми (болка во ДДК, мигрирачка болка во ДДК, анорексија, гадење/повраќање, 
присутност на симптоми < од 48 и >од 48 часа), знаци (осетливост во ДДК, одбивна 



осетливост во ДДК, ригидност во ДДК, ровсинг знак позитивен, температура >37ͦС и > 
39.5 ͦС) и инвестигации (покачени леукоцити и анализа на урина), со максимална скор 
вредност е 16,5 бода.  Скорот дава  многу подoбри резултати од Алварадо скорот кога се 
применува на азиската и средно источната популација. Инаку веќе се објавени студии 
каде скорот се користи во предвидувањето на АА и кај западното население. Тзанакис 
скоринг-систем е појавен во 2005 година, и како еден посимплифициран клинички 
скоринг-систем со користење на 4 параметри, осетливост во ДДК, одбивна осетливост во 
ДДК, вкупни леукоцити >12 х109/L, но и ултрасонографија позитивна за АА.  Максимална 
скор вредност е 15 бода. Во заклучокот констатираат дека Тзанакис скорот е добра 
дијагностичка алатка, но дека успешностa и добрите резултати многу зависат од 
стручноста и способностите на ултрасонографистот.  

Во овој дел, при направена детална анализа на скоровите, кандидатот анализира 
голем број на студии и метаанализи, со еден осврт на сензитивноста и специфичноста на 
скоровите, и нивна меѓусебна споредба во предвидување на навремени, задоцнети и 
непотребни апендектомии.  

Во втората глава се обработува мотивот за изработка на докторската 
дисертација кој произлегува од сознанието дека дијагнозата на АА, сѐ уште базирана само 
на клинички и лабораториски податоци во услови на недостапност на одредени 
радиолошки испитувања, резултира со високи негативни стапки на апендектомија и 
пропуштени дијагнози со зголемен морбидитет. Поради сето ова, од неодамна, скоринг-
системите со своето клиничко дијагностичко бодирање стануваат еден значаен дел во 
дијагностичките алатки на АА. Така да главниот мотив за изработка на оваа студија е 
анализа на повеке клинички скоринг-системи при индикација за апендектомија, нивната 
ефикасност, едноставност и применливост кај нашата популација, со цел тие да бидат 
инкорпорирани во секојдневната практика, заедно  со останатите дијагностички методи, 
со единствена цел, намалување на процентот на задоцнети и непотребни апендектомии. 
Кандидатот многу симплифицирано ги дефинира целите на докторскиот труд, и тоа: 

1. дијагностичка предиктивна вредност, специфичност и сензитивност на Алварадо,  
Апендицитис инфламаторен одговор, Тзанакис и РИПАСА-скорот при индикација за 
апендектомија; 
2. корелација на скоринг-системите со хистопатолошкиот наод за навремена, задоцнета 
и непотребна апендектомија; 
3. корелација на ултрасонографијата и изолирана анализа на ЦРП со хистопатолошкиот 
наод за навремена, задоцнета и непотребна апендектомија. 

 
Во делот за материјал и методи, јасно се дефинирани: дизајн на студијата, 

испитувана популација со критериуми за селекција и протокол на истражувањето. Во 
однос на дизајнот се работи за проспективна, кохортна клиничка студија која опфаќа 
пациенти со дијагноза на АА кај кои е спроведен оперативен третман. Студијата е 
реализирана во Универзитетската клиника за хируршки болести „Св. Наум Охридски“ во 
Скопје и Институтот за патологија при Медицинскиот факултет во Скопје. 
Истражувањето ги опфаќа сите испитаници  со сомнение за АА, кој се јавиле на преглед во 
ургентната хируршка амбуланта, сѐ до постигнување на предвидената бројка во 
истражувањето, согласно со претходно утврдени критериуми. Испитуваната група брои 
100 пациенти со дијагностициран АА,  на возраст ≥ 14, третирани со отворена или 
лапароскопска апендектомија. Применети се апсолутните и релативните 
контраиндикации за лапароскопска хирургија, согласно со Клиничките препораки на 
Американското здружение за гастроинтестинални и ендоскопски хирурзи.   

       За исполнување на целите на истражувањето користени се податоци добиени од 
самите пациенти од кои е добиена и информирана согласност за учество во студијата (за 



возрасна група од 14 до 18 години согласност од родител/старател), и податоци од 
достапната медицинска документација. Во студијата, инклузиони критериуми се: 
поставена дијагноза АА и извршено оперативен третман (апендектомија),  возраст  над 14 
години. Додека, пак, ексклузиони критериуми се: пациенти со АА кои се планирани, но не 
се третирани со отворена или лапароскопска интервенција, пациенти под 14 годишна 
возраст и  пациенти со податоци за претходни абдоминални операции и инфламаторни 
цревни заболувања, пациенти со хронични системски болести, пациенти со хемодинамска 
нестабилност, пациенти кои не ги разбирале информациите за протоколите или одбивале 
да учествуваат во студијата, сите пациенти кои  немале хистопатолошки наод. 
Протокол на истражувањето е детално прикажан. Кај сите испитаници се 
анализирани демографските, клиничко-лабораториските и радиолошките параметри за 
рана дијагноза на АА при отворена или лапароскопска апендектомија. Во однос на 
возраст, направена поделба на групи (14 – 29 г., 30 - 49г., > 50 г.). Од клинички симптоми 
и знаци во анализа се внесени: прв симптом причина за  јавување на лекар, локализација 
на болката, анорексија, гадење, одбивна осетливост при палпација во ДДК, време од 
почетокот на симптомите до хоспитализација, време до хируршката интервенција, разни 
коморбидни состојби, повисока телесна температура од 37.3ºC. Лабораториски 
испитувања од интерес се: вредноста на леукоцитите анализирани во три групи: <10, од 10 
до 15 и <од 15 х109/L , леукоцитен лев шифт во три групи (до 75%, 75-84, >85%), и за ЦРП 
во три групи(до 10, 10-49, > 50 мг/л ), како и анализа на урина. Од радиолошки претраги 
кај сите пациенти предоперативно изведена е ултрасонографија од страна на радиолозите 
во Универзитетската клиника за хируршки болести „Св. Наум Охридски”, но од повеќе 
радиолози. За утврдување на присуство на инфламиран апендикс се користени 
стандаризираните протоколи со примена на директни и индиректни УС знаци за АА. Во 
однос на оперативен третман, поделени на група со отворена апендектомија и 
лапароскопска апендектомија. Направена анализа и на постоперативни денови во 
болница. Кај сите пациенти  направено е бодирање за клинички скоринг-системи: 
Алварадо,  АИО,  Тзанакис  и РИПАСА. Користени се демографски, клинички знаци и 
симптоми, лабораториски и радиолошки анализи, зависно од  параметрите потребни за 
бодирање на поединечни скорови. Прикажан е јасно дефиниран дијагностички анкетен 
прашалник, кој е пополнет за сите испитаници.  И на крај, кандидатот се повикува на 
хистопатолошки наод, на база на што е  верификувана дијагнозата на АА, изработен од  
патолозите од Институтот за патологија при Медицинскиот факултет во Скопје. Согласно 
со добиениот ХПН, пациентите се поделени во три групи: навремени, задоцнети и 
непотребни. Сите пациенти се следени од времето на приемот до отпуштањето од 
болница.  
Статистичката обработка на податоците е претставена во петтото поглавје.  Добиените 
податоци се обработени со статистичката програма SPSS 23.0 за Windows. За тестирање на 
нормалноста во дистрибуцијата на податоците е користен Kolmogorov-Smirnov тестот. 
Квантитативните белези се прикажани со просечни и средни вредности, квалитативните 
белези се прикажани со апсолутни и релативни броеви. Биваријантна анализа е 
направена за споредување на афектираните групи (група со навремена, задоцнета и 
непотребна апендектомија). Pearson Chi-square тест и Fissher exact тест се користени за 
компарирање на овие групи во однос на квалитативните белези, Analysis of Variance и 
Kruskal-Walli тест се користени за компарирање на овие групи во однос на квантативните 
белези. ROC анализа е употребена за да се одреди дискриминаторската способност на 
скоринг системите Алварадо, РИПАСА, АИО, Тзанакис, и нивни комбинации за 
пациентите со задоцнета и навремена апендектомија. За сите овие скоринг-системи е 
конструирана ROC-крива, со графички приказ на сензитивноста и специфичноста за секој 
можен граничен скор со мерка на дијагностичка точност под ROC-кривата (AUC). AUC е 
прикажана со нејзината стандардна грешка и 95% интервал на доверба. Податоците од 



интерес се  прикажани табеларно и графички. За статистички сигнификантни се земени 
вредностите на p<0.05, а за високо статистички сигнификантни вредностите на p<0.01. 
Резултатите од студијата се прикажани во шестото поглавје, преставени со 50 табели и 
42 графикони. Во студиската група од 100 оперирани пациенти, 58 се мажи, а 42 жени, со 
средна возраст од 34.70±14.99 години (мажи 35.94±16.33, жени 32.97±12.90 год).  
Согласно добиениот ХПН пациентите се поделени во 3 групи, навремена (74%), задоцнета 
(16%) и непотребна апендектомија (10%). Средната должина на хоспитализација по 
апендектомија е 5 дена за пациентите со задоцнета, 4 дена со навремена, 3 дена со 
непотребна апендектомија. Пациентите со навремена и задоцнета апендектомија 
сигнификантно подолго престојувале во болница по извршената интервенција од 
пациентите со непотребна апендектомија (p=0.024, p=0.017).  
Просечната возраст на пациентите со навремена, задоцнета и непотребна 
апендектомија е 34.05±14.8, 42.87±16.3, и 26.40±7.8 години, со статистички 
сигнификантна разлика меѓу групите (p=0.017), кое се должи на сигнификантно различна 
возраст меѓу пациентите со задоцнета и непотребна апендектомија (p=0.016). Во однос на 
три возрасни групи (14-29, 30-49, и >50 год.), најмладата возрасна категорија е 
најзастапена во групите и со навремена и непотребна апендектомија, додека кај 
пациентите на возраст ≥50 год., почеста e задоцнетата апендектомија споредено со 
помладите возрасни групи. Во однос на пол, навремена и задоцнета апендектомија 
почесто е извршена кај пациенти од машки пол, додека непотребно кај женски пациенти, 
но без статистичка сигнификантна разлика. Во однос на локализацијата на болката 
(мигрирачка болка, болка во ДДК, дифузна болка) не е добиена сигнификантна разлика 
меѓу трите групи. Резултатите од статистичката анализа покажуваат дека и анорексијата и 
гадењето, покрај тоа што се присутни во голем процент кај пациенти со АА, не се појавува 
статистички сигнификантна разлика меѓу групите. Палпаторна одбивна осетливост е 
присутна кај  85% испитаници, и тоа најчесто во група со задоцнета апендектомија, 
следено од групата со непотребна, и со навремена апендектомија, но без сигнификантна 
разлика. Трите групи пациенти не се разликуваат сигнификантно во однос на телесна 
температура повисока од 37.3ºC, дури и при дистрибуција на пациенти со телесна 
температура <37.3ºC, 37.4 до 38.5ºC, и >38.5ºC меѓу трите групи не се појавува 
статистичкa сигнификантност. Од инфламаторните маркери, леукоцитите со највисоки 
средни вредности се забележуваат кај  пациенти со навремена апендектомија 
(median=15.15), а најниски со непотребна (median=11.7), додека кај пациентите со 
задоцнета средна вредност е 13.7,  со статистичка сигнификантна разлика меѓу трите 
групи (p=0.02), но оваа сигнификантност се должи на значајно повисоки леукоцити кај 
пациентите со навремена во однос на оние со непотребна апендектомија (p=0.011). 
Вредностите на леукоцитите анализирани во три групи (<10, 10 до 15, и >15 х109/L),  
покажаа дека леукоцити >15 х109/L  се регистрирани кај 51.35%  пациенти со навремена и 
31,25% со задоцнета апендектомија. Почестиот наод на леукоцити >15 х109/L, кај 
пациентите со навремена апендектомија во однос на останатите две групи е статистички 
потврден само во однос на групата со непотребна апендектомија (p=0.02). Највисоки 
средни вредности за леукоцитен лев шифт има кај пациентите со навремена, а најниски 
со непотребна апендектомија, со статистичка сигнификантна разлика меѓу трите групи 
(p=0.000) Post-hoc  анализата за меѓугрупните споредби, покажува дека ова се должи на 
значајно повисок леукоцитен лев шифт кај пациентите со навремена, и тоа и во однос на 
непотребна (p=0.000), и во однос на задоцнета апендектомија (p=0.013). Највисоки 
вредности за ЦРП се следат кај пациенти со задоцнета (median=96.45), пониски со 
навремена (median=36), и најниски со непотребна апендектомија (median=15.7). За 
p=0.032 се потврдува статистичка сигнификантност меѓу трите групи во однос на ЦРП, 
која се должи на значајно повисоки вредности во групата со задоцнета во однос на 
групата со непотребна апендектомија (p=0.027). Статистичка сигнификантна разлика е 



најдена меѓу групите со задоцнета и непотребна интервенција и во однос на вредностите 
на ЦРП анализирани во три групи, <10, од 10 - 49, и >49 мг/л (p<0.001).  Од радиолошки 
иследувања, позитивен УС-наод е дијагностициран кај 76% испитаници, 83,8% со 
навремена, со статистичка сигнификантна разлика меѓу пациентите со навремена и 
задоцнета апендектомија (p=0.0006).  
Кандидатот во вториот дел од резултатите прави опширна статистичка анализа на 
четирите испитувани скора. Средна вредност на Алварадо скоринг-системот е највисока 
кај пациенти со навремена (median=9), следено од групата со задоцнета (median=8), и 
непотребна апендектомија (median=7), со статистички сигнификантна разлика меѓу 
групите (p=0.027). Меѓугрупните споредби потврдуваат статистички сигнификантна 
разлика меѓу групите со навремена и непотребна интервенција (p=0.035).  
Дистрибуцијата на овој скоринг-систем во трите групи покажува дека во групата со 
навремена интервенција, најголем дел пациенти имаат скор >8, додека во групите со 
задоцнета и непотребна интервенција, мнозинството имале вредности 7-8, со статистичка 
сигнификантна разлика меѓу пациентите со навремена vs непотребна апендектомија 
(p=0.023). Средна вредност на АИО скорот кај пациенти со навремена и задоцнета 
апендектомија е со медијана 8 (навремена од 7 до 9, задоцнета од 7.5 до 9),  додека кај 
непотребна 6,  со сигнификантно разлика меѓу групите (p=0.003). АИО скор < 7 имаат 
пациентите со непотребна апендектомија, од 7 до 8 најчесто со навремена и >8 речиси 
подеднаков процент на пациенти од групите со навремена и задоцнета интервенција, со 
статистички сигнификантна разлика меѓу групата со навремена и непотребна 
интервенција (p=0.007). Во однос на РИПАСА-скорот, пациентите доминантно се со скор 
>8 (92%), додека нема пациент со скор <7. Средна вредност на РИПАСА-скор кај пациенти 
со навремена апендектомија е со медијана 10.5,  со задоцнета 10,  додека кај непотребна 
8.5,  со сигнификантно разлика меѓу групите (p=0.0002), кое се должи на разликата меѓу 
навремена и непотребна апендектомија (p=0.0001). Разликата во дистрибуција на 
РИПАСА скор 7 - 8, и >8, во меѓугрупните тестирања е статистички сигнификантна меѓу 
пациентите со навремена и непотребна апендектомија (p=0.008). Тзанакис скоринг-
системот има сигнификантно најголема вредност во групата со навремена (медијана 15), 
пониска со непотребна (медијана 11), најниска со задоцнета апендектомија, (медијана 9), 
(p=0.000), кое се должи на значајно повисок скор во групата со навремена наспроти 
задоцнета и непотребна апендектомија (post-hoc p=0.032, p=0.014). При анализа на 
скорот во три групи (<7, 7 - 8, и >8), 95% од испитаниците имаат скор повисок од 8, сепак 
не е најдена статистичка сигнификантна разлика меѓу пациентите со навремена, 
задоцнета и непотребна интервенција во однос на вредноста на Тзанакис скор <7, 7-8, и 
>8. Кандидатот понатаму прави  и ROC анализа, прво за поединечни скорови, потоа со 
комбинирање на два и повеќе скора за потврдување на специфичноста и сензитивнста на 
скоровите во  предикција на задоцнета апендектомија.  За Алварадо скоринг-системот 
ROC-анализата за предикција на задоцнета апендектомија покажува дека големината на 
површината под ROC кривата е со вредност од 0.577 (95% CI 0.411-0.742), со сензитивност 
од 54% и специфичност од 62%.  За АИО скоринг-системот големината на површината 
под ROC кривата има вредност од 0.504 (95% CI 0.362-0.647), со што  овој скоринг-
системот е некорисен во одделување на пациентите со задоцнета и навремена 
апендектомија. Со ROC анализата за предикција на задоцнета апендектомија со РИПАСА 
скоринг-системот, се покажа дека истиот има доволна дискриминаторска способност, со   
површина под ROC кривата од 0.651 (95% CI 0.521-0.781), и со сензитивност од 62.5% и 
специфичност од 63.5%. ROC анализата за предикција на задоцнета апендектомија со 
Тзанакис скоринг-системот, покажаа дека големината на површината под ROC кривата 
има вредност од 0.696 (95% CI 0.541-0.850), со сензитивност од 69% и специфичност од 
60.8%. Со оглед на тоа што АИО скорот нема дискриминаторска способност, 
комбинацијата е продолжена со останатите 3 скора. ROC-анализата за комбинација на 



двата скоринг-система ги покажува следните резултати: при комбинација на Алварадо и 
РИПАСА големината на површината под ROC кривата е со вредност од 0.652 (95% CI 
0.521-0.783), со сензитивност од 62% и специфичност од 63%;  при комбинација на 
Алварадо и Тзанакис со вредност од 0.717 (95% CI 0.569-0.864), со сензитивност од 58% и 
специфичност од 81%; и при комбинација на  РИПАСА и Тзанакис, со вредност од 0.753 
(95% CI 0.603-0.902), со сензитивност од 69% и специфичност од 70%.  Резултатите од 
ROC-анализата за предикција на задоцнета апендектомија со комбинација пак на трите 
скоринг-системи (Алварадо, РИПАСА и Тзанакис), покажува дека големината на 
површината под ROC кривата има вредност од 0.762 (95% CI 0.521-0.783), со сензитивност 
од 73% и специфичност од 68.5%. ROC анализата за предикција на задоцнета 
апендектомија во однос на ЦРП, покажа дека тој има доволна дискриминаторска 
способност, со површина под ROC-кривата од 0.635 (95% CI 0.501-0.769), и со 
сензитивност од 64% и специфичност од 68%. Кандидатот на крај прави нова анализа, 
комбинирајќи ги трите скора со ЦРП. Резултатите од ROC-анализата за предикција на 
задоцнета апендектомија со комбинација на  трите скора (Алварадо, РИПАСА и Тзанакис) 
заедно со ЦРП, покажува дека големината на површината под ROC кривата има вредност 
од 0.776 (95% CI 0.636-0.916), со сензитивност од 69% и специфичност од 76%.  

Дискусијата на докторската дисертација е прикажана во осмото поглавје. 
Кандидатот, преку  детална анализа на добиените резултати од студијата, прави споредба 
со досега објавени студии, метаанализи и достапни препораки, прикажувајќи толкувања 
на можните причини за сличности и разлики.  

Кандидатот анализата ја започнува со добиениот постоперативен ХПН, како 
златен стандард во дијагноза на АА, при што во докторската дисертација, согласно 
добиениот ХПН, 90%  испитаници се со позитивен ХПН за АА, од кои 74% се со навремена 
и 16% со задоцнета апендектомија, додека кај 10%  е добиен наод за непотребна 
апендектомија. Резултатите покажуваат совпаѓање со дел од студиите, но и разлики 
особено споредено со студијата на Bhangu A со сор, каде е нотирана највисока стапка на 
негативни апендектомии (20% од оперираните), која се должи на ставот за одложување на 
операцијата кое може да го зголеми ризикот од перфорација на слепо црево. Во однос на 
демографските карактеристики се потврдува дека пациентите со непотребна 
апендектомија се значајно помлади, додека кај пациентите на возраст од ≥50 години, 
почесто е изведена задоцнета апендектомија. Од најчестите клинички знаци и симптоми 
при дијагнозата на АА, најчест клинички симптом е гадење (97%), а најчест клинички 
знак е болка на длабока палпација присутна кај сите пациенти и палпаторна одбивна 
осетливост присутна кај 85% од пациентите, но без статистичка сигнификантност меѓу 
пациентите со навремена, задоцнета и непотребна апендектомија. Сепак, и покрај тоа што 
овие резултати корелираат со одредени студии,  во литературата се потенцира дека при 
тријас на симптоми и знаци (болка во ДДК, анорексија, гадење и повраќање) треба да 
постои  сомнение за дијагноза за АА. При анализа на улогата на лабораториски тестови, 
односно инфламаторни маркери во дијагнозата на АА се укажува на тоа дека истите често 
остануваат нејасни и покрај тоа што АА е состојба на акутна-фазна инфламаторна 
реакција. Од лабораториските анализи, сигнификантно највисока вредност на леукоцити 
и леукоцитен лев шифт има кај пациентите со навремена апендектомија, додека ЦРП 
сигнигикантно има највисока вредност кај пациенти со задоцнета апендектомија. ЦРП 
како еден важен инфламаторен маркер во голем број на заболувања, се смета за слаб 
предиктор за ран и некоплициран АА, додека силен индикатор за комплициран или 
задоцнет АА. Во студијата највисоки вредности за ЦРП се следи кај пациенти со задоцнета 
интервенција, при што 75% од имаа вредности на ЦРП >50мг/л, наспроти 10% од групата 
со непотребна интервенција. Одредени истражувачи упатуваат на тоа дека изолираното 
покачување на инфламаторните маркери не се добри предиктори на АА, затоа се 
повикуваат на целни вредности, но без јасна препорака за вредноста која би била 



најдобар индикатор во дијагнозата на АА. Користењето на радиолошки испитувања во 
диференцијалната дијагноза на АА е доста актуелен и е предмет на многу дискусии, но сѐ 
уште во различни региони се разликуваат критериумите, односно препораките за 
користење одредени дијагностички радиолошки алатки. Во студијата, позитивен 
ултрасонографски наод има кај 76% испитаници, со најголема застапеност (83,8%) во 
групата со навремена апендектомија, кое се совпаѓаат со одредени студии (Shirah BH и 
сор). Сепак,  загрижувачки е процентот на негативни УС-наоди (24%) кои не корелираат 
со ХПН, бидејќи се работи за пациенти со навремени и задоцнети апендектомии. 
Кандидатот ова го поврзува со податокот дека УС-преглед е направен од различни 
ултрасонографисти во рана фаза на дијагноза на АА. И метаанализата (Matthew F со сор.) 
посочува дека доколку УС е направен од лекари во ургентна амбуланта, тогаш добиените 
резултати имаат пониска сензитивност и специфичност.                      

Во вториот дел од дискусијата, кандидатот прави анализа на добиените резултати 
за скоринг-системите, потенцирајќи дека истите со своето клиничко дијагностичко 
бодирање стануваат еден значаен дел во дијагностичките алатки на АА. Алварадо 
скоринг-системот како прв и најшироко користен скор кој се базира на клинички знаци и 
лабораториски вредности, покажува прецизност која има и клиничка одобреност. Во 
студијата, 49% испитаници имаат скор > 8, каде се следат и најголем процент на 
навремени апендектомии (54,0%). Средна вредност на скорот кај пациентите со 
навремена, задоцнета и непотребна апендектомија е 8.53±1.0, 8.25±1.2, 7.40±1.3,  со 
сигнификантна разлика и меѓу навремени и непотребни апендектомии. Со добиените 
вредности за површината под ROC кривата од 0.577, и со  сензитивност од 54% и 
специфичност од 62%, Алварадо скорот се покажува како слаб дискриминатор во 
одделувањето на пациентите со задоцнета и навремена апендектомија. Сепак, и 
систематскиот преглед на Ohle и сор. каде што биле анализирани 42 студии, покажал дека 
Алварадо скорот треба да биде калибриран  кај мажи, истиот е неконзистентен кај деца,  
корисен за исклучување на дијагнозата на АА при вредност на праг 5 кај сите групи 
пациенти, додека при скор 9 и 10 препорачана е апендектомија без дополнителни 
иследувања, а при вредности измеѓу овие скорови постои потреба од дополнителни 
иследувања.. АИО скорот во голем број на поновите истражувања покажува подобри 
резултати од Алварадо и другите познати клинички скоринг-системи. Во овој скор во кој е 
инкорпориран и ЦРП, во студијата 45% од  испитаниците имале скор 7-8, додека  само 
35% скор >8. Средната вредност на скорот кај пациентите со навремена, задоцнета и 
непотребна апендектомија е 8.08±1.5, 8.0±1.2, 6.20±1.4, со сигнификантна разлика меѓу 
навремени и задоцнети наспроти на непотребни апендектомии. Кај испитуваните 
пациенти со вредност од 0.50 за AUC, овој систем на бодување не покажува валидност за 
користење при носење на одлука за апендектомија. Кандидатот потенцира дека 
резултатите не корелираат со студиите каде што АИО скорот ги надминува резултатот на 
Алварадо скорот. Ваквиот резултат се смета дека може да се должи на  различна 
субјективна процена за вредноста на клиничките знаци, пред сѐ на палпаторна болна 
осетливост, но и од фактот дека користејќи само инфламаторни параметри, без уринарна 
анализа не се исклучуваат пациенти со други диференцијални дијагнози, како, на пример, 
пациенти со уринарна инфекција, како и пациенти со пелвични заболувања. 

Поновиот РИПАСА скор вклучува 18 клинички и лабораториски параметри, има 
поголема сензитивност и специфичност од Алварадо скорот, особено кај азиската 
популација. Во оваа студија 92% од пациентите имаат скор повисок од 8. Средна вредност 
на испитаниците за навремена (11.03±1.9), задоцнета (10.09±1.4) и непотребна (8.60±0.9)  
апендектомија е сигнификантно различна, со присутна сигнификантна разлика меѓу 
навремени и непотребни апендектомии. Од оперираните, со наод за непотребна 
апендектомија со скор >8 биле 7 пациенти, додека со скор вредности 7-8, биле 3 пациенти, 
така да процентот на непотребни апендектомии е висок кај високи скор вредности, иако 



препораките на авторите е дека при целни вредности на скорот над 7.5 би се очекувало да 
има помал процент на негативни апендектомии. Кандидатот ова го толкува со еден од 
лимитирачките фактори на студијата, односно помалата бројка на пациенти, но и од  
оценката на клиничките знаци,  кој може да доведе до разлика од 2-3 бода, што не е мала 
разлика особено кај скор вредности кој се блиску до целните вредности. ROC анализата за 
предикција на задоцнета апендектомија покажува дека овој скор има доволна 
дискриминаторска способност (AUC од 0.65), со сензитивност од 62.5% и специфичност од 
63.5% во предикција на задоцнета апедектомија. Но, литературата обелоденува  
публикации со многу повисока специфичност и сензитивност за РИПАСА скорот (Chong и 
сор, Chee Fui Chong и сор). Тзанакис скоринг-системот, покрај клиничките и 
лабораториските параметри, користи и УС-преглед со цел да овозможи подобра 
дијагностика особено во регионите каде КТ не е достапна како рутинска процедура. Во 
студијата 95% од испитаниците имаат скор >8, кој се смета за валиден параметар во 
поставувањето на дијагноза за АА и потребата за операција. Тзанакис-скорот има 
најголема вредност во групата со навремена (средна вредност 15), пониска во непотребна 
(средна вредност 11) и најниска при задоцнета апендектомија (средна вредност  9).  
Статистички сигнификантна разлика меѓу трите групи во однос на вредноста на Тзанакис, 
се должи на значајно повисок скор во групата со навремена наспроти задоцнета и 
непотребна интервенција. ROC анализата за предикција на задоцнета апендектомија 
покажа дека со вредноста за AUC од 0.696 и со сензитивност 69% и специфичност 60,8%, 
овој скор има доволна дискриминаторска способност разграничување на пациентите со 
задоцнета и навремена апендектомија, иако одредени студии пријавуваат и многу 
повисока сензитивност  и специфичност со голема дијагностичка прецизност. Кандидатот 
со овие анализи укажува дека при поединечна ROC-анализа на скоровите за предикција 
на задоцнета и навремена апендектомија РИПАСА и Тзанакис скоровите покажуваат 
доволна дискриминаторска способност, Алварадо скорот се класифицира како лош 
дискриминатор, додека АИО-скорот не може да се користи.  Кандидатот ова го 
поткрепува со анализите од одредени студии, според кои  сензитивноста и специфичноста 
на скоровите трпи промени при нивна имплементација во различни средини. Сепак, 
елиминирање на АИО-скорот, кандидатот го толкува со мал број испитаници, но и поради 
ексклузионите критериуми на студијата. Прво, исклучувајќи ги децата под 14-годишна 
возраст, кај кои базирајќи се на епидемиолошки анализи АА е многу честа состојба, се 
елиминира една популација чија патологија може да даде дополнителни податоци и 
второ, исклучување на пациенти со коморбидети, пред сѐ од средна и напредната возраст. 
Сепак, резултатите не се во согласност и со најновите препораки за дијагноза и третман на 
АА, каде што стои дека "АИО скорот и адултниот апендицитис скор во моментот даваат 
најдобри резултати за клинички предвидувања и имаат најголема способност на 
дискриминација кај возрасни при сомневање на АА. Овие два скора ги  намалуваат 
негативните стапки на апендектомија во групите со низок ризик и ја намалуваат 
потребата од радиолошки иследувања и прием во болница и за ниски и за 
интермедијални групи. Се препорачува користење на скоровите за клиничка предикција 
на АА". Но, кандидатот потенцира на фактот дека препораките оставаат простор и за 
индивидуализиран дијагностички пристап за стратификација на болеста, планирање 
соодветна дијагностика чекор по чекор кај пациенти со сомневање за АА, во зависност од 
возраста, полот и клиничките знаци и симптоми на пациентот. Сите предности и слабости 
на одделни клинички скоринг-системи, биле поттик за истражувања каде ќе се 
компарираат еден со друг или еден со повеќе клинички скоринг-системи. Кандидатот се 
повикува на оскудноста во литературата за студии каде што се правени компарации на 
заедничко – истовремено користење на два или повеќе скоринг-системи во дијагнозата на 
АА. Како значајна цел на студијата е токму комбинацијата на анализираните скоринг-
системи, иницијално со два, потоа и со три скоринг-системи.  При комбинација на по два 



скоринг-система за анализата за предикција на задоцнета апендектомија, ROC-кривата 
покажа вредност од 0.652 (со сензитивност 62% и специфичност 63%) за Алварадо и 
РИПАСА, 0.717 (со сензитивност 58% и специфичност 81%)  за Алварадо и Тзанакис и  
0.753 (со сензитивност 69% и специфичност 70%) за РИПАСА и Тзанакис. Понатаму, при 
комбинација, пак, на трите скоринг-системи (Алварадо, РИПАСА и Тзанакис), големината 
на површината под ROC-кривата се покажа со вредност од 0.762, со сензитивност од 73% 
и специфичност од 68.5%, со што резултатите од студијата покажуваат дека истовремена 
апликација на трите скоринг-системи, овозможува многу подобра дискриминаторска 
способност во одделување на пациентите со задоцнета и навремена апендектомија. И на 
крај кандидатот повикувајќи се на резултатите од студијата, каде што АИО-скорот не 
покажа дискриминаторска способност, прави комбинација на трите скора заедно со 
инфламаторниот маркер ЦРП, кој е инкорпориран во АИО скорот. При оваа комбинација  
големината на површината под ROC кривата има вредност од 0.776,  со сензитивност од 
69% и специфичност од 76%. Согласно со овие резултати се дава заклучок дека 
истовремена апликација на трите скоринг-системи заедно со серумското ниво на ЦРП има 
најдобра дискриминаторска способност во одделување на пациентите со задоцнета и 
навремена апендектомија. Комбинирањето на скоринг-системите треба да помогне во 
правилна дијагностика со цел да се избегнат негативни апендектомии, но потребни се 
дополнителни студии со поголем број на пациенти за да се поддржат овие резултати. 

Во делот на заклучоците, кандидатот прави рекапитулација на добиените 
анализи и ги сумира заклучоците како одговор на поставените цели во докторскиот труд. 
Како најзначајни заклучоци како одговор на зададени цели се дека во однос на скоровите, 
при поединечна анализа  најдобра предиктивна вредност покажува Тзанакис и РИПАСА 
скорот, послаба Алварадо, додека АИО-скорот не може да се користи при разграничување 
на навремени и задоцнети АА, но и дека комбинираното користење на повеќе клинички 
скоринг-системи дава многу подобри резултати наспроти нивна поединечна примена. 
Како генерален заклучок може да се каже дека и покрај големите подобрувања во 
дијагностиката на АА, која претставува синтеза на клинички, лабораториски и 
радиолошки наоди, таа сѐ уште останува предизвик во абдоминалната хирургија. 
Резултатите од ова истражување покажуваат дека дијагностичкиот преглед на АА може да 
се подобри со комбинираното користење на повеќе клинички системи за бодување, кои и 
покрај тоа што се едноставни и лесни за употреба, имаат дискриминаторска способност во 
одделување на пациентите со задоцнета и навремена апендектомија, и избегнување на  
негативни апендектомии. Стратификација на ризик кај пациенти со сомневање за АА 
преку системи за клиничко бодување може да го насочи донесувањето одлуки за да се 
оптимизира корисноста на дијагностички слики и да се спречат негативните хируршки 
истражувања,  да се намали потребата за радиолошко снимање и негативни хируршки 
истражувања (како што е дијагностичка лапароскопија) кај пациенти со сомневање за АА. 

Поглавјето Литература содржи 218 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 со наслов „Дијагностичка предиктивна вредност на скоринг-системите 
при индикација за апендектомија“, од кандидатот ас. д-р Шенол Тахир, претставува истражување од областа 
на хирургијата. Изработката на темата на оваа докторска дисертација овозможува, покрај анализа на 
досегашните стандардни дијагностички параметри, една  сеопфатна и детална анализа на најактуелните 
скоринг-системи како дијагностички алатки во раната дијагноза на АА, со цел добиените податоци да им 



помогнат на сите инволвирани здравствени работници. Клиничкото значење на раната дијагноза на АА, а со 
тоа и намалувањето на процентот на непотребни и задоцнети апендектомии, ја наметнува потребата од 
имплементација на комбинираното користење на клинички апликабилни скоринг-системи како дополнителни 
современи дијагностички алатки во процесот на дијагноза и лекување на АА.     

Докторската дисертација со наслов „Дијагностичка предиктивна вредност на скоринг-
системите при индикација за апендектомија“, од кандидатот ас. д-р Шенол Тахир, според 
мислењето на Комисијата за оцена, ги исполнува условите и стандарди за комплетиран 
научноистражувачки, односно 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]. Shenol Tahir, Gjulsen Selim2 , Vlado Janevski3 , Andrej Nikolovski1 , Petar Markov1 , 
Martina Ambardjieva1 and Dragoslav Mladenovik1. Correlation of Scoring Systems with 
Hystopathological Findings and therir Importance in reducing the Percentage of 
Unnecessary Appendectomies. Mak Med Pregled 2019; 73(3): 157-163. 

[2]. Tahir S, Nikolovski A, Ambardjieva M, Markov P, Selim G, Mladenovik D, Janevski V, 
Zafirova B. Predictive Value of Alvarado, Acute Inflammatory Response, Tzanakis and 
RIPASA Scores in the Diagnosis of Acute Appendicitis. Lietuvos chirurgija ,2020vol. 
19(3–4), pp. 109–119 ISSN 1392–0995 eISSN 1648–9942 2020. DOI: 
https://doi.org/10.15388/LietChirur.2020.19.30 

 

ЗАКЛУЧОК И ПРЕДЛОГ 

По внимателно, целосно и исцрпно разгледување на докторската дисертација на 
кандидатот ас. д-р Шенол Тахир со наслов „Дијагностичка предиктивна вредност на скоринг-
системите при индикација за апендектомија“, Комисијата смета дека се работи за самостоен 
научноистражувачки труд кој разработува актуелен клинички проблем со јасно дефинирани мотив 
и цели, апликативни клинички резултати и релевантни научни заклучоци.  

Во докторскиот труд, во рамките на поставените цели на истражувањето, кандидатот прави 
обид да процени и да утврди постоење на потенцијална дијагностичка корист од единечно и 
комбинирано користење на клиничките скоринг-системи како дополнителни дијагностички алатки 
во раната дијагноза на АА. Анализата на резултатите, компарацијата и воспоставените корелации 
покажуваат дека во трудот е потврдена примарната цел дека дијагностичкиот преглед на АА може 
да се подобри со комбинираното користење на повеќе клинички системи за бодување (Алварадо, 
РИПАСА и Тзанакис), кои и покрај тоа што се едноставни и лесни за употреба, имаат 
дискриминаторска способност во одделување на пациентите со задоцнета и навремена 
апендектомија и избегнување на  негативни апендектомии. Кандидатот смета дека трудот ќе може да 
биде поттик за дополнителни студии со поголем број на пациенти хоспитализирани во хируршки 
институции на државата, со цел скоринг-системите да можат да се имплементираат како стандарден 
дијагностички параметар  на акутниот апендицитис и во нашата средина.  

Врз основа на претходно изнесеното, Комисијата го оценува позитивно приложениот 
докторски труд и има чест да му предложи на Научно-наставниот совет на Медицинскиот факултет 
во состав на УКИМ, Скопје, да ја прифати позитивната оценка и да закаже јавна одбрана на  



докторската дисертација на кандидатот ас. д-р Шенол Тахир со наслов: Дијагностичка 
предиктивна вредност на скоринг-системите при индикација за апендектомија. 
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Р Е Ц Е Н З И Ј А 

ЗА ОЦЕНА НА ДОКТОРСКАТА ДИСЕРТАЦИЈА „КОНЦЕПТ ЗА 
ЗДРАВСТВЕНА ПРОМОЦИЈА ВО УЧИЛИШТАТА – ПРОЦЕНКА НА 
ЕФЕКТИТЕ ОД ПРИМЕНАТА ВО ОСНОВНОТО ОБРАЗОВАНИЕ ВО 
РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА“ ОД М-Р САЊА ПРОШЕВА, 
ПРИЈАВЕНА НА МЕДИЦИНСКИOT ФАКУЛТЕТ ВО СКОПЈЕ 

 

Наставно-научниот совет на Медицинскиот факултет во Скопје, на својата 
редовна седница одржана на 18.5.2021 година, а по предлог на Советот на студиската 
програма на трет циклус студии – докторски студии по јавно здравство, формираше 
Комисија за оцена на докторска дисертација со наслов КОНЦЕПТ ЗА ЗДРАВСТВЕНА 
ПРОМОЦИЈА ВО УЧИЛИШТАТА – ПРОЦЕНКА НА ЕФЕКТИТЕ ОД ПРИМЕНАТА ВО 
ОСНОВНОТО ОБРАЗОВАНИЕ ВО РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА, од кандидатката 
м-р Сања Прошева во состав: проф. д-р Моме Спасовски (претседател), проф. д-р Елена 
Ќосевска (ментор), проф. д-р Весна Велиќ Стефановска (член), проф. д-р Розалинда 
Исјановска (член) и проф. д-р Михаил Кочубовски (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 м-р Сања Прошева, со наслов 
„Концепт за здравствена промоција во училиштата – проценка на ефектите од 
примената во основното образование во Република Северна Македонија“, содржи 134 
страници компјутерски обработен текст во фонт Times New Roman, со 1,15 проред и 
големина на букви 12, со 124 библиографски единици, меѓу нив научни трудови, статии, 
книги, национални прописи, меѓународни акти и интернет-ресурси. Текстот на 
докторската дисертација е збогатен со 18 табели и 48 графикони соодветно поврзани во 
текстот.   

Трудот е структуриран во 11 глави кои се систематизирани во точки и потточки 
со наслови и поднаслови, со што се обезбедува соодветно следење на материјата која е 
обработена во истражувањето.  

Во првата глава, односно воведот, кандидатката дава вовед за училишните 
деца како вулнерабилна група, каква е нивната здравствена состојба и здравствена 
заштита во светот и во Република Северна Македонија. Го објаснува значењето на 
децата од училишна возраст како посебнa популационa групa коja се карактеризира со 
интензивни физички, психолошки и социјални промени, што ги прави исклучително 
ранливи на неповолните ризик-фактори од околината.  

Светската здравствена организација (СЗО) ги дефинира адолесцентите како 
индивудуи на возраст од 10 до 19 години, младина се индивидуи на возраст од 15 до 24 



години, додека млади луѓе ги спојува двете групи и ја опфаќа возрасната група од 10 до 
24 години. Во светот сега има повеќе млади луѓе отколку кога било досега - од 7,2 
милијарди луѓе во светот, над 3 милијарди се помлади од 25 години, сочинувајќи 42% од 
светското население. Околу 1,2 милијарди од овие млади луѓе се адолесценти на возраст 
меѓу 10 и 19 години. Во Република Северна Македонија, според проценката на 
населението за 2018 година,  деца на возраст од 5 до 19 години се  16,8% од вкупното 
население. Од нив, 51,7% се машки, додека 48,3% се девојчиња. 

Кандидатката дава осврт кон досегашните спроведени истражувања во 
училиштата кои даваат слика за здравјето на учениците во светот и во Република 
Северна Македонија и укажуваат дека целосната здравствена благосостојба се менува во 
зависност од многу фактори, како што се возраста, училишната средина, семејството, 
социјалната средина и многу други. Па така, во Глобалното истражување за употребата 
на тутун кај младите 13 – 15 години, препораките се однесуваат на тоа дека следните 
активности на државата треба да бидат насочени кон промоција на здрав животен стил 
и зајакнување на контролата на процесот на имплементација на законската регулатива 
во пракса, и особено зголемување на активностите во училиштата за поинтензивна 
едукација на учениците за штетните последици од тутунот по нивното здравје. 

Здравјето на училишните деца и младина во Република Северна Македонија се 
следи преку систематските прегледи, кои се вршат организирано во јавните здравствени 
установи од страна на службите за превентивна здравствена заштита и превентивна 
стоматолошка заштита на училишни деца. Покрај систематскиот преглед се врши и 
редовна имунизација против заразни заболувања според Календарот за имунизација на 
Република Северна Македонија. 

Докторантката во воведниот дел пристапува кон објаснување на образовниот 
систем во Р Северна Македонија и во светот, во функција на грижа за здравјето во 
училишната средина. Училиштата можат да придонесат за подобрување на здравјето и 
благосостојбата на децата и младите. Училиштето нуди многу можности за децата и 
младите да развијат позитивен став кон животот и здрав начин на живот.  Училиштата 
за промоција на здравјето придонесуваат во училиштата да ги постигнат своите главни 
цели – обезбедување на добро образование и јасни стандарди и помалку напуштања. 
Тие нудат структуриран и систематски план за здравјето, благосостојбата и развојот на 
сите ученици и на наставниот и ненаставниот кадар. Според законите за основно, средно 
и високо образование во Република Северна Македонија, промоцијата на здравјето се 
спроведува во секоја образовна институција. Унапредувањето на здравјето е вклучено во 
наставните програми, но не постои посебен национален план и стратегија за промоција 
на училиштата. 

Во светот е увидена потребата од организирана активност за подобрување на 
здравјето на адолесцентите преку зајакнување на улогата на семејството и училиштето, 
односно образовниот систем во целина, во правец на промовирање на здравиот стил на 
живот, обезбедувајќи ја пред сé, образовната и воспитната улога. Согласно со таа 
потреба за подобрување на здравјето на адолесцентите, оформена е Мрежа на училишта 
за здравје во Европа (Schools for Health in Europe – SHE Network). Концептот за 
здравјето на SHE-мрежата се однесува на тоа дека животниот стил и условите за 
живеење се два важни фактора за здравјето на адолесцентите. Начинот на живот 
вклучува здраво однесување и навики, како што се: исхрана, вежбање, заштита од 
употребата на психоактивни супстанции и сексуално однесување. Република Северна 



Македонија е членка на оваа Мрежа повеќе од 4 децении. Почетоците биле во вид на 
проект кој се спроведувал во неколку основни училишта, за со текот на времето да се 
вгради во образовниот систем во рамки на основното и средното образование преку 
промена на наставните програми и воведување на изборниот предмет ЖИВОТНИ 
ВЕШТИНИ, со што се направени првите чекори за воведување на Концептот за 
здравствена промоција во училиштата. 

Во втората глава е прикажан мотивот за изработка на докторската 
дисертација – да се унапреди здравјето во училиштата, како на наставниците, така и на 
учениците. Докторантката наведува дека во Република Северна Македонија се 
спроведени голем број на студии во рамки на училиштата, кои се наменети за учениците 
или персоналот, а се однесуваат на здравственото однесување на учениците и условите 
за работа во училиштата. Меѓутоа, досега не е спроведена студија која би ја проценила 
моменталната политика и практика на училиштата поврзани со промоција на здравјето, 
а таа проценка да влијае да се утврдат потребите и приоритетите на секоја училишна 
заедница поединечно и како целина. 

Во третата глава е изложена главната цел на истражувањето. Основната цел 
на трудот е да се проценат ефектите од примената на Концептот за здравствена 
промоција во основните училишта во Република Северна Македонија преку согледување 
на индикаторите за ученичкото здравје како важни фактори за правилен физички и 
ментален развој на учениците, како и задоволството на учениците и училишниот 
персонал од училишната средина. Специфичните цели се сместени во потточка на 
третата глава,  каде што се споменува проценката на моменталната политика и практика 
на училиштата во однос на промоцијата на здравјето и идентификување на областите 
кои треба да се подобрат. 

Четвртата глава се однесува  на хипотезите на истражувањето. Поставени се 
пет хипотези:  

Х1 – Примената на Концептот за здравствена промоција го унапредува 
здравјето на учениците и наставниците во училиштата во кои тој се спроведува. 

Х2 – Постои недоволна (незадоволителна) усогласеност помеѓу политиката за 
работа и практиката во рамки на училиштата во однос на промоцијата на здравјето.  

Х3 – Физичката и социјалната средина на училиштата во која се опкружени 
учениците е на ниско ниво и претставува висок приоритет за понатамошна работа, 
подобрување и усовршување. 

Х4 – Подобрата и поинтензивната здравствена едукација и здравствена 
писменост, создава подобра средина која поддржува здрав живот и позитивно влијае на 
училишниот персонал, а со самото тоа и на учениците. 

Х5 – Не постои сигнификантна разлика во однос на моменталната состојба и во 
градските и во селските училишта низ Републиката, во однос на развиеноста на 
здравствени вештини во училиштата.    

Дизајнот на студијата е претставен во петтата глава од трудот. 
Истражувањето претставува проспективна студија која е спроведена како студија на 
пресек (cross-sectional study) во декември/јануари во учебната 2019/2020 година. Во 



рамки на докторската дисертација е спроведена квантитативна аналитичка студија на 
пресек со која беа опфатени 320 основни училишта во РСМ, со цел да се испита дали и 
колку  здравствената промоција се имплементира во училиштата. За почеток, во првата 
фаза, спроведено е пилот-истражување во 5 основни училишта во Скопје, при што две од 
овие училишта веќе го спроведувале концептот на здраво училиште во вид на проект, 
додека останатите три не биле дел од тој проект. Вториот дел од истражувањето 
обработува податоци од квантитативна аналитичка студија на пресек која претставува 
втората фаза од истражувањето во оваа докторска теза. Со цел за согледување на 
целосната слика за здравствената промоција на која работат училиштата, право на 
учество во студијата имаа сите основни училишта во Република Северна Македонија - 
РСМ. 

Потребните податоци се собрани преку користење на Алатката за брза проценка 
(“Rapid Assessment Tool”), која е алатка што ја спроведуваат сите училишта низ Европа 
кои се вклучени во Мрежата на училишта што го унапредуваат здравјето во Европа. 
Аплициран е прашалник дизајниран во седум тематски целини, и тоа: 1) ориентација (5 
прашања); 2) здравствена политика на училиштето (5 прашања); 3) физичка средина на 
училиштето (7 прашања); 4) социјална средина на училиштето (8 прашања); 5) 
здравствени вештини (3 прашања); 6) поврзаност со заедницата (3 прашања) и 7) здрав 
училишен персонал (6 прашања). Седумте тематски целини опфаќаат вкупно 37 
прашања обработени од два аспекта, и тоа: а) моментално: моментална училишна 
ситуација - со три степени Ликертова скала (Likert-type scales) на можни одговори (не 
постои, постои делумно и постои целосно) и б) приоритет: приоритетна училишна 
работа– со три степени Ликертова скала (Likert-type scales) на можни одговори (низок/ 
без приоритет;  среден приоритет; и висок приоритет). Прашалниците се пополнувани 
самостојно од официјални преставници на училиштата, а одговорите се однесуваат на 
актуелната состојба. 

Дефинирани се критериуми за вклучување и исклучување, односно во 
истражувањето им беше понудено учество на сите основни училишта во  РС Македонија, 
односно на раководниот персонал (директор, педагог или психолог). Од студијата беа 
исклучени само училиштата каде што раководниот персонал не сакал да учествува во 
истражувањето, односно не сакал да ја пополни Алатката за брза проценка. Од 
истражувањето беа исклучени и сите училишта чии претставници одговориле со 
нецелосно пополнет прашалник. 

Истражувањето е спроведено на територијата на целата држава во урбана и 
рурална средина, во текот на учебната 2019/2020 година. Прашалниците беа 
пополнувани доброволно. Пред почетокот на истражувањето се бараше дозвола од 
Министерството за образование и наука и Бирото за развој на образованието, како и од 
директорите на училиштата. 

Статистичката обработка на податоците добиени во текот на 
истражувањето се статистички обработени со користење на SPSS software package, 
version 22.0 for Windows (SPSS, Chicago, IL, USA). Анализата на атрибутивните 
(квалитативни) серии е правена преку одредување на коефициент на односи, пропорции 
и стапки, кои се прикажани како апсолутни и релативни броеви. Нумеричките 
(квантитативни) серии се анализирани со употреба на мерките на централна тенденција 
(просек, медијана, минимални вредности, максимални вредности, интерактивни 



рангови), како и со мерки на дисперзија (стандардна девијација, стандардна грешка). 
Shapiro-Wilk W тест е користен за утврдување на правилноста на дистрибуцијата на 
фреквенцијата на испитуваните варијабли. За тестирање на значајноста на разликата 
меѓу одредени нумерички параметри со неправилна дистрибуција на фреквенции се 
користени непараметарски тестови за два независни примерока (Mann-Whitney U тест) и 
за повеќе независни примероци (Kruskal-Wallis H test). При анализата на повеќе од две 
нумерички серии користен е Post hoc – Tukey significant difference (HSD) тест.  За 
анализа на два зависни примерока со неправилна дистрибуција користени се 
консеквентно Wilcoxon test.  Факторите на ризик се квантифицирани преку користење 
на однос на веројатности (Odd ratio – OR) и интервалите на доверба – confidence intervals 
(CI). Униваријантна и мултипла линеарна регресиона анализа е употребена за 
одредување и квантифицирање на независните значајни предиктори. За утврдување на 
статистичка значајност е користено ниво на сигнификантност од p <0.05. 

Добиените резултати се прикажани во шестата глава. Во рамките на 
истражувањето, анализирана е предиктивната улога на одредени параметри за вкупниот 
скор според седумте области на истражување и од два аспекта (моментална ситуација и 
приоритет) со користење на мултипла линеарна регресија. Испитувани се 3 параметри, 
и тоа: тип на училиште според националност на учениците, урбана/рурална средина 
каде што се наоѓа училиштето и статистички регион.  

Според индикаторот за ориентација – трите параметри заедно влијаат на 
варијабилитетот на вкупниот скор на ориентација за: а) моментална ситуација со 1,8% 
(R2=0,018)[F(3,316)=1,913]. За p>0,05, ниеден од трите параметри не е потврден за 
сигнификантен независен предиктор за вкупен скор на моментална ситуација за 
ориентација; б) приоритет со 1,2% (R2=0,012) [F(3,316)=1,288]. За p>0,05, ниеден од 
трите парамети не е потврден за сигнификантен независен предиктор за вкупниот скор 
на приоритет за ориентација. Евалуацијата на моменталната ситуација за ориентацијата 
во основните училишта укажа дека највисок просечен скор односно најдобра 
моментална ситуација има индикаторот/ тврдењето – О1 (2,61±0,50) што се однесува на 
тоа дека “Училиштето има увид во физичкото, менталното и социјалното здравје на 
учениците“.  Според индикаторот за Здравствена политика - а)моментална ситуација е 
оценета со 0,08% (R2=0,008) [F(3,316)=0,822] и б)приоритетсо 2,3% (R2=0,023) 
[F(3,316)=2,491]. За p<0,05, како независен значаен предиктор е утврден параметарот 
статистички регион самостојно влијае на варијабилитетот на вкупниот скор на 
приоритет за здравствена политика со 2% (R2=0,020). Евалуацијата на моменталната 
ситуација за здравствена политика на училиштата укажа дека највисок просечен скор 
односно најдобра моментална ситуација има индикаторот/ тврдењето – Р3 (2,77±0,45) 
што се однесува на тоа дека: „Здравјето и благосостојбата се дел од наставниот план и 
програма на училиштето“. За вкупно 248 (77,50%) од училиштата, ова тврдење е целосно 
исполнето, следено со 69 (21,56%) каде е делумно исполнето и 3 (0,94%) кои изјавиле 
дека тоа воопшто не е исполнето. Индикаторот за физичка средина – укажа дека трите 
селектирани парамети заедно влијаат на варијабилитетот на вкупниот скор на физичка 
средина за: а) моментална ситуацијасо 3,4% и б) приоритет со 4,1%. Најслабо оценета 
моментална состојба е регистрирана за тврдењето F7 – „Училишната менза, 
продавницата и апаратите нудат храна и пијалак кои се здрави, по соодветни цени и ги 
задоволуваат националните стандарди за храна“. Истиот индикатор е најслабо оценет и 
по однос на приоритет. Индикаторот социјална средина има вкупен скор во однос на: а) 



моментална ситуација со 5,9% (R2=0,059) [F(3,316)=6,600]. и б) приоритет со 4,7% 
(R2=0,047) [F(3,316)=5,147]. За p<0,05, како независни значајни предиктори се утврдени 
параметрите урбано/рурално и статистички регион. Најдобра моментална ситуација, 
како и приоритет има индикаторот/ тврдењето – S4 (2,80±0,47) што се однесува на тоа 
дека: „Во училиштето има личност од доверба која е достапна за сите ученици кои имаат 
потреба од приватен разговор за споделување на грижи/мисли“. Здравствените 
вештини – укажаа дека трите селектирани параметри заедно влијаат на 
варијабилитетот на вкупниот скор на здравствени вештини за: а) моментална ситуација 
со 2,7% и б) приоритет со 3,5%. Најслаб просечен скор за здравствените вештини има 
индикаторот кој се однесува на тоа дека: „Училиштето спроведува програми кои се 
насочени кон индивидуални вештини и знаење на теми од областа на здравјето и 
промоција на менталното здравје“. Индикаторот поврзаност со заедницата – укажа 
дека трите селектирани параметри заедно влијаат на варијабилитетот на вкупниот скор 
на поврзаност на училиштата со заедницата за: а) моментална ситуација со 0,91% 
(R2=0,091) [F(3,316)=10,585] и б) приоритет со 3,8% (R2=0,038) [F(3,316)=4,176].  
Последниот индикатор – здрав училиштен персонал – има вкупен скор за: а) 
моментална ситуација со 0,07% и б) приоритет со 0,47%. Согласно со приоритетот на 
индикаторите за поврзаноста со заедницата, највисок скор има: „Родителите се активни 
соработници во училишната заедница“ – што истовремено е со втор по големина скор за 
моментална ситуација. Овој индикатор е оценет со висок приоритет од 243 (75,94%) 
училишта, а со среден приоритет од 65 (20,31%), што укажува на максимално голема 
пропорција на училишта 308 (96,25%) кои му даваат важност и ја препознаваат 
потребата од негово остварување.  

Во Глава 7 – Дискусија, докторантката, на јасен и концизен начин, ги 
дискутира добиените резултати и ги споредува со резултатите на досега објавените 
истражувања од достапната литература на оваа тема.  

Согледано е дека училиштата ги препознаваат сите области како генерално 
приоритетни со мали варијации во вкупните скорови. Највисок вкупен скор за 
приоритет има здравствената политика на училиштата, следено со физичка средина и 
социјална средина за кои се добиени еднакви скорови како и поврзаност со заедницата. 
Најмал приоритет е утврден за областа за здрав училиштен персонал, следено со 
ориентација. 

Во Алатката за брза проценка, 95% од училиштата одговориле дека целосно или 
делумно е исполнет индикаторот „Целата училишна заедница ги знае одговорните лица 
за здравствените теми и промоција на менталното здравје во училиштето“, додека само 
5% одговориле дека го немаат реализирано овој индикатор. Во РСМ, лицата што се 
одговорни за здравствените теми се најчесто педагозите и психолозите. Вработените во 
училишната педагошко-психолошка служба се битен фактор во целокупниот воспитно-
образовен процес. Од нив и од нивната дејност во голема мера зависи севкупното 
работење на училиштето, а секако и здравствената област бидејќи  овие лица најчесто се 
двигатели на промоцијата на здравјето во училиштата. 

Во однос на просечниот вкупен скор од седумте области кои ги истражувала 
кандидатката, областа здравствена политика на училиштето има највисок вкупен скор 
од однос на моменталната ситуација и во однос на приоритет. Здравствената политика 



во училиштата во РСМ е опфатена преку годишниот план и програма за работа што ги 
подготвува секое училиште според насоките на Министерството за образование и наука 
на РСМ. Во тој Годишен план има дел каде што задолжително треба да бидат опфатени 
теми од областа на здравјето, како што се: хигиена во училиштето, систематски 
прегледи, вакцинирање, едукација за здрава исхана. Покрај програмите и плановите за 
работа кои ги задава државата и според кои треба да се водат сите училишта, многу се 
битни и ставовите, потребите и желбите на учениците, наставниците и родителите, кои 
треба да бидат сослушани и вметнати во здравствените политики на секое училиште 
поединечно.  

Битно за скоро сите училишта е да се одржува пријатна температура, осветлување 
и проветреност. Околу половина од училишните објекти се приспособени на учениците, 
тие се безбедни, чисти и промовираат хигиена за сите ученици и ги задоволуваат 
хигиенските стандарди. Слична е состојбата во многу држави низ светот. Така, во 
глобалното истажување на УНИЦЕФ и СЗО, „Вода за пиење, санитација и хигиена во 
училиштата”, реализирано во 2016 година, 53% од училиштата во светот имале 
соодветни хигиенски услови (миење раце со сапун и вода); 11% имале вода, но немале 
сапун; додека 36% од училиштата немале основни услови за миење раце. 

Најмногу загрижува податокот што мал дел од училиштата (26,43%) имаат 
услови да им обезбедат на учениците храна и пијалак кои се здрави, по соодветни цени и 
ги задоволуваат националните стандарди за здрава храна. Слични се резултатите и од 
други истражувања, како во РСМ, така и во светот. На пример, во Студијата за 
однесувањата поврзани со здравјето кај децата на училишна возраст (HBSCM), може да 
се види дека процентот на ученици кои јадат често овошје и зеленчук не достигнува ниту 
до половина, додека процентот на ученици кои консумираат газирани пијалаци е висок. 
Слични податоци се презентирани и во истражувањето за знаењата, ставовите и 
навиките на учениците во Србија, каде што се наведува дека во училиште децата 
најчесто јадат сендвичи или колачи што ги носат од дома или купуваат во близина на 
училиштето (57,5%), од кои 6,4% на училиште јадат грицки, 7% не јадат ништо и само 
секој петти ученик (22%) се храни во училишната кујна. 

Најслабо оценета моментална состојба на социјалната средина претставува 
индикаторот: „Во училиштето постои систем за поддршка (услуги и сместување) за 
учениците со посебни потреби поврзани со учењето, како и со посебни развојни и 
физички потреби“. Иако последниве години се става голем акцент на инклузивноста на 
овие ученици во редовното образование, сепак се гледа дека една третина од 
училиштата воопшто немаат воспоставено ваков систем за работа со учениците со 
посебни потреби. Во истражувањето на Народниот правобранител за вклученоста на 
децата со посебни потреби во редовното основно образование се утврдило дека над 88% 
од училиштата се согласуваат со ставот дека инклузивното образование тешко се 
спроведува во пракса. Причините за ова училиштата ги идентификуваат, пред сè, во 
недостатокот на соодветен кадар и материјални средства. 

Вклучувањето на семејствата и на заедницата во работата на училиштето е еден 
од главните елементи за постигнување подобри резултати на учениците, а тоа е 
потврдено со бројни студии за позитивните придобивки од соработката на училиштето 



со семејствата и локалната средина. Училиштето претставува центар за учење во 
заедницата. Успешните училишта зависат од ресурсите и поддршката на заедницата и 
училишта што се во центарот на нивните заедници се често најуспешните училишта. Во 
американската студија „Позитивните резултати на учениците од училиштата во 
заедницата” се забележува дека е многу побитно училиштата да соработуваат со 
заедницата, особено во оние средини каде што има семејства со ниски примања, бидејќи 
на тој начин ќе им се помогне на самите училишта во нивниот развој.  

Во осмата глава, врз база на добиените резултати, донесени се заклучоци од 
истражувањето. Имено, се увиде дека: 

1. Секое училиште само по себе претставува динамична организација и 
потребна е флексибилност во пристапот кон промоцијата на здравјето за да се осигура 
дека училиштата можат да се приспособат на променливите услови и состојби.  

2. За прв пат во нашата држава се согледа степенот на имплементација на 
здравствената промоција и здравствената едукација како дел од јавното здравство во 
основните училишта преку примена на Алатката за брза проценка, а исто така се 
процени моменталната состојба во секое училиште и нивото на приоритет на тоа 
училиште за секоја област на истражување. 

3. Се заклучи и дека оние училишта кои имаат поголеми можности и поголем 
сенс за спроведување на Концептот за здравствена промоција, повеќе го унапредуваат 
здравјето на учениците и наставниците. Од друга страна, пак, се увиде дека целосната 
здравствена состојба на училиштата се менува во зависност од многу фактори, како што 
се училишната средина, семејството, пошироката заедница, физичката и социјалната 
средина, положбата на самото училиште и многу други. 

4. Истражувањето ја потврдува хипотезата дека постои недоволна 
(незадоволителна) усогласеност помеѓу политиката за работа и практиката во рамки на 
училиштата во однос на промоцијата на здравјето, како и хипотезата за тоа дека 
физичката средина на училиштата во која се опкружени учениците е на најниско ниво и 
претставува висок приоритет за понатамошна работа, подобрување и усовршување.  

5. Истражувањето ја отфрла хипотезата за тоа дека и социјалната средина е на 
ниско ниво. 

6. Докторантката во заклучоците укажува на развиената свест на менаџерите на 
училиштата за подобрување и вложување во унапредување на здравствените вештини и 
го потенцира вклучувањето на семејствата и на заедницата во работата на училиштатата 
како еден од главните елементи за постигнување подобри резултати на учениците.  

7. Целиот образовен систем, како отворен, флексибилен и комплексен систем 
кој има фундаментално влијание врз развојот на една здрава личност, треба да ги 
задоволи стандардите за компатибилност, современост и ефикасност во 
функционирањето и промовирањето на здравје и благосостојба. 

 

 

 

 



Во Глава девет, приложени се препораките, и тоа: 

1. се предлага нов концепт  за здравствена промоција во процесот на реформи 
во образовниот систем на Република Северна Македонија со кој ќе се 
придонесе за унапредување на здравјето во училишната средина, како на 
учениците, така и на училишниот персонал, преку примена на нов пристап 
карактеристичен за училиштата во мрежата „Училишта за здравје во 
Европа”.  

2. Потребна е подготовка на Национална стратегија за училишта што го 
унапредуваат здравјето во која ќе се дефинираат принципите, целите, 
мерките и активностите, чинителите, методите за мониторинг и евалуација 
на резултатите од имплементација на  стратегијата. Стратегијата треба да е 
подготвена од Министерството за здравство и Министерството за 
образование и наука.  

3. Потребно е воведување на Европските стандарди и нормативи за 
училиштата кои промовираат здравје, кои се подготвени од Европската 
мрежа. 

4. Им се препорачува на МОН и на сите училишта да ги применуваат алатките 
на Европската мрежа, како што се: „Европски стандарди и индикатори за 
здравствена промоција во училиштата”, „Материјали за наставници 2019 -
Учење за здравјето и здравствената промоција во училиштата”, „SHE-
училиштен прирачник – Методолошки водич за да станете училиште кое 
промовира здравје”, „Извештај од мапирање – Научени лекции од 
политиките и практиките на земјите членки на SHE”, Училиштен акциски 
план.  

5. Методата на самоевалуација на функционирањето на училиштата во поглед 
на задоволување на современите потреби на учениците и училишниот 
персонал со користење на оваа „Алатка за брза проценка”. Секое училиште, 
еднаш годишно, или еднаш во две години, треба да си прави своја 
индивидуална проценка, а битно е на неколку години да се направи 
проценка и на национално ниво за сите училишта целокупно, сѐ со цел да се 
воочат недостатоците и подрачјата на кои треба дополнително да се работи. 

 

Во Глава 10 е прикажана литературата користена при изработка на 
докторската дисертација. Во оваа глава се наведени 124 библиографски единици од 
избраното подрачје.  

Во Глава 11 е прикажан прашалникот кој е употребен во текот на ова 
истражување – SHE-алатка за брза проценка.  

Предмет на истражувањето 

Предмет на истражување во докторската дисертација се здравјето на учениците 
и училишниот персонал, како и на целата училишна средина во рамки на основното 
образование во Република Северна Македонија. Професионалната определеност и 
интерес кај докторантката за испитување на ефектите од примената на Концептот за 
здравствена промоција во основните училишта во Република Северна Македонија , одат 



во прилог на научноистражувачката работа на оваа тема од областа на јавното 
здравство.  

Краток опис на применетите методи 

Ова истражување претставува проспективна студија која е спроведена како 
студија на пресек (cross-sectional study) со која се опфатени 320 основни училишта во 
РСМ и е спроведена на територијата на целата држава, во текот на декември и јануари 
во учебната 2019/2020 година. Потребните податоци се собрани преку користење на 
Алатката за брза проценка (“Rapid Assessment Tool”), подготвена од страна на Мрежата 
на училишта за здравје во Европа (SHE), преку седум тематски целини обработени од 
два аспекта: а) моментална училишна ситуација - со три степени Ликертова скала 
(Likert-type scales) на можни одговори (не постои, постои делумно и постои целосно) и б) 
приоритетна училишна работа – со три степени Ликертова скала (Likert-type scales) на 
можни одговори (низок/ без приоритет;  среден приоритет; и висок приоритет). 
Аплициран е прашалник дизајниран во седум тематски целини, и тоа: 1) ориентација (5 
прашања); 2) здравствена политика на училиштето (5 прашања); 3) физичка средина на 
училиштето (7 прашања); 4) социјална средина на училиштето (8 прашања); 5) 
здравствени вештини (3 прашања); 6) поврзаност со заедницата (3 прашања) и 7) здрав 
училишен персонал (6 прашања). Во рамките на истражувањето, испитувани се 3 
параметри, и тоа: тип на училиште според националност на учениците, урбана/рурална 
средина каде се наоѓа училиштето и статистички регион. 

Податоците добиени во текот на истражувањето се статистички обработени со 
користење на SPSS software package, version 22.0 for Windows (SPSS, Chicago, IL, USA). 
Анализата на атрибутивните (квалитативни) серии е правена преку одредување на 
коефициент на односи, пропорции и стапки. Нумеричките (квантитативни) серии се 
анализирани со употреба на мерките на централна тенденција (просек, медијана, 
минимални вредности, максимални вредности, интерактивни рангови), како и со мерки 
на дисперзија (стандардна девијација, стандардна грешка). Shapiro-Wilk W тест е 
користен за утврдување на правилноста на дистрибуцијата на фреквенцијата на 
испитуваните варијабли. Користени се непараметарски тестови за два независни 
примероци (Mann-Whitney U тест) и за повеќе независни примероци (Kruskal-Wallis H 
test). При анализата на повеќе од две нумерички серии користен е Post hoc – Tukey 
significant difference (HSD) тест. За анализа на два зависни примероци со неправилна 
дистрибуција користени се консеквентно Wilcoxon test.  Факторите на ризик се 
квантифицирани преку користење на однос на веројатности (Odds ratio – OR) и 
интервалите на доверба – confidence intervals (CI). За утврдување на статистичка 
значајност е користено ниво на сигнификантност од p <0.05. 

Краток опис на резултатите од истражувањето 

Во студијата се опфатени вкупно 320 основни училишта од целата територија на 
РСМ. Направена е споредба на вкупни скорови според седумте области (ориентација, 
здравствена политика, физичка средина, социјална средина, здравствени вештини, 
поврзаност со заедницата и здрав училишен персонал) во однос на моменталната 
ситуација и приоритетот. Највисок вкупен скор за моментална позитивна ситуација во 



работењето на училиштата има здравствената политика на училиштата (2,63±0,36), 
следено со здравствените вештини (2,45±0,49) и социјалната средина (2,42±0,37). 
Здравствената политика во училиштата во РСМ е опфатена преку годишниот план и 
програма за работа кој што го подготвува секое училиште според насоките на 
Министерството за образование и наука на РСМ. Во тој Годишен план има дел каде што 
задолжително треба да бидат опфатени теми од областа на здравјето, како што се: 
хигиена во училиштето, систематски прегледи, вакцинирање и едукација за здрава 
исхрана. Во однос на моменталната исполнетост на индикаторите на социјална средина 
во урбаните училишта, се забележува сигнификантно подобра состојба споредено со 
руралните училишта (Mann-Whitney U test: Z Z=4,1903; p=0,0002). Најниска 
исполнетост (најлоша моментална ситуација) е согледана за физичката средина 
(2,31±0,44) следено со поврзаност со заедницата (2,32±0,48) и здрав училишен персонал 
(2,33±0,42). Според одговорите што ги дале менаџерите на училиштата, моменталната 
ситуација на индикаторите за физичка средина на училиштата, укажала на 
сигнификантно подобра состојба со физичката средина во училиштата каде што се држи 
настава на македонски јазик (2,37±0,41), како и кај мешаните училишта (2,30±0,42) 
споредено со училиштата каде што учениците слушаат настава на албански јазик 
(2,11±0,47). Во однос на физичката средина, најмногу загрижува податокот што мал дел 
од училиштата (26,43%) имаат услови да им обезбедат на учениците храна и пијалок кои 
се здрави, по соодветни цени и ги задоволуваат националните стандарди за здрава 
храна. Слични се резултатите и од други истражувања, на пример, во Студијата за 
однесувањата поврзани со здравјето кај децата на училишна возраст (HBSCM), може да 
се види дека процентот на ученици кои што јадат често овошје и зеленчук не достигнува 
ниту до половина. Според индикаторите за физичка средина, добиен е податок дека 
само околу половина од училишните објекти се приспособени на учениците, тие се 
безбедни, чисти и промовираат хигиена за сите ученици и ги задоволуваат хигиенските 
стандарди, претежно во урбаните средини. Слична е состојбата во многу држави низ 
светот. Така, во глобалното истражување на УНИЦЕФ и СЗО, „Вода за пиење, санитација 
и хигиена во училиштата”, реализирано во 2016 година, 53% од училиштата во светот 
имале соодветни хигиенски услови (миење раце со сапун и вода); 11% имале вода, но 
немале сапун; додека 36% од училиштата немале основни услови за миење раце. За 
менаџерите на училиштата, највисок приоритет има здравствената политика на 
училиштата (2,65±0,51) следено со физичка средина и социјална средина за кои се 
добиени еднакви скорови, и тоа по (2,64±0,45), како и поврзаност со заедницата 
(2,63±0,49). Најмал приоритет е утврден за областа здрав училиштен персонал 
(2,58±0,44), следено со ориентација (2,59±0,46).  

Докторантката доаѓа до заклучок дека училиштата најмногу работат на 
здравствената политика и оваа област продолжува да биде нивни приоритет и во 
иднина. Физичката средина на училиштата во која се опкружени учениците е на 
најниско ниво и претставува висок приоритет за понатамошна работа. Вклучувањето на 
семејствата и на заедницата во работата на училиштата е еден од главните елементи за 
постигнување подобри резултати на учениците. Препораките кои произлегуваат од 
докторската дисертација се однесуваат на тоа дека е потребна подготовка на 
Национална стратегија за училиштата кои го унапредуваат здравјето, воведување на 



Европските стандарди и нормативи за училиштата, како и подоследна примена на 
Концептот за здравствена промоција и основните негови вредности за демократија, 
правичност, одржливост, инклузија и зајакнување. Се препорачува воведување на 
Алатката за брза проценка во сите основни училишта низ државата, како инструмент за 
евалуација на напредокот на училиштата во подобрување на здравјето на учениците, 
училишниот персонал и училишната средина. 

 

ОЦЕНА НА ТРУДОТ 

Докторската дисертација со наслов: КОНЦЕПТ ЗА ЗДРАВСТВЕНА 
ПРОМОЦИЈА ВО УЧИЛИШТАТА – ПРОЦЕНКА НА ЕФЕКТИТЕ ОД 
ПРИМЕНАТА ВО ОСНОВНОТО ОБРАЗОВАНИЕ ВО РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА 
МАКЕДОНИЈА од м-р Сања Прошева, претставува оригинален и самостоен научен 
труд од областа на јавното здравје и се однесува на проценка на ефектите од примената 
на Концептот за здравствена промоција во основните училишта во Република Северна 
Македонија преку согледување на индикаторите за ученичкото здравје како важни 
фактори за правилен физички и ментален развој на учениците, како и задоволството на 
учениците и училишниот персонал од училишната средина.  

Резултатите од истражувањето дадоа сознанија за состојбите во оваа област во 
основните училишта низ целата Република, што претставува основа за преземање мерки 
за унапредување на јавното здравје во училиштата.  

Докторската дисертација на кандидатката м-р Сања Прошева, со наслов: 
КОНЦЕПТ ЗА ЗДРАВСТВЕНА ПРОМОЦИЈА ВО УЧИЛИШТАТА – 
ПРОЦЕНКА НА ЕФЕКТИТЕ ОД ПРИМЕНАТА ВО ОСНОВНОТО 
ОБРАЗОВАНИЕ ВО РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА, според мислењето 
на Комисијата за оцена, ги исполнува основните услови и стандарди за оригинален 
докторски труд. 
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ЗАКЛУЧОК И ПРЕДЛОГ 

 

Главни научни придонеси на кандидатката. Актуелното истражувањe 
претставува единствено интегрирано истражување од областа на јавното здравје на 
територијата на Република Северна Македонија, во кое со научен пристап се 
проценуваат ефектите од примената на Концептот за здравствена промоција во 
основните училишта во Република Северна Македонија. 



Подрачје на примена. Заклучоците и препораките согледани врз база на 
добиените резултати можат да се применат во педагогијата и медицината со цел 
правилен физички и ментален развој на учениците, како и задоволството на учениците 
и училишниот персонал од училишната средина. Препораките би биле од голема помош 
за креирањето на идните политики во рамки на актуелните реформи на образованието 
предводени од Министерството за образование и наука, заедно со Бирото за развој на 
образование. 

Можни понатамошни истражувања. Секое училиште еднаш годишно, или 
еднаш во две години, треба да прави своја индивидуална проценка за напредокот, а 
битно е на неколку години да се прави заедничка проценка и на национално ниво за 
сите училишта целокупно, сè со цел да се воочат недостатоците и подрачјата на кои 
треба дополнително да се работи.   

 

Врз основа на напред изнесеното, Комисијата му предлага на Наставно-
научниот совет на Медицинскиот факултет во Скопје да ја прифати позитивната оценка 
и да овозможи одбрана на докторската дисертација на кандидатката м-р Сања Прошева 
со наслов: КОНЦЕПТ ЗА ЗДРАВСТВЕНА ПРОМОЦИЈА ВО УЧИЛИШТАТА – ПРОЦЕНКА НА 
ЕФЕКТИТЕ ОД ПРИМЕНАТА ВО ОСНОВНОТО ОБРАЗОВАНИЕ ВО РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА 
МАКЕДОНИЈА. 

 

КОМИСИЈА 

 

1. Проф. д-р Моме Спасовски, претседател, с.р.                                     

2. Проф. д-р Елена Ќосевска, ментор, с.р.     

3.   Проф. д-р Весна Велиќ Стефановска, член, с.р.             

4.   Проф. д-р Розалинда Исјановска, член, с.р.                            

5.   Проф. д-р Михаил Кочубовски, член, с.р.    



ИЗВЕШТАЈ ОД КАДРОВСКИОТ ОДБОР 
 
 Кадровскиот одбор на Наставно-научниот совет на Медицинскиот факултет од Скопје 
одржа состанок на 23.09.2021 година во 12:00 часот преку средствата за електронска 
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 сите наставно-научни и соработнички звања. 

 
Кадровскиот одбор му предлага на ННС да ги усвои следните рецензентски 

комисии: 
 
 За конкурс објавен од Медицински факултет во Скопје  на 03.09.2021 година во 

дневните весници „Нова Македонија“  и  „Коха“ за избор на:  
 
- 1 наставник во сите наставно-научни звања по предметите од наставно-научната област 

 имунологија   
Се предлага комисија во состав: 
1. Проф.д-р Кочо Димитровски 
2. Проф.д-р Перко Колевски 
3. Проф.д-р Марина Давчева Чакар 
Пријавени кандидати: вонр.проф.д-р Дејан Трајков. 
 

- 2 наставника во сите наставно-научни звања по предметите од наставно-научните области: 
 физиологија  
 цитологија  
 спортстка и училишна медицина  
Се предлага комисија во состав: 
1. Проф.д-р Весела Малеска Ивановска 
2. Проф.д-р Бети Дејанова 
3. Проф.д-р Сунчица Петровска 
4. Проф.д-р Лидија Тодоровска 
5. Проф.д-р Људмила Ефремовска 
Пријавени кандидати: вонр.проф.д-р Сања Манчевска и вонр.проф.д-р Јасмина 

Плунцевиќ Глигороска. 
 

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

  форензична психијатрија  
  медицинска етика и деонтологија  

Се предлага комисија во состав: 
1. Проф.д-р Биљана Јанеска 
2. Проф.д-р Верица Попоска 
3. Проф.д-р Здравко Чакар 
4. Проф.д-р Зоран Спироски 
5. Проф.д-р Игор Кафтанџиев 
Пријавени кандидати: вонр.проф.д-р Златко Јаќовски. 

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

 патолошка физиологија    
  нуклеарна медицина  

Се предлага комисија во состав: 
1. Проф.д-р Даниела Миладинова 
2. Проф.д-р Даниела Поп Ѓорчева 



3. Проф.д-р Људмила Ефремовска 
Пријавени кандидати: вонр.проф.д-р Венјамин Мајсторов. 

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

 интерна медицина     
  ревматологија  

Се предлага комисија во состав: 
1. Проф.д-р Снежана Мишевска Перчинкова 
2. Проф.д-р Ѓорѓи Божиновски 
3. Проф.д-р Мане Грличков 
4. Проф.д-р Мери Трајковска 
5. Проф.д-р Петар Дејанов 
Пријавени кандидати: вонр.проф.д-р Ирена Кафеџиска. 

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

 интерна медицина     
  кардиологија  

Се предлага комисија во состав: 
1. Проф.д-р Сашко Кедев 
2. Проф.д-р Елизабета Србиновска Костовска 
3. Проф.д-р Силвана Јованова 
4. Проф.д-р Ѓорѓи Божиновски 
5. Проф.д-р Весна Герасимовска 
Пријавени кандидати: вонр.проф.д-р Марија Вавлукис, вонр.проф.д-р Марјан 

Бошевски и доц.д-р Емилија Антова. 
 
- 2 наставника во сите наставно-научни звања по предметите од наставно-научните области: 

 интерна медицина    
  нефрологија  

Се предлага комисија во состав: 
1. Проф.д-р Гоце Спасовски 
2. Проф.д-р Петар Дејанов 
3. Проф.д-р Весна Герасимовска 
4. Проф.д-р Силвана Јованова 
5. Проф.д-р Соња Генадиева Ставриќ 
Пријавени кандидати: вонр.проф.д-р Весна Ристовска и вонр.проф.д-р Ѓулшен Селим. 

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

 интерна медицина   
  хематологија  

Се предлага комисија во состав: 
1. Проф.д-р Лидија Чевреска 
2. Проф.д-р Александар Стојановиќ 
3. Проф.д-р Борче Георгиевски 
4. Проф.д-р Розалинда Попова Јовановска 
5. Проф.д-р Гоце Спасовски 
Пријавени кандидати: вонр.проф.д-р Ирина Пановска Ставридис. 

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

 микробиологија    
  бактериологија  

 вирусологија    
  паразитологија  

Се предлага комисија во состав: 
1. Проф.д-р Гордана Јанкоска 



2. Проф.д-р Елена Трајковска Докиќ 
3. Проф.д-р  Жаклина Цековска 
Пријавени кандидати: вонр.проф.д-р Весна Котевска. 

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

 хирургија    
  неврохирургија 

Се предлага комисија во состав: 
1. Проф.д-р Александар Чапароски 
2. Проф.д-р Кирил Лозанче 
3. Проф.д-р Лазар Тодоровиќ 
Пријавени кандидати: доц.д-р Венко Филипче. 

 
- 1 асистент  по предметот судска медицина 

Се предлага комисија во состав: 
1. Проф.д-р Златко Јаќовски 
2. Проф.д-р Александар Станков 
3. Проф.д-р Рената Јанкова Ајановска 
Пријавени кандидати: ас.д-р Ана Ивчева. 

 
 

2. Донесување на Одлуки за давање согласност за вршење на високообразовна 
дејност на факултети при УКИМ во Скопје, по дадена согласност од катедрите. 

 
Филозофскиот, Природно математичкиот, Факултетот за физичко образование, спорт и 

здравје, Машинскиот, Фармацевтскиот  и Стоматолошкиот факултет при УКИМ во Скопје 
доставија барањa кои Кадровскиот одбор ги разгледа и му предлага на ННС да даде согласност 
за ангажирање на лица избрани во звања од Нашиот факултет да обавуваат високообразовна 
дејност на овие факултети и тоа за:  

 
АНГАЖИРАЊЕ НА НАСТАВНИЦИ ВО УЧЕБНАТА 2021/2022 ГОДИНА  

НА ДРУГИ ФАКУЛТЕТИ ВО РАМКИТЕ НА УКИМ 
 

ред.б
р. предмет 

Ангажман на 
факултетите во 

рамките на УКИМ 
Наставник 

1. 

 
Ментално здравје на лица со 
интелектуална попреченост 
(Специјална едукација и 
рехабилитација 60 кредити) со 
фонд на часови 10, втор семестар,  
 по изборен предмет 
Ментално здравје на лица со 
интелектуална попреченост  
(Специјална едукација и 
рехабилитација 120 кредити) со 
фонд на часови 15, четврти 
семестар, 
по изборен предмет 
Ментално здравје на лица со 
попреченост (Специјална 
едукација и рехабилитација-
интелектуална попреченост и 
аутизам со фонд на часови 13, прв 
и втор семестар и Ментално 

Физолофски факултет-
Скопје  проф.д-р Марија Ралева 



здравје на лица со попреченост( 
Специ-јална едукација и 
рехабилитација-оштетување на 
видот) со фонд на часови 13, прв и 
втор семестар,  за студиската 
програма  од втор циклус студии 

2. 

Кинезитерапија, (Специјална 
едукација и рехабилитација 60 
кредити)  со фонд на часови 10, во 
втор семестар, и по изборен 
предмет Кинезитерапија, 
(Специјална едукација и 
рехабилитација 120 кредити) со 
фонд на часови 15, трет семестар и 
изборен предмет Кинезитерапија, 
(Специјална едукација и 
рехабилитација-моторни 
нарушувања) со фонд на часови 13, 
прв и втор семестар. 

Физолофски факултет-
Скопје 

проф.д-р Ериета Николиќ 
Димитрова 

3. 

Патолошка физиологија со фонд 
на часови 3+3, во шести семестар, 
Проценка на нутритивен статус и 
нутритивни потреби со фонд на 
часови 3+3, во седми семестар, 
 Исхрана кај различни здрвствени 
состојби со фонд на часови 3+3, во 
осми семестар, на студиска 
програма по Нутриционизам на 
Институтот по биологија. 
 

Природно математички 
факултет-Скопје Проф.д-р Ана Угринска 

4.  

Хумана генетика, со неделен фонд 
на часови (2+2), 5 кредити, 
задолжителен предмет во седми 
семестар и 
Применета молекуларна генетика, 
со неделен фонд на часови (2+2), 4 
кредити, задолжително изборен 
предмет во осми семестар. 

Природно математички 
факултет-Скопје 

Проф.д-р Елена Шукарова 
Ангеловска 

5. 

Исхрана кај различни возрасни 
групи, со неделен фонд на часови 
(4+4), 10 кредити, задолжителен 
предмет во трет семестар и 
Токсикологија на храна, со неделен 
фонд на часови (3+3),  изборен 
предмет со 6 кредити, во шести 
семестар. 

Природно математички 
факултет-Скопје Доц.д-р Синиша Стојаноски 

6. 

Патолошка физиологија, Проценка 
на нутритивен статус и 
нутритивни потреби  
и  Исхрана кај различни здрвствени 
состојби  за акредитација на 
студиска програма на прв циклус 
студии по Нутриционизам на  
Природно математички факултет. 
 

Природно математички 
факултет-Скопје Проф.д-р Ана Угринска 

7. Исхрана кај различни возрасни  Доц.д-р Синиша Стојаноски 



групи,  Нутригеномика и 
Токсикологија на храна, за 
акредитација на студиска програма 
на прв циклус студии по 
Нутриционизам на  Природно 
математички факултет. 

8. 

 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 
 
 
 

9. 

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 

10. 
изведување настава  од втор циклус  
циклус специјалистички студии по 
фармацевтска регулатива 

Фармацевтски 
факултет-Скопје. 

 

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

11. 

Анатомија и физиологија  со 10 
ЕКТС кој се предава во четврти 
семестар по студиската програма  
магистер по фрмација 
(интегрирани студии од прв и втор 
циклус). 

Фармацевтски 
факултет-Скопје 

проф.д-р 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 
доц.д-р Билјана Трпковска 
в.н.сор.д-р Билјана Бојаџиева 
Стојаноска 
 

12. 

Микробиологија на храна со 4 
ЕКТС кој се предава во прв циклус 
студии по диететика и 
диетотерапија и Микробиологија со 
паразитологија со 7 ЕКТС кој се 
предава во трет семестар по 
студиската програма магистер по 
фармација  

Фармацевтски 
факултет-Скопје 

проф.д-р Никола Пановски 
проф.д-р Елена Трајковска 
Докиќ 
проф.д-р Гордана Јанкоска 
проф.д-р Жаклина Цековска 
проф.д-р Ана Кафтанџиева 
проф.д-р Татјана Грдановска 
проф.д-р Весна Котевска 
в.н.сор.д-р Маја Јурхар Павлова 
н.сор.д-р Гордана Мирчевска 
н.сор.д-р Лилјана Лабачевска 
ас.д-р Кирил Михајлов 
ас.д-р Марко Костовски 

13. 

Микробиологија со имунологија со 
6 ЕКТС кој се предва во четврти 
семестар по студиската програма  
лабораториско биоинженерство. 

Фармацевтски 
факултет-Скопје 

проф.д-р Никола Пановски 
проф.д-р Елена Трајковска 
Докиќ 
проф.д-р Гордана Јанкоска 



проф.д-р Жаклина Цековска 
проф.д-р Ана Кафтанџиева 
проф.д-р Татјана Грдановска 
проф.д-р Весна Котевска 
в.н.сор.д-р Маја Јурхар Павлова 
н.сор.д-р Гордана Мирчевска 
н.сор.д-р Лилјана Лабачевска 

14. 

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

Фармацевтски 
факултет-Скопје 

проф.д-р 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 
асистент докторанд д-р 
Михаела Несторова 
асистент докторанд д-р Биљана 
Спиркоска Вангеловска 

15. 

Одбрани поглавја од 
патофизиологија со 4 ЕКТС кој се 
предава во прв циклус студии по 
диететика и диетотерапија, 
патофизиологија со 6 ЕКТС кој се 
предва во пети семестар по 
студиската програма магистер по 
фармација и предметот 
патофизиологија со патологија со 
4  ЕКТС кој се предава во четврти 
семестар по студиската програма 
лабораториско биоинженерство.  

Фармацевтски 
факултет-Скопје 

 
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 
доц.д-р Невена Маневска 
доц.д-р Тања Маказлиева 
н.сов.д-р Соња Кузмановаска 
в.н.сор.д-р Тони Трипуновски 

16. 

Патофизиологија со патологија со 
4  ЕКТС кој се предава во четврти 
семестар по студиската програма 
лабораториско биоинженерство.  
 

Фармацевтски 
факултет-Скопје 

проф.д-р Гордана Петрушевска 
проф.д-р Славица Костадинова 
Куновска 

17. 

Биофизика за студиска програма за 
магистер по фармација со 5 ЕКТС и 
лабораториско биоинженерство со 
5 ЕКТС.  
 

Фармацевтски 
факултет-Скопје проф.д-р Томислав Станковски 

18. 
учество во настава на 
специјалистички студии од втор 
циклус од областа козметологија 

Фармацевтски 
факултет-Скопје проф.д-р Сузана Николовска 

19. 

Функционална анатомија со фонд 
на часови 2+0 и 4 ЕКТС за 
Студиска програма на прв циклус 
академски студии по физичко и 
здравствено образование и 
Студиска програма на прв циклус 
стручни студии за спортски 
тренери  

Факултет за физичко 
образование, спорт и 

здравје - Скопје 

проф.д-р Јулија Живадиновиќ 
Богдановска 

20. Физиологија 1, со фонд на чсови 
(30+45) задолжителен втор  

Стоматолошки 
факултет-Скопје 

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



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

проф.д-р Весела Mалеска 
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  

21. 
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 Гордана Јанкоска 
проф.д-р Жаклина Цековска 
проф.д-р Весна Котевска 
проф.д-р Ана Кафтанџиева 
проф.д-р Татјана Грданоска 
в.н.сор.д-р Маја Јурхар Павлова 
н.сор.д-р Гордана Мирчевска 
н.сор.д-р Лилјана Лабачевска 
ас.д-р Кирил Михајлов 
ас.д-р Марко Костовски  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
22. 

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 
н.сор.д-р Александар Ефтимов 
асистент докторанд д-р Селим 
Комина 
ас.д-р Панче Здравковски 
ас.д-р Глигор Ристовски 
ас.д-р Даниела Бајдевска 
Дукоска 
ас.д-р Симона Стојаноска 
Гоџоска 
асистент докторанд д-р Благица 
Крстевска 
 

23. 
Патолошка физиологија, со фонд 
на чсови (45+30) задолжителен 
четврти  семестар 

Стоматолошки 
факултет-Скопје 

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 
доц.д-р Невена Маневска 



доц.д-р Тања Маказлиева 

24. 

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 
в.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 

25. 
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 
проф.д-р Арбен Таравари 
доц.д-р Иван Барбов 
доц.д-р Николина Тановска 
доц.д-р Игор Кузмановски 
доц.д-р Габриела Новотни 
н.сор.д-р Бојан Бошковски 
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 Ана Донева 
ас.д-р Татјана Делева 
Стошевска 
ас.д-р Блерим Адеми 
ас.д-р Драган Цибрев 



26. 

Епидемиологија, со фонд на чсови 
(15+15) задолжителен четврти 
семестар и 
Биостатистика, со фонд на чсови 
(15+15) изборен втор  семестар за 
интегрирани студии од прв и втор 
циклус за доктори по дентална 
медицина и Биостатистика за 
стручни стоматолошки сестри 

Стоматолошки 
факултет-Скопје 

проф.д-р Розалинда Исјановска 
проф.д-р Бети Зафирова 
Ивановска 
проф.д-р Весна Велиќ 
Стефановска 
н.сов.д-р Ирина Павловска 
ас.д-р Драган Кочински 
 

27.  

 
 
 
 
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 

 
 
 
 

Стоматолошки 
факултет-Скопје 

проф.д-р Снежана Мишевска 
Перчинкова 
проф.д-р Лидија Чевревска 
проф.д-р Борче Георгиевски 
проф.д-р Ѓеорѓи Божиновски 
проф.д-р Дејан Докиќ 
проф.д-р Александар 
Стојановиќ 
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 Нико Беќаровски 
проф.д-р Андон Чибишев 
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 
проф.д-р Жанина Переска 
проф.д-р Ирина Пановска 
Ставридис 
проф.д-р Дејан Спасовски 
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 
доц.д-р Димитар Каркински 
доц.д-р Сава Пејковска 
доц.д-р Емилија Антова 
доц.д-р оливер Калпак 
доц.д-р Искра Битоска 
доц.д-р Бети Тодоровска 
доц.д-р Лада Трајчевска 
доц.д-р Ирена Рамбабова 
Бушљетиќ 
н.сов.д-р Светлана Станковиќ 
н.сов.д-р Весна Радуловиќ 
Божиновска 
н.сов.д-р Борјанка Танева 
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 Тошо Плашески 
в.н.сор.д-р Александра Пивкова 
Вељановски 
в.н.сор.д-р Игор Николов 
н.сор.д-р Дафина Николова 
н.сор.д-р Ирена Митевска 
н.сор.д-р Атип Рамадани 
н.сор.д-р Валентина Андова 
н.сор.д-р Ирфан Ахмети 
н.сор.д-р Елена Цуракова 
Ристовска 
н.сор.д-р Фана Личоска 
Јосифовиќ 
н.сор.д-р Владимир Пушевски 
н.сор.д-р Емилија Сандевска 
асистент докторанд д-р  
Арзана Хасани Јусуфи 
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 
ас.д-р Сузана Арбутина 
ас.д-р Дејан Тодевски 
асистент докторанд д-р Милена 
Милетиќ 
асистент докторанд д-р Зоран 
Арсовски 
асистент докторанд д-р Елена 
Јовановска Јанева 
асистент докторанд д-р  
Ангела Дебрешлиоска 
асистент докторанд д-р Ирина 
Ангеловска 
асистент докторанд д-р  
Билјана Попоска 
асистент докторанд д-р  
Ирфан Исмаили 
асистент докторанд д-р  
Зорица Нановиќ 
асистент докторанд д-р  
Марија Живковиќ 
асистент докторанд д-р  
Татјана Бајрактарова Прошева 
асистент докторанд д-р  
Андријана Спасовска Василова 
асистент докторанд д-р  
Александра Цаневска Танеска 
асистент докторанд д-р  
Ангела Каранфиловиќ 
асистент докторанд д-р  
Мимоза Миленкова 
асистент докторанд д-р  
Емилија Николоска Трпчевска 
асистент докторанд д-р  
Данче Ристова 
асистент докторанд д-р  
Емилија Лазарова Трајковска 



асистент докторанд д-р  
Саша Ќаева Анастасова 
асистент докторанд д-р  
Нела Костова 
асистент докторанд д-р  
Билјана Зафировска Талеска 
асистент докторанд д-р  
Јане Талески 
асистент докторанд д-р  
Душан Петковски 
асистент докторанд д-р  
Саветка Паљошковска 
Јорданова 
асистент докторанд д-р  
Даница Петкоска Спирова 
асистент докторанд д-р  
Елена Груева Настевска 
асистент докторанд д-р  
Хајбер Таравари 
асистент докторанд д-р  
Марија Ѓеракароска Радовиќ 
асистент докторанд д-р  
Александра Бабулоска 
асистент докторанд д-р  
Кристин Костадиноски 
асистент докторанд д-р  
Кирил Наумоски 
асистент докторанд д-р  
Лазар Чадиевски 
Милче Цветаноски 
Невенка Ридова 
асистент докторанд д-р  
Симона Стојановска 
асистент докторанд д-р  
Фросина Арнаудова Дежуловиќ 
Светлана Павлеска 
Кузмановска 
асистент докторанд д-р  
Филип Гучев 
асистент докторанд д-р  
Марија Здравеска 
асистент докторанд д-р  
Владислава Ада Груева 
Каранфилова 
асистент докторанд д-р  
Вангел Нечевски 
асистент докторанд д-р  
Марио Јовановски 
асистент докторанд д-р  
Живко Петровски 
асистент докторанд д-р  
Игор Здравковски 
асистент докторанд д-р  
Енес Јашари 
асистент докторанд д-р  
Енес Шеху 



асистент докторанд д-р  
Анче Волкановска Николовска 
асистент докторанд д-р  
Џем Адем 
асистент докторанд д-р  
Никола Ѓорѓиевски 
асистент докторанд д-р  
Зоран Јаневски 
асистент докторанд д-р  
Марија Попова Лабачевска 
асистент докторанд д-р  
Божидар Кочоски 
асистент докторанд д-р  
Тара Ристевска 
асистент докторанд д-р  
Александра Стевчевска 
асистент докторанд д-р  
Афродита Берат Хусеини 
асистент докторанд д-р  
Ирена Гиговска Димова 
асистент докторанд д-р  
Лидија Ветерова Миљковиќ 
асистент докторанд д-р  

28. 
Оториноларингологија, со фонд на 
чсови (30+30) задолжителен пети  
семестар 

Стоматолошки 
факултет-Скопје 

проф.д-р Јане Нетковски 
проф.д-р Никола Николовски 
доц.д-р Габриела Копачева 
Барсова 
доц.д-р Фродита Јакимовска 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
29. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 Александра Јанчевска 
н.сов.д-р Снежана Јанчевска 
в.н.сор. д-р Емилија Шахпазова 
в.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 
н.сор.д-р Валентина Цвејоска 
Чолакова 
ас.д-р Весна Мицевска 
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 

30. 
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 Катерина Спасовска 
ас.д-р Велимир Савески 
ас.д-р Дејан Јакимовски 
ас.д-р Костадин Попоски 
ас.д-р Милена Стевановиќ 
ас.д-р Сунчица Богоева 
Тасевска 
ас.д-р Илир Демири 
ас.д-р Елена Денковска 

31. 
Основи на клиничка радиологија, со 
фонд на чсови (15+30) 
задолжителен пети  семестар 

Стоматолошки 
факултет-Скопје 

 
доц.д-р Александар  Ѓорески 

32. 
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 Светозар Антовиќ 
проф.д-р Владо Столевски 
проф.д-р Лазар Тодоровиќ  
проф.д-р Боро Џонов 
проф.д-р Ристо Чоланчески 
доц.д-р Владимир Рендевски 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
проф.д-р Весна Гривчева 
Пановска 
проф.д-р Сузана Николовска 



 
 
 
 
33.  
 

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

 
 
 
 

Стоматолошки 
факултет-Скопје 

проф.д-р Катерина Дамевска 
доц.д-р Силвија Дума 
доц.д-р Христина Брешковска 
ас.д-р Ивана Дохчева 
Карајованова 
ас.д-р Маја Димова 

34. 
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 
насл.вонр.проф.д-р Весна 
Челева 
насл.доц.д-р Христиан Дума 
насл.доц.д-р Наташа 
Шекеринов 
насл.доц.д-р Игор Исјановски 
ас.д-р  Ирина Богданова 
ас.д-р Јана Нивичка Ќаева 
 

35. 

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 
асистент докторанд д-р Љупчо 
Чакар 
асистент докторанд д-р Наташа 
Битољану 
асистент докторанд д-р 
Викторија Белакапоска 
Српанова 
ас.д-р Ана Ивчева 
ас.д-р Горан Павловски 
 

36. 
Хигиена и 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 
доц.д-р Мирјана Димовска 
ас.д-р Александра Петрова 
ас.д-р Рената Младеновска 

37. Орофацијална генетика (изборен) Стоматолошки 
факултет-Скопје 

проф.д-р Елена Шукарова 
Ангеловска 
доц.д-р Александар 
Петличковски 

38. Социјална медицина (изборен)  Стоматолошки 
факултет-Скопје 

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

39. Психијатрија (изборен) со фонд на 
чсови (15+15)  шести  семестар 

Стоматолошки 
факултет-Скопје 

проф.д-р  Димитар Боневски 
проф.д-р Ненси Манушева  



40. 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 
проф.д-р Јадранка Георгиевска 
проф.д-р Ана Данева Маркова 
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 Стојовска 
Лазарова 
доц.д-р Слаѓана Симеонова 
Крстевска 
доц.д-р Весна Ливринова 
доц.д-р Анет Сима  
доц.д-р Горан Кочоски 
доц.д-р Кристина Скепаровска 
доц.д-р Данииела Иванова 
Панова 
доц.д-р Валентина Тофилоска 
доц.д-р Роса Спасова 
доц.д-р Миле Тантуровски 
доц.д-р Катерина Николовска 
доц.д-р Маја Пејковска Илиева 

41. 

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 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 
в.н.сор.д-р Јулијана Брезовска 
Кавракова 
ас.д-р Христина Ампова 

42. Биофизика Стоматолошки 
факултет-Скопје 

проф.д-р Томислав Станковски 
доц.д-р Душко Лукарски 

43. 

   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 
доц.д-р Билјана Трпковска 
в.н.сор Билјана Бојаџиева 
Стојаноска 

44. Хистологија и ембриологија, со 
фонд на чсови 

Стоматолошки 
факултет-Скопје 

 
проф.д-р Елида Митевска 



(45+30)задолжителен втор  
семестар 

доц.д-р Лена Какашева 
Маженкова  
ас. д-р Ирена Костадинова 
Петрова 

 
За вршење на високообразовна дејност на факултетите во рамките на УКИМ, ННС 

донесува одлука. 
 
 

3. Донесување на Одлука за распишување на интерен конкурс за избор на  
демонстратори по барање од катедрите и формирање на комисии за избор на 
демонстратори. 

 
1. Катедрата за 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 
2 демонстратори по предметите:  

- Физиологија на клетка и Физиологија 1 и 2 од студиската програма по општа 
медицина и  

- Физиологија и Физиологија на клетка од останатите студиски програми од 
тригодишните стручни студии. 

Кадровскиот одбор му предлага на ННС да ја усвои следната комисија за избор на 
2 демонстратор на Катедрата за физиологија: 

1. Проф.д-р Сања Манчева 
2. Проф.д-р Људмила Ефремовска 
3. Проф.д-р Јасмина Плунцевиќ Глигороска 
 

2. Катедрата за медицинска физика 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 предметот: 

- Биофизика за студиските програми на Медицинскиот, Стоматолошкиот и 
Фармацевтскиот факултет во Скопје. 

Кадровскиот одбор му предлага на ННС да ја усвои следната комисија за избор на 
2 демонстратор на Катедрата за медицинска физика: 

1. Проф.д-р Томислав Станковски 
2. Доц.д-р Душко Лукарски 
3. Проф.д-р Даниела Миладинова 

 
3. Катедрата за 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 Патологија 2 од студиската програма по општа медицина; 
- Општа патологија и Патолошки основи на болестите од студиската програма по 

дентална медицина и 
- Патологија за сите студиски програми од тригодишните стручни студии. 
Кадровскиот одбор му предлага на ННС да ја усвои следната комисија за избор на 

2 демонстратор на Катедрата за патологија: 
1. Проф.д-р Гордана Петрушевска 
2. Проф.д-р Славица Костадинова Куновска 
3. Доц.д-р Магдалена Богдановска Тодоровска 
 
 

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



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ИЗВЕШТАЈ ОД НАУЧНИОТ ОДБОР 
 
 
 Научниот одбор на Наставно-научниот совет на Медицинскиот факултет од Скопје, 
по електронски пат одржа седница на ден 22.09.2021  година. По однос на предложенита 
точка од дневниот ред и спроведеното гласање, Научниот одбор зазеде став: 
 

1. Донесување на предлог-одлука за формирање  на работна група од седум члена на 
Научниот одбор која ќе предложи рецензентски комисии за рецензија на 
научноистражувачките проекти финансирани од Медицинскиот факултет, со 
рецензенти од соодветна научна област. 

 
За досега пристигнатите завршени елаборати  се предлага работна група од следните 
членови: проф.д-р. Милена Голубовиќ Арсовска, проф д-р Катарина Ставриќ, проф. д-
р Људмила Ефремова, проф. д-р Билјана Кузмановска, проф. д-р Игор Спироски, проф 
д-р Рубенс Јовановиќ и проф д-р Розалинда Попова Јовановска.  
 
Работните групи ќе се менуваат со членови на Научниот одбор. 
 
 

 
 

         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, по електронски пат одржа седница 
на ден 22.09.2021 година и по предложените точки на дневниот ред зазеде став: 

 
 

1. Предлог комисии за оцена и одбрана на докторска дисертација од: 
 
- м-р Илир Шабани на тема: "Проценка на ефикасноста од алендронатната 
терапија во редукцијата на перипростетичната коскена загуба во 
фемурот по вградување на тотална бесцементна ендопротеза на колк" се 
предлага комисија во состав: 
  

1. Проф. д-р Даниела Георгиева, претседател 
2. Проф. д-р Милан Самарџиски, ментор 
3. Проф. д-р Роза Џолева Толеска, член 
4. Проф. д-р Василчо Спиров, член 
5. Проф. д-р Бети Зафирова Ивановска, член 

 
- д-р Даниела Буклиоска Илиевска на тема: "Кардиоваскуларни и метаболни 
коморбидитети кај пациенти со хронична опструктивна белодробна 
болест" се предлага комисија во состав: 
  

1. Проф. д-р Јованка Караџинска Бислимовска, претседател 
2. Проф. д-р Јордан Минов, ментор 
3. Проф. д-р Силвана Јованова, член 
4. Проф. д-р Соња Топузовска, член 
5. Проф. д-р Бисерка Јовковска-Ќаева, член 

 
- д-р Маријан Балоски на тема: “Поврзаност на генските мутации и 
полиморфизми со белодробната емболија - клиничко-генетска студија’’ 
се предлага комисија во состав: 
  

1. Проф. д-р Маријан Бошевски, претседател 
2. Проф. д-р Јасминка Нанчева, ментор 
3. Проф. д-р Соња Топузовска, член 
4. Проф. д-р Томе Стефановски, член 
5. Проф. д-р Сашо Панов, член 

 
 
 2. Предлог комисии за оцена на поднесениот предлог-докторски проект за 
изработка на докторски труд од: 



- д-р Имер Дурмиши на тема: „Третман на прекумерна тежина со 
примена на интрагастрични балони“, се предлага комисија во состав: 
 

1. Проф. д-р Јулија Живадиновиќ Богдановска, ментор 
2. Проф. д-р Никола Јанкуловски, член 
3. Проф. д-р Мери Трајковска. Член 

 
 
3. Предлог комисии за одбрана на докторска дисертација од: 
 
- м-р Јана Белевска (објавен во Билтен на Универзитетот бр. 1241 од 01.07.2021) 
на тема: „Евалуација на хормоните на хипофизо-гонадната и 
хипофизо-адреналната оска како предиктори за појава на 
постпартална депресија при ин витро фертилизација“(Доколку 
извештајот за оцена на докторска дисертација не се усвои на Наставно-научниот 
совет, оваа точка ќе биде симната од дневниот ред на ННС), се предлага комисија 
во состав: 
 

1. Проф. д-р Бранислав Стефановски, претседател 
2. Проф. д-р Марија Папазова, ментор 
3. Проф. д-р Ана Данева Маркова, член  
4. Проф. д-р Горан Димитров, член  
5. Проф. д-р Глигор Тофоски, член 

 
- д-р Илир Исмаили (рецензија и издвоено мислење објавени во Билтен на 
Универзитетот бр. 1242 од 15.07.2021) на тема: “Поврзаност на 
полиморфизмите на гените вклучени во метаболизмот на 
циклофосфамид и доксорубицин со токсичните ефекти при 
нивната примена кај карцином на дојка “(Доколку извештајот за оцена 
на докторска дисертација не се усвои на Наставно-научниот совет, оваа точка ќе 
биде симната од дневниот ред на ННС), се предлага комисија во состав: 
 

1. Проф. д-р Снежана Смичковска, претседател 
2. Проф. д-р Михаил Кочубовски, ментор 
3. Проф. д-р Сашо Панов, член  
4. Проф. д-р Горан Кондов, член  
5. Проф. д-р Лилјана Костовска-Манева, член. 

 
- д-р Илир Демири (објавен во Билтен на Универзитетот бр. 1242 од 15.07.2021) 
на тема: „Значењето на висината на серумските концентрации на 
прокалцитонинот во предвидување на текот и исходот кај 
пациенти со сепса во корелација со индексите на тежина на 
болест“ (Доколку извештајот за оцена на докторска дисертација не се усвои на 
Наставно-научниот совет, оваа точка ќе биде симната од дневниот ред на ННС), се 
предлага комисија во состав: 
 

1. Проф. д-р Ирена Кондова Топузовска, претседател 



2. Проф. д-р Звонко Микленковиќ, ментор 
3. Проф. д-р Снежана Стојковска, член  
4. Проф. д-р Бети Зафирова Ивановска, член  
5. Проф. д-р Александар Петличковски, член. 

 
- д-р Шенол Тахир (објавен во Билтен на Универзитетот бр. 1241 од 01.07.2021) 
на тема: „Дијагностичка предиктивна вредност на скоринг-
системите при индикација за апендектомија“(Доколку извештајот за 
оцена на докторска дисертација не се усвои на Наставно-научниот совет, оваа точка 
ќе биде симната од дневниот ред на ННС), се предлага комисија во состав: 
 

1. Проф. д-р Никола Јанкуловски, претседател 
2. Проф. д-р Ѓулшен Селим, ментор 
3. Проф. д-р Светозар Антовиќ, член  
4. Проф. д-р Виолета Никодиновска Василевска, член  
5. Проф. д-р Розалинда Попова Јовановска , член 
 
 

                  Раководител нa  
Советот на Трет циклус студии-докторски 
                     студии по медицина 
    Проф. д-р Розалинда Попова Јовановска   с.р. 



ИЗВЕШТАЈ ОД ОДБОРОТ ЗА СПЕЦИЈАЛИЗАЦИИ И СУПСПЕЦИЈАЛИЗАЦИИ 
 
  
 Одборот за специјализации и супспецијализации на Наставно-научниот совет на 
Медицинскиот факултет од Скопје одржа состанок на 23.09.2021 година преку 
сретствата за електронска комуникација. Од вкупно 19 членови  на Одборот за 
специјализации и супспецијализации, мнозинството се изјасниа по предложениот 
дневен ред и Одборот зазеде став: 
 
 

1. Предлагање на комисии за полагање на специјалистички испит 
 

     - Одборот за специјализации и супспецијализации му предлага на ННС да ги усвои 
следните комисии за полагање на специјалистички испит по специјалноста: 
 

а)  Ортопедија 
 

              комисии    замена 
           I  

1. Проф.д-р Златко Темелковски Проф. д-р Зоран Божиновски 
2. Вон. проф.д-р Даниела Георгиева  Доц. д-р Марта Фотева 
3. Науч. сор. д-р Ненад Атанасов  Науч. сор. д-р Алан Андоновски 

 
II 

 

1. Проф. д-р Зоран Божиновски Проф. д-р Милан Самарџиски 
2. Доц. д-р Марта Фотева Вонр. проф. д-р Розе Џолева Толевска 
3. Науч. сор. д-р Алан Андоновски Науч. сор. д-р Виктор Камнар 

 
III 

 

1. Проф. д-р Милан Самарџиски Проф.д-р Златко Темелковски 
2. Вонр. проф. д-р Розе Џолева Толевска Вон. проф.д-р Даниела Георгиева 
3. Науч. сор. д-р Виктор Камнар Науч. сор. д-р Ненад Атанасов 

 
 
   б)  Медицинска микробиологија со паразитологија 
 

       I 
1. Проф. д-р Каќа Поповска 
2. Проф. д-р Гордана Јанковска 
3. Виш науч. сор. д-р Маја Јурхар Павлова 

 
      II 

1. Проф. д-р Каќа Поповска 
2. Проф. д-р Жаклина Цековска 
3. Проф. д-р Татјана Грданоска 

 
      III 

1. Проф. д-р Елена Трајковска Докиќ 
2. Проф. д-р Ана Кафтанџиева 
3. Науч. сор. д-р Гордана Мирчевска 



      IV 
1. Проф. д-р Елена Трајковска Докиќ 
2. Проф. д-р Гордана Јанковска 
3. Проф. д-р Весна Котевска 
 
V 
1. Проф. д-р Жаклина Цековска 
2. Проф. д-р Ана Кафтанџиева 
3. Проф. д-р Весна Котевска 
 
VI 
1. Проф. д-р Жаклина Цековска 
2. Проф. д-р Каќа Поповска 
3. Виш науч. сор. д-р Маја Јурхар Павлова 
 
VII 
1. Проф. д-р Гордана Јанковска 
2. Проф. д-р Каќа Поповска 
3. Проф. д-р Весна Котевска 
 
VIII 
1. Проф. д-р Гордана Јанковска 
2. Проф. д-р Елена Трајковска Докиќ 
3. Науч. сор. д-р Лилјана Лабачевска Ѓатовска 
 
IX 
1. Проф. д-р Ана Кафтанџиева 
2. Проф. д-р Жаклина Цековска 
3. Проф. д-р Весна Котевска 
 
X 
1. Проф. д-р Ана Кафтанџиева 
2. Проф. д-р Елена Трајковска Докиќ 
3. Проф. д-р Татјана Грданоска 

 
 
 
                                                                                                      Продекан, 

                                                                                          Проф.д-р Ана Данева Маркова с.р. 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

ИЗВЕШТАЈ ОД СОВЕТОТ НА ТРЕТ ЦИКЛУС СТУДИИ-ДОКТОРСКИ 
СТУДИИ ПО ЈАВНО ЗДРАВСТВО 

 
 

Советот на докторски студии по Јавно Здравство, по електронски пат одржа 
состанок на 17.09.2021 година, и по предложените точки од дневниот ред зазеде став: 
 
 1. Информација за извештај од комисија за оцена на докторска дисертација; 

  а) м-р Сања Прошева (објавен во билтен на Универзитетот бр.1241 од 
01.07.2021) на тема: “Концепт за здравствена промоција во училиштата – проценка на 
ефектите од примената во основното образование во Република Северна Макдонија” 
           
   Советот на студиската програма беше информиран за позитивната Рецензиja дадена 
од страна на комисијата за оценка на докторска дисертациja која ќе биде проследена до 
Наставно-научниот совет за усвојување. 
 
 
 2. Формирање на комисија за одбрана на докторска дисертација од; 
           а) м-р Сања Прошева на тема: „Концепт за здравствена промоција во училиштата 
– проценка на ефектите од примената во основното образование во Република Северна 
Макдонија “ 
 
  Се предлага комисија во состав: 

 1. Проф.д-р Моме Спасовски-претседател 
 2. Проф.д-р Елена Ќосевска-ментор 
 3. Проф.д-р Весна Велиќ Стефановска-член 
 4. Проф.д-р Розалинда Исјановска-член 
 5. Проф.д-р Михаил Кочубовски-член 

 
 
 
 

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

 
 



 
 

ИЗВЕШТАЈ ОД ОДБОРОТ ЗА ИЗДАВАЧКА ДЕЈНОСТ 
 

Членовите на Одборот за издавачка дејност на Медицинскиот факултет одржа 
состанок на ден 22.09.2021 година, преку средствата за електронска комуникација  и 
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)  Практикум со наслов: „Психијатрија“ наменет за студентите по општа медицина 

на Медицинскиот факултет од група автори: доц.д-р Елизабет Мицева Величковска, проф.д-р 
Лилјана Китева Игњатова, проф.д-р Славица Арсова Хаџи-Анѓелковска и проф.д-р Ненси 
Манушева, Катедрата за психијатрија и медицинска психологија  за членови на Рецензентска 
комисија ги предлага:  

1. Проф.д-р Марија Ралева 
2. Проф.д-р Димитар Боневски 
 
б)  Учебникот со наслов: „Медицинска физиологија за студентите на 

Фармацевтскиот факултет“ од група автори: проф.д-р Лидија Тодоровска, проф.д-р Весела 
Малеска, проф.д-р Бети Дејанова, проф.д-р Сунчица Петровска, проф.д-р Људмила 
Ефремовска, проф.д-р Сања Манчевска и проф.д-р Јасмина Плунцевиќ Глигоровска, 
Катедрата за физиологија  за членови на Рецензентска комисија ги предлага:  

1. Проф.д-р Марија Папазова  
2. Проф.д-р Даниела Поп Ѓорчева 
 
в)  Монографија со наслов: „Нарушување на видот и можности за превенција“ од 

авторите: проф.д-р Милена Голубовиќ Арсовска, в.н.сор.д-р Емилија Даштевска и насл.доц. 
д-р Наташа Шекеринов, Катедрата за офталмологија  за членови на Рецензентска комисија ги 
предлага:  

1. Проф.д-р Снежана Бошњаковска  
2. Проф.д-р  Даниела Димитрова Радојиќ од Институтот за специјална едукација 

и рехабилитација на Филозофскиот факултет при УКИМ 
 

2. Донесување на Одлука за печатење на рецензирани учебници/учебни помагала: 
  1. Учебник со практикум со наслов: „Основи на нуклеарната медицина“ наменет за 

студентите по општа медицина од група автори: проф. д-р Венјамин Мајсторов, проф.д-р 
Даниела Миладинова, проф.д-р Даниела Поп-Ѓорчева, проф.д-р Ана Угринска, доц.д-р 
Синиша Стојаноски, проф.д-р Томислав Станковски, н.сов.д-р Соња Кузмановска, в.н.сор.д-р 
Тони Трипуноски и доц.д-р Тања Маказлиева и доц.д-р Невена Маневска од Катедрата за 
нуклеарна медицина,  во тираж од 200 примероци. 

  2. Учебното помагало со наслов: „Практикум по медицинска психологија и 
социологија“ наменет за студентите по општа медицина од авторите: проф.д-р Димитар 
Боневски, н.сор.д-р Андромахи Наумовска и проф.д-р Марија Ралева од Катедрата за 
психијатрија и медицинска психологија во тираж од 200 примероци. 

 
                                                                                                              Претседател на  

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


