








  
 
 

З  А  П  И  С  Н  И  К 
 
 Од одржана XXXVI 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 28.09.2021 година.  
 

Од вкупно 148 членa на  Наставно-научниот совет, по предложениот дневен ред 
на седницата преку е-маил се изјаснија 131 членoви (114 наставници и 17 студенти) и 
тоа: Соња Алабаковска, Розалинда Попова Јовановска, Бети Зафирова Ивановска, 
Златко Јаќовски, Ана Данева Маркова, Светлана Цековска, Јулија Живадиновиќ, 
Биљана Зафирова,  Аце Додевски, Јасна Богданска, Катерина Тошеска Трајковска, Лена 
Какашева Маженковска, Бети Дејанова, Лидија Тодоровска, Сања Манчевска, Јасмина 
Плунцевиќ Глигороска, Гордана Јанкоска, Жаклина Цековска, Ана Кафтанџиева, Нели 
Башеска, Рубенс Јовановиќ, Венјамин Мајсторов, Никола Лабачевски, Димче Зафиров, 
Мери Киријас, Розалинда Исјановска, Весна Велиќ Стефановска, Моме Спасовски, 
Верица Попоска, Александар Станков, Даниела Миладинова, Ана Угринска, Михаел 
Груневски, Александар Ѓорески, Љубица Георгиевска Исмаил, Елизабета Србиновска 
Костовска, Марија Вавлукис, Христо Пејков, Лидија Попоска, Петар Дејанов, Ѓулшен 
Селим, Александар Стојановиќ, Борче Георгиевски, Дејан Докиќ, Златица 
Димитријевиќ Гошева, Ирена Кафеџиска, Љубинка Дамјановска Крстиќ, Лидија 
Петковска, Жанина Переска, Ненад Јоксимовиќ, Мери Трајковска, Владимир 
Андреевски, Снежана Марковиќ Темелковска, Саша Јовановска Мишевска, Весна 
Герасимовска, Ирина Пановска Ставридис, Соња Бојаџиева, Аспазија Софијанова, 
Татјана Јаќовска, Филип Дума, Лидија Карева, Кристина Миронска, Марина Крстевска 
Константинова, Констандина Кузевска Манева, Звонко Миленковиќ, Ирена Кондова 
Топузовска, Снежана Стојковска, Гордана Китева Тренчевска, Наталија Долненец 
Банева, Анита Аровска, Емилија Цветковска, Димитар Боневски, Лилјана Игњатова, 
Славица Арсова Хаџи Анѓелковска, Стојан Бајрактаров, Сузана Николовска, Никола 
Јанкуловски, Светозар Антовиќ, Реџеп Сељмани, Александар Чапароски, Владимир 
Рендевски, Александра Димовска Гавриловска, Симон Трпески, Смиља Туџарова, 
Горан Кондов, Ристо Чоланчевски, Оливер Станков, Скендер Саиди, Лазар Тодоровиќ, 
Шабан Мемети, Зоран Божиновски, Роза Џолева Толевска, Даниела Георгиева, Весна 
Димовска Јорданова, Јане Нетковски, Глигор Тофоски, Јадранка Георгиевска, Иво Ќаев, 
Драге Дабески, Анета Сима, Елена Џикова, Ирена Алексиоска Папестиев, Кристина 
Скепароска, Андријан Карталов, Јасминка Нанчева, Михаил Кочубовски, Игор 
Спироски, Ериета Николиќ Димитрова, Татјана Макаровска Бојаџиева, Јордан Минов, 
Сашо Столески, Александар Петличковски, Катерина Ставриќ, Томислав Станковски, 
студенти: Виктор Симеоновски, Сара Бошевска, Филип Николовски,   Јована 
Цветановска, Ана Крстевскa, Јасмин Муминовиќ, Бојана Манoва, Ивана Балоска, Кети 
Скепаровска, Олга Дамовска,  Андреј Петровски, Мартин Анѓелов, Иван Арсовски, 
Матеј Трајчевски, Слободан Доксимовски, Гордана Крстева и Кирил Кузмановски. 
 

Членови што не се изјасниле за седницата преку е-маил: Марија Папазова, 
Јасмина Тројачанец Павловска, Биљана Јанеска,  Даниела Поп Ѓпорчева, Василчо 
Спиров, Маја Јакимовска Димитровска, Биљана Пргова, Бранислав Стефановски, 
Снежана Смичкоска, Игор Стојковски, Христијан Костов, Никола Николовски, Горан 
Димитров, Валентина Коевска, студенти: Гонџа Сељмани, Срна Хршум и Дарја 
Мадевска.  

Матријалите за седницата на членовите на ННС им беа доставени на 23.09.2021 
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 записниците од ХXXV седница на Наставно-научниот совет 
одржана на ден 01.07.2021 година и Конститутивната седница одржана на 02.07.2021 
година. 

2. Соопштенија на деканот. 
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 (прилог листа).  

4. Донесување на Одлуки за мирување на дел од Конкурсот за избор на лица во 
сите наставно-научни, научни и соработнички звања објавен од УКИМ Медицински 
факултет во Скопје на ден 08.03.2021 година и Конкурсот за избор на лица во сите 
наставно-научни, насловни и соработнички звања објавен од УКИМ Медицински 
факултет во Скопје на ден 04.06.2021 година. 

5. Извештаи по рецензии. 
a) Извештај од комисијата за рецензија на ракописот со наслов: „HDL и реверзен 

транспорт на холестерол“ Монографија од авторката проф.д-р Катерина  Тошевска 
Трајковска, наменета за студенти на општа медицина, доктори по медицина, 
специјализанти и специјалисти по медицинска биохемија на Медицинскиот факултет, 
Билтен на УКИМ бр. 1242 од 15.07.2021 година, стр.38-48.  

б) Извештај од комисијата за рецензија на ракописот со наслов: „Основи на 
научноистражувачка дејност“ од авторите: проф. д-р Љубица Георгиевска Исмаил, 
проф. д-р Марија Вавлукис, доц. д-р Лидија Попоска, проф. д-р Жанина Переска, н. сор. 
д-р Валентина Андова, проф. д-р Биљана Јаневска, проф. д-р Катерина Тошеска 
Трајковска и доц. д-р Ирена Алексиоска Папестиев, наменет за студентите на општа 
медицина на интегрираните прв и втор циклус студии и за студентите на прв циклус 
тригодишни стручни студии на Медицинскиот факултет, Билтен на УКИМ бр. 1243 од 
15.08.2021 година, стр.29-40.  

в) Извештај од комисијата за рецензија на ракописот со наслов: „Здравствена 
нега во радиологија“ од авторите: 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, проф.д-р Елизабета 
Мирчевска Жоговска, проф.д-р Зоран Спировски, проф.д-р Светозар Антовиќ, проф.д-р 
Слободан Ристевски, проф.д-р Ристо Чоланчевски, д-р Мирко Мишел Мирчевски, ас.  
д-р Марко Спасов, ас.д-р Деспот Деспотовски и проф.д-р Игор Кафтанџиев, наменет за 
студентите на Тригодишните стручни студии за дипломиран радиолошки технолог 
(назив на единицата), за предметот Здравствена нега во радиологија, Билтен на УКИМ 
бр. 1244 од 01.09.2021 година, стр.19-21.  

г) Извештај од комисијата за рецензија на ракописот со наслов: Хистолошка 
техника“ од авторите: проф. д-р Елида Митевска, доц. д-р Лена Какашева Маженковска 
и асистент д-р Ирена Костадинова Петрова, наменет за студентите на Тригодишните 
стручни студии за инженери по медицинско-лабораториска дијагностика, Билтен на 
УКИМ бр. 1244 од 01.09.2021 година, стр.22-27.  



  
д) Извештај од комисијата за рецензија на ракописот со наслов: „Општа 

хирургија за студентите по дентална медицина„ од авторите: проф. д-р Елизабета 
Жоговска, 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, наменет за студентите на Дентална медицина за 
предметот Општа хирургија, Билтен на УКИМ бр. 1244 од 01.09.2021 година, стр. 28-
30.  

ѓ) Извештај од комисијата за рецензија на ракописот со наслов: „Нормален 
пубертет и негови нарушувања“ Монографија од авторката проф. д-р Марина 
Крстевска Константинова, наменета за студентите на додипломските и 
постдипломските студии (академски и специјалистички), студии на медицинските 
факултети, Билтен на УКИМ бр. 1244 од 01.09.2021 година, стр.31-33.  

е) Извештај од комисијата за рецензија на ракописот со наслов: „Леукемии во 
детска возраст“ Монографија од авторката проф. д-р Светлана Кочева, наменета за 
студенти и специјализанти на Медицинскиот факултет, Билтен на УКИМ бр. 1245 од 
15.09.2021 година, стр.12-16-.  

ж) Извештај од комисијата за рецензија на ракописот со наслов: „Скрининзи и 
вакцинации кај новородено дете“ од авторите: н.сор.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 Кочовски, проф.д-р Билјана Таушанова и 
насл.доц.д-р Игор Исјановски, наменет за студентите на Медицинскиот факултет, 
Билтен на УКИМ бр. 1245 од 15.09.2021 година, стр. 17-26.  

 
з) 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 Ива Малахова Ѓореска 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 “. 

2. Д-р Соња Николова на тема: „Прогностичката вредност на компјутер-
изираната томографска пулмонална ангиографија кај пациенти со акутна белодробна 
емболија“. 

3. Д-р Реихане Биcлими Бериша  на тема: „Корелација на клинички, 
дермоскопски, хистопатолошки наоди за диференцијација на подвидовите на карцином 
на базалните клетки (БКК)“. 

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

докторанди на Школата за докторски студии при УКИМ за: 
1. М-р Јана Белевска на тема: „Евалуација на хормоните на хипофизо-гонадната 

и хипофизо-адреналната оска како предиктори за појава на постпартална депресија при 
ин витро фертилизација„ Билтен на УКИМ бр. 1241 од  01.07.2021 година, стр.220-229. 

2. Д-р Илир Исмаили на тема: „Поврзаност на полиморфизмите на гените 
вклучени во метаболизмот на циклофосфамид и доксорубицин со токсичните ефекти 
при нивната примена кај карцином на дојка“ Билтен на УКИМ бр. 1242 од  15.07.2021 
година, стр.49-66. 

3. 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“ Билтен на Универзитетот “Св. 
Кирил и Методиј“ во Скопје бр. 1242, од 15.07.2021 стр. 67-76. 

4. Д-р Шенол Тахир на тема: „Дијагностичка предиктивна вредност на скоринг-
системите при индикација за апендектомија“ Билтен на УКИМ бр. 1242 од  15.07.2021 
година, стр.77-89. 
 

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

1. М-р Сања Прошева на тема: „Концепт за здравствена промоција во 
училиштата - проценка на ефектите од примената во основното образование во 
Република Северна Македонија“, Билтен на УКИМ бр. 1241 од  01.07.2021 година, 
стр.209-219. 

 
6. Извештаи од одбори, наставно-научни колегиуми, совети и комисии 
-     Кадровски одбор 
-     Научен одбор 
-     Совет на студиска програма за трет циклус студии по медицина 
-     Одбор за специјализации и супспецијализации 
- Совет на студиска програма за трет циклус на студии по јавно здравство 
- Одбор за издавачка дејност. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Ад-1.Усвојување  на записниците од ХXXV седница на Наставно-научниот совет 

одржана на ден 01.07.2021 година и Конститутивната седница одржана на 02.07.2021 
година. 

ННС со мнозинство гласови ги усвои записниците од ХXXV седница на 
Наставно-научниот совет одржана на ден 01.07.2021 година и Конститутивната 
седница одржана на 02.07.2021 година. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 Ад-2. Соопштенија на деканот 
 Деканот го извести ННС дека 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 ги 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. 
 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Ад-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. 

ННС со мнозинство на гласови донесе Одлука за давање согланост за 
продолжување на договорот за вработување на следните лица: 
 

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  
10. Проф Д-р Борче Георгиевски  
11. Проф. Д-р Зоран Гучев  
12. Науч.сов.д-р Снежана Јанчевска 
13. Проф Д-р Лидија Чевреска  
14. Проф Д-р Велибор Тасиќ  
15. Проф Д-р Стојка Нацева Фустиќ  
16. Проф Д-р Звонко Миленковиќ  
17. Проф Д-р Снежана Стојковска  
18. Проф Д-р Снежана Смичкоска 
19. Проф Д-р Златко Темелковски  
20. Проф Д-р Елисавета Стикова 
21. Проф Д-р Василчо Спиров  
22. Проф Д-р Славица Шубеска Стратрова  
23. Проф Д-р  Розалинда Попова Јовановска  



  
24. Проф Д-р Оливер Каранфилски  
25. Доц.д-р Фродита Јакимовска 
26. Проф Д-р Ацо Костовски  
27. Доц.Д-р Кристина Миронска  
28. Проф Д-р Нели Башеска  
29. Проф Д-р Весна Димовска Јорданова  
30. Проф Д-р Ѓорѓе Џокиќ  
31. Проф Д-р Зоран Спировски  
32.  Проф. Д-р Елена Ќосева 
33. Проф. Д-р Миле Босилковски  
34. Виш науч.сор. Лазо Новески  
35. Проф. Д-р Славчо Стојменски  
36. Проф. Д-р Зоран Караџов  
37. Проф. Д-р Слободан Ристовски  
38. Проф. Д-р Марија Ралева  
39. Проф. Д-р Кочо Димитровски  
40. Проф. Д-р Фимка Тозија   
41. Проф. Д-р Михаил Кочубвски  
42. Науч.сов. Д-р Светлана Станковиќ 
43. Проф. Д-р Љубица Георгиевска Исмаил. 
44. Проф. Д-р Петар Дејанов  
45. Проф. Д-р Златица Димитријевиќ Гошева  
46. Виш науч.сор. Јагода Стојковиќ  
47. Проф.Д-р Розана Кацарска  
48. Виш науч.сор. Емилија Шахпазова  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 Ад-4. Донесување на Одлуки за мирување на дел од Конкурсот за избор на лица 
во сите наставно-научни, научни и соработнички звања објавен од УКИМ Медицински 
факултет во Скопје на ден 08.03.2021 година и Конкурсот за избор на лица во сите 
наставно-научни, насловни и соработнички звања објавен од УКИМ Медицински 
факултет во Скопје на ден 04.06.2021 година. 

ННС со мнозинство на гласови ги донесе следниве 
 

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 
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. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

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 
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. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Ад-5. Извештаи по рецензии 
ННС со мнозинство гласови ги 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- 6. Извештаи од одбори, наставно-научни колегиуми и комисии 
 

 Кадровски одбор 
Кадровскиот одбор на Наставно-научниот совет на Медицинскиот факултет од 

Скопје одржал состанок на 23.09.2021 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. 

 
ННС 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 формира 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 формира 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 формира 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 формира 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 формира 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 формира 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 формира 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 формира 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 формира 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 формира 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 формира 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. ННС донесе 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 
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 

Физолофски факултет-
Скопје  проф.д-р Марија Ралева 

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 

Природно математички 
факултет-Скопје Проф.д-р Ана Угринска 



  
Институтот по биологија. 
 

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 
групи,  Нутригеномика и 
Токсикологија на храна, за 
акредитација на студиска програма 
на прв циклус студии по 
Нутриционизам на  Природно 
математички факултет. 

 Доц.д-р Синиша Стојаноски 

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 

Фармацевтски 
факултет-Скопје 

проф.д-р Наташа Наќева 
Јаневска 



  
семестар по студиската програма  
магистер по фрмација 
(интегрирани студии од прв и втор 
циклус). 

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 

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 



  
фармација и предметот 
патофизиологија со патологија со 
4  ЕКТС кој се предава во четврти 
семестар по студиската програма 
лабораториско биоинженерство.  

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  
семестар и 
Физиологија 2, со фонд на чсови 
(45+30) задолжителен трет  
семестар 

Стоматолошки 
факултет-Скопје 

проф.д-р Бети Дејанова 
проф.д-р Сања Манчевска 
проф.д-р Весела 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 



  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 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 



  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 



  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 



  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 

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 

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 

 
 
 
 
 
 
 
 
33.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Дерматовенерологија, со фонд на 
чсови (30+30) задолжителен 
шести  семестар 

 
 
 
 
 
 
 
 

Стоматолошки 
факултет-Скопје 

 
проф.д-р Весна Гривчева 
Пановска 
проф.д-р Сузана Николовска 
проф.д-р Катерина Дамевска 
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 
(45+30)задолжителен втор  
семестар 

Стоматолошки 
факултет-Скопје 

 
проф.д-р Елида Митевска 
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. ННС донесе Одлука за распишување на интерен конкурс за избор на  
демонстратори по барање од катедрите и формирање на комисии за избор на 
демонстратори. 

 
 1. Катедрата за 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 
ННС со мнозинство гласови го усвои извештајот од Кадровскиот одбор. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 Научен одбор 
 Научниот одбор на Наставно-научниот совет на Медицинскиот факултет од 
Скопје, по електронски пат одржал 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. 

             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, по електронски пат одржал седница на ден 
22.09.2021 година и по предложените точки на дневниот ред зазеде став: 

 
1. ННС формира 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 формира 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 формира 
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 формира 
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 формира 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. ННС формира 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 
формира 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 формира 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 формира 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 формира 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 

 
ННС со мнозинство гласови го усвои извештајот од Советот на студиската 

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

Одбор за специјализации и супспецијализации 
 Одборот за специјализации и супспецијализации на Наставно-научниот совет на 
Медицинскиот факултет од Скопје одржал состанок на 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 
     ННС 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 

ННС со мнозинство гласови го усвои извештајот од Одбор за 
специјализации и супспецијализации. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 



  
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 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. ННС формира 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 формира 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 

ННС со мнозинство гласови го усвои извештајот од Совет на студиска 
програма за трет циклус на студии по јавно здравство  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

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

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. ННС формира 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 Радојичиќ од Институтот за специјална 

едукација и рехабилитација на Филозофскиот факултет при УКИМ 
 

2. ННС донесе 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. 
 

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

 
 
     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 Тематска седница на Наставно-научниот совет преку 
средствата за електронска комуникација (преку е-маил) со праќање на повратен 
е-маил (reply all), закажана за ден 12.10.2021 година.  

Од вкупно 148 членa на  Наставно-научниот совет, по предложениот 
дневен ред на седницата преку е-маил се изјаснија 123 членoви (109 наставници 
и 14 студенти) и тоа: Соња Алабаковска, Розалинда Попова Јовановска, Бети 
Зафирова Ивановска, Златко Јаќовски, Ана Данева Маркова, Светлана Цековска, 
Јулија Живадиновиќ, Биљана Зафирова,  Аце Додевски, Јасна Богданска, 
Катерина Тошеска Трајковска, Бети Дејанова, Лидија Тодоровска, Сања 
Манчевска, Јасмина Плунцевиќ Глигороска, Гордана Јанкоска, Жаклина 
Цековска, Ана Кафтанџиева, Нели Башеска, 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 Ѓорчева, Василчо 
Спиров, Маја Јакимовска Димитровска, Александар Ѓорески, Љубица 
Георгиевска Исмаил, Марија Вавлукис, Христо Пејков, Лидија Попоска, 
Ѓулшен Селим, Дејан Докиќ, Златица Димитријевиќ Гошева, Ирена Кафеџиска, 
Љубинка Дамјановска Крстиќ, Лидија Петковска, Жанина Переска, Ненад 
Јоксимовиќ, 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, Звонко Миленковиќ, 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 Реџеп Сељмани, 
Александар Чапароски, Владимир Рендевски, Александра Димовска 
Гавриловска, Симон Трпески, Смиља Туџарова, Горан Кондов, Ристо 
Чоланчевски, Оливер Станков, 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, Михаил Кочубовски, Игор Спироски, Ериета Николиќ 
Димитрова, Валентина Коевска, Јордан Минов, Сашо Столески, Катерина 
Ставриќ и Томислав Станковски, студенти: Виктор Симеоновски, Филип 
Николовски,   Јована Цветановска, Ана Крстевскa, Бојана Манoва, Ивана 
Балоска, Кети Скепаровска, Олга Дамовска, Мартин Анѓелов, Иван Арсовски, 
Срна Хршум, Слободан Доксимовски, Гордана Крстева и Кирил Кузмановски. 
 

Членови што не се изјасниле за седницата преку е-маил: Лена Какашева 
Маженковска, Рубенс Јовановиќ, Александар Станков, Биљана Јанеска,  Михаел 
Груневски, Биљана Пргова, Елизабета Србиновска Костовска, Петар Дејанов, 
Борче Георгиевски, Лидија Карева, Сузана Николовска, Никола Јанкуловски, 
Светозар Антовиќ, Христијан Костов, Никола Николовски, Татјана Макаровска 
Бојаџиева и Александар Петличковски, студенти: Сара Бошевска, Јасмин 



Муминовиќ, Андреј Петровски, Гонџа Сељмани, Дарја Мадевска и Матеј 
Трајчевски.  

Матријалите за седницата на членовите на ННС им беа доставени на 
07.10.2021 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. Донесување на Правилник за систематизација на работните места на 
Универзитетот ,,Св.Кирил и Методиј” во Скопје – Медицински факултет – 
Скопје (Анекс 5) – (прилог). 

 
2. Донесување на Правилник за внатрешната организација на 

Медициснкиот факултет во состав на  Универзитетот„Св. Кирил и Методиј“ во 
Скопје (прилог). 
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Ад-1. ННС со мнозинство гласови го усвои Правилникот за 
систематизација на работните места на Универзитетот ,,Св.Кирил и 
Методиј” во Скопје – Медицински факултет – Скопје (Анекс 5). (прилог-
материјалот беше доставен за седницата). 

 
Ад-2. ННС со мнозинство гласови го усвои Правилникот за 

внатрешната организација на Медициснкиот факултет во состав на  
Универзитетот„Св. Кирил и Методиј“ во Скопје. (прилог-материјалот беше 
доставен за седницата). 

 
 
    Записничар                                                                     Д е к а н 

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



2. Соопштенија на деканот. 
 

 Универзитетот Св. Кирил и Методиј го одбележа денот на науката за мир и развој 
на 10 ноември 2021 година, со промоција на најдобрите научници и панел на тема: 
УКИМ во интернационални рамки. Ректорот проф.д-р Никола Јанкуловски ги 
промовираше најдобрите научници и уметник на Универизитетот во одделните 
научноистражувачки подрачја, кои постигнале врвни научно истражувачки 
резултати во изминатата 2020 година.  
За најдобар научник во медицинските науки е промовирана проф.д-р Марија 
Вавлукис од Нашиот факултет.  
Особено е задоволството што беше нагласено дека се работи за научник кој се 
наоѓа високо на листата на цитирани научници на Google Scholar, а благодарение 
на правилната афилијација на припадноста кон Универзитетот Св. Кирил и 
Методиј во Скопје, придонесува за зголемување на видливоста на истиот. 

 На Катедрата за епидемиологија и биостатистика со медицинска информатика за 
член во Наставен  одбор на факултетот на местото на проф.д-р Биљана Таушанова 
се избра проф.д-р Ирина Павловска. 

 На Катедрата за анатомија за член во Кадровски одбор на факултетот на местото на 
проф.д-р Марија Папазова се избра проф.д-р Биљана Зафирова. 

 На Катедрата за оториноларингологија за член во Наставен одбор на факултетот на 
местото на проф.д-р Марина Давчева Чакар се избра доц.д-р Габриела Копачева 
Барсова. 

 Деканатската управа на факултетот на 11-та седница одржана на ден 01.11.2021 
година ги предлага следните членови во постојаните одбори и комисии на ННС: 

- Предлог член во Советот на студиска програма за трет циклус на студии – 
докторски студии по медицина, на местото на проф.д-р Климе Ѓорески кој замина 
во пензија, е проф.д-р Маја Јакимовска Димитровска; 

- Предлог член во Комисијата за медицинска документација и библиотека, на 
местото на проф.д-р Александар Шиколе кој замина во пензија е проф.д-р Гоце 
Спасовски; 

- Предлог член во Наставно-научниот колегиум за јавно здравство, на местото 
на проф.д-р Билјана Таушанова која замина во пензија, е проф.д-р Ирина 
Павловска; 

- Предлог член во Одборот за издавачка дејност, на местото на проф.д-р 
Драгослав Младеновиќ кој почина, е проф.д-р Боро Џонов; 

- Предлог членови во Етичката комисија за истражување на луѓе, на местото на 
проф.д-р Снежана Мишевска Перчинкова која замина во пензија, е проф.д-р 
Ѓулшен Селим и на местото на проф. д-р Викторија Чалоска Иванова која замина 
во пензија е проф.д-р Мери Трајковска. 

 Согласно соопштението на Државната изборна комисија објавено на 9 ноември 
2021 година дека согласно член 2 точка 21 од Изборниот законик, изборниот 
процес за избор на членови на совет на општините и совет на Град Скопје и 
градоначалници на општините и Градоначалник на Град Скопје за Локалните 
избори 2021 година заклучно со 8 ноември 2021 година е завршен, Ве известуваме 
дека продолжуваат постапките по конкурсот за избор на лица во сите наставно–
научни, научни и соработнички звањa објавен од страна на Медицинскиот 
факултет во Скопје на ден 8.03.2021 година и конкурсот за избор на лица во сите 
наставно–научни, насловни и соработнички звањa објавен од страна на 
Медицинскиот факултет во Скопје на ден 4.06.2021 година кои беа ставени во 
мирување со одлуки на Наставно-научниот совет на својата XXXVI-та  редовна 
седница одржана на 28.09.2021 година. 
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за периодот ноември 2020 - ноември 2021 година 
 
 
 
 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Проф. д-р Соња Топузовска, декан 
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Извештајот на деканот за работата на Медицинскиот факултет во состав на 
Универзитетот ,,Св. Кирил и Методиј” во Скопје, за периодот ноември 2020 - ноември 
2021 година, претставува обврска која произлегува од Законот за високото образование, со 
цел да се обезбеди отчетност пред Наставно- научниот совет. 

Во Извештајот се презентирани реализираните и остварени активности предвидени 
во програмата на деканот во периодот ноември 2020 - ноември 2021, други активности 
произлезени од измените во законските и подзаконските акти  и тековното работење  на 
Факултетот. 

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

 
АКТИВНОСТИ НА ОРГAНИТЕ НА ФАКУЛТЕТОТ 

 
Наставно-научниот совет во извештајниот период одржа 1 (една) тематска 

седница, 1 (една) конститутивна и 7 (седум) работни седници на кои беа извршени избори 
во наставно-научни, научни, насловни и соработнички звања (асистенти) и демонстратори, 
се спроведуваше постапка за избор на редовни професори и се предлагаше број на 
студенти кои се запишуваат на прв, втор и трет циклус студии. 

 Во извештајниот период, Наставно-научниот совет на конститутивната седница за 
мандатен период од 2021-2023 година избра нови членови на Наставно-научниот совет. 
Понатаму одобруваше отсуства од работа на наставниот и соработничкиот кадар, 
утврдуваше и донесуваше одлуки за потреба од нови наставници и соработници, даваше 
согласност на наставниците за изведување на настава на друг факултет, избираше членови 
на рецензентски и други комисии, вршеше акредитација и измени и дополнувања на 
студиските програми, одлучуваше за прашања од областа на наставно-образовната дејност 
од прв, втор и трет циклус студии како и од областа на специјализациите и 
супспецијализациите, донесуваше одлуки во врска со издавачката дејност на Факултетот, 
усвои финансиски план и донесе завршна сметка (финансискиот годишен извештај) за 
2020 година во рамките на единствениот финансиски план на Универзитетот и 
консолидираната завршна сметка на Универзитетот, донесе план за јавни набавки за 2021 
година и други работи кои се во надлежност на Советот утврдени во Законот за високото 
образование и Статутот на Медицинскиот факултет.  

Во извештајниот период Наставно-научниот совет донесе нов Правилник за 
систематизација на работните места на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј” во Скопје - 
Медицински факултет - Скопје и нов Правилник за внатрешната организација на 
Медициснкиот факултет во состав на  Универзитетот ,,Св. Кирил и Методиј” во Скопје, за 
кои согласност даде Ректорската управа на Универзитетот и Министерството за 
информатичко општество и администрација. 

Во извештајниот период, на Медицинскиот факултет извршени се избори на 4 
редовни професори, 13 вонредни професори, 41 доцент, 10 виши научни соработници, 24 
научни соработници, 1 насловен вонреден професор, 5 насловни доценти, 151 соработник 
(асистент) и 14 демонстратори. 
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 Деканатската управа одржа 10 (десет) седници за реализација на прашањата од 
својата надлежност. Меѓу другото, во извештајниот период, Деканатската управа се 
грижеше за остварувањето на дејноста и развојот на Факултетот и за односите со 
пошироката општествена заедница и државните органи, донесе Годишен план за јавни 
набавки за 2021 година, го усвои Извештајот за попис за 2020 година, предложи членови  
во постојаните одбори и комисии како и Наставно-научни колегиуми до Наставно-
научниот совет, одлучуваше за правата од работен однос на вработените во втор степен, 
одлучуваше по барања од наставно-научниот кадар и студентите и вршеше други работи 
што се во нејзина надлежност согласно со актите на Факултетот. 

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

 
Активности на Кадровскиот одбор 
 

Кадровскиот одбор во извештајниот период oдржа 6 седници и имаше значајна 
улога во остварување на дејностите на Факултетот во поглед на донесување на одлуки за 
распишување на нови наставно-научни, научни, насловни и соработнички места и за 
демонстратори, спроведување конкурси за избор на лица во наставно-научни, научни, 
насловни и соработнички звања и интерни огласи за демонстратори, формирање на 
рецензентски комисии по распишаните конкурси, како и одобрувања на отсуства на лица 
избрани во наставно-научни, научни или соработнички звања и асистенти докторанди. 

За реализација на наставата, согласно со законските одредби, ангажирани се 279 
стручњаци од практиката за изведување на практична настава за студиските програми за 
тригодишните стручни студии.  

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

 
 

Кадар 
 
 Во извештајниот период на Факултетот се вработија вкупно 50 лица со полно 
работно време од 40 работни часа и 93 лица со двоен работен однос на 5 часа и тоа: 4 
доктори по медицина на Институтот за патологија, 3 доктори по медицина на Институтот 
за медицинска хистологија и ембриологија, 2 доктори по медицина на Институтот за 
медицинска и експериментална биохемија, 1 доктор по медицина на Институтот за 
имунологија и хумана генетика, 1 доктор по медицина на Институтот за судска медицина, 
криминалистика и медицинска деонтологија, 1 доктор по медицина на Институтот за 
микробиологија и паразитологија, 1 дипломиран фармацевт на Институтот за медицинска 
и експериментална биохемија, 1 Дипломиран молекуларен биолог на Институтот за судска 
медицина, криминалистика и медицинска деонтологија, 1 Дипломиран лабораториски 
биоинженер на Институт за судска медицина, криминалистика и медицинска 
деонтологија, 2 Лаборанти на Институт за судска медицина, криминалистика и 
медицинска деонтологија,1 Лаборант на Институт за микробиологија и паразитологија, 6 
административни лица и 26 лица помошно-технички персонал со работно време на 40 часа 



 4 

неделно, а со двоен работен однос со 5 часа се вработени: 1 вонреден професор, 3 доценти, 
2 научни соработници и 87 асистенти. 

Во пензија заминаа: со полно работно време 2 редовни професори, 1 лаборант, 2 
административни службеници и 2 лица помошно технички персонал, по лично барање 
работниот однос му престана на 1 административен службеник, а на 2 адмистративни 
службеници работниот однос им престана поради настаната смрт. Од вработените со 
двоен работен однос, во пензија заминаа 3 редовни професори, а на 1 му претана 
работниот однос поради настапена смрт. По свое барање заминаа 1 редовен професор, 1 
вонреден професор, 1 доцент и 4 асистенти. По сила на закон соработничкото звање и 
работниот однос на факултетот им престана на 2 асистенти, 3 асистенти докторанди и 1 
помлад асистент. 
          

 
НАСТАВНО-ОБРАЗОВНА ДЕЈНОСТ 

 
Во  оваа учебна година, основниот предизвик беше организирање на наставата на 

сите студиски програми во услови на пандемијата со COVID-19. За таа цел, а во 
согласност со препораките и протоколите издадени од Комисијата за заразни болести, 
беше организирана on-line настава на Microsoft Teams и Zoom платформата, а во текот на 
летните месеци за одредени клинички предмети беше организирана практична настава со 
физичко присуство. 

Од Одборот за акредитација добиено е решение за акредитација на студиската 
програма од прв циклус – тригодишни стручни студии за акушерки.  

Медицинскиот факултет се промовираше пред матурантите, идни студенти, на 
отворените денови на Факултетот и на заедничката манифестација на Универзитетот „Св. 
Кирил и Методиј“ во Скопје со организирање на on-line предавања на платформата 
Microsoft Teams, преку кои учениците матуранти беа запознаени со начинот на студирање, 
а и со работата на одредени лаборатории во рамките на нашиот Факултет.  

И во минатата учебна година, продолжија активностите за вклучување на 
студентите во научноистражувачките проекти на Факултетот и во научните истражувања 
кои ги работат докторандите на Медицинскиот факултет.  

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

Во согласност со барањето на Универзитетот  ,,Св. Кирил и Методиј“ во Скопје за 
распишување на Конкурс за запишување на студенти во прва година во академската 
2021/2022 година, до УКИМ беа доставени предмети од интерес за студиските програми 
на Медицинскиот факултет и беа доставени предлози за број на слободни места за сите 7 
студиски програми на Факултетот. Беше формирана конкурсна комисија за упис на 
студенти во прва година, а информациите во врска со Конкурсот и потребните документи 
за упис беа објавени на веб-страницата на Медицинскиот факултет во Скопје.  

За реализација на Конкурсот за запишување на студенти во прва година во 
академската 2021/2022 година, заради новонастанатата ситуација со КоВид-кризата, и оваа 
година пријавувањето на кандидатите се вршеше само електронски преку iKNOW-
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интегрираниот електронски систем на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј” во Скопје. 
Резултатите од уписите беа објавени на веб-страницата на Факултетот.  

 Согласно Конкурсот за запишување на студенти во прва година, во учебната 
2021/2022 година на Факултетот се запишаа 250 редовни студенти на студиската програма 
за општа медицина, 112 студенти на студиската програма за стручни медицински 
сестри/техничари (70 редовни, 42 вонредни студенти), 49 студенти на студиската 
програма за радиолошки технолози (40 редовни, 9 вонредни студенти), 81 студент на 
студиската програма за физиотерапевти (73 редовни, 8 вонредни студенти), 64 студенти  
на студиската програма за логопеди (60 редовни, 4 вонредни студенти),  80 студенти за 
инженер по медицинско лабраториска дијагностика (60 редовни, 20 вонредни студенти), 
37 студенти на студиската програма за акушерки (34 редовни, 3 вонредни студенти). Врз 
основа на целосно извршена постапка за упис на Медицинскиот факултет во Скопје во 
академската 2020/2021 година, запишани се вкупно 673 студенти. 

Испечатени се студентски информатори за академската 2021/2022 година со 
измени и дополнувања за реакредитираните студиски програми. 

Во извештајниот период на Медицинскиот факултет во Скопје на сите студиски 
програми дипломирале вкупно 304 студенти, и тоа: на студиите по општа медицина 
дипломирале 169 студенти, а на тригодишните стручни студии дипломирале 135 студенти, 
од кои 63 стручни медицински сестри/техничари, 19 радиолошки технолози, 28 
физиотерапевти и 25 логопеди. 

Во оваа година продолжи воспоставената соработка со АД Алкалоид Скопје на 
полето на образованието и науката, во рамките на која студенти од општа медицина беа 
испратени на платена практична работа во АД Алкалоид Скопје во текот на летните 
месеци, со можност за вработување во оваа компанија по завршување на студиите по 
општа медицина. 
 
Активности на Наставниот одбор 
 
 Наставниот одбор во извештајниот период одржа 5 редовни седници на кои беа 
разгледани и реализирани активности, и тоа: 
 

 предложена е конкурсна комисија за упис на студенти во прва година на 
Универзитетот  ,,Св. Кирил и Методиј” -  Медицински факултет во Скопје, за 
академската 2021/2022 година; 

 формирани се комисии за полагање на специјалистички испит од втор циклус 
специјалистички студии по физиотерапија во ортопедија и хирургија, и 
физиотерапија во неврологија; 

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

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

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

 разгледани се и усвоени распоредите за работните задачи на наставниците и 
соработниците кои ќе учествуваат во изведување на теоретската и практична 
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настава во зимскиот семестар, во учебната 2020/2021 година на сите студиски 
програми. 

 
 
НАУЧНОИСТРАЖУВАЧКА ДЕЈНОСТ 

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

последици на глобално, регионално, национално и локално ниво. Следствено, се 
променија приоритетите кои имаа влијание на сите планирани активности на 
Медицинскиот факултет. Но, дури и во време на ограничени можности и услови наставно-
научните кадри на Медицинскиот факултет продолжија со тековните активности во 
реализација на повеќе домашни и меѓународни научноистражувачки проекти, како и 
дефинирање и развој на нови проекти. Резултатите од истражувањата се во функција, не 
само во развојот на науката, туку и во унапредување на наставно-образовната и 
високостручна здравствено-апликативна дејност на Факултетот. 
 
 
Научноистражувачки проекти 
 
Домашни проекти чиј носители се катедрите на Медицинскиот факултет, 
финансирани од Медицинскиот факултет во Скопје (2018-2021): 
  

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

Од вкупно 47 научноистражувачки проекти кои се работеа на катедрите на 
Медицинскиот факулет, финансирани од Медицинскиот факултет, 25 
научноистражувачки проекти се завршени и во тек е нивна рецензија од комисија 
формирана по предлог на Научниот одбор. За проектите кои не се завршени е даден краен 
рок до 31 декмври 2021 година да се финализираат.  

 
 

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

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

2. „Проценка на здравствениот ризик од алиментарниот дневен внес на метали кај 
населението во Република Македонија“ од Катедра за хигиена. 
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3. „Влијание на едукација на општите/семејни лекари врз знаењата, ставовите и 
вештините за превенција и контрола на инфекции поврзани со здравствената заштита  
(Healthcare associated infections-HCAi“ од  Катедрата за семејна медицина. 

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

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

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

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

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

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

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

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

12.  „Влијанието на PRP (platelet-rich plasma) и високозосуплементите во лекувањето на 
пациенти со гонартроза“ од Катедрата за ортопедија. 

13.  „Пореметувања на хемостазата при трауматски лезии на мозокот“ од Катедрата за 
хирургија (Неврохирургија). 

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

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

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

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

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

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

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

21. „Континуирано амбулантско ЕКГ мониторирање со апарат-едноканален систем, 
временски неограничено, во споредба со конвенционална ЕКГ Холтер метода“ од 
Катедра за интерна медицина (кардиологија). 
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22.  „Влијание на опиоидната зависност на коскениот  метаболизам“ од Катедра по 
интерна медицина (токсикологија). 

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

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

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

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

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

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

29.  „Детекција на минимална резидуална болести со квантитативна PCR (Polumerase 
Chain reaction) анализа на индивидуално специфични преуредувања на 
имуноглобулинските и/или Т-клеточните рецепторни гени  “ од Катедрата за 
педијатрија. 

30.  „Инциденца и етиологија на анемии кај хоспитализирани деца на возраст до пет 
години на ЈЗУ Универзитетска клиника за детски болести  со фокус на дефицит на 
витамин Б12“ од Катедрата за педијатрија. 

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

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

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

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

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

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

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

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

39.  „Зачестеност на полиморфизмите на MTHFR генот со конгенитални аномалии 
асоцирани со расцепи на структури“ од Катедрата за хумана генетика. 
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40.  „Поврзаност меѓу параметрите на телесниот состав, нивото на физичка активност и 
нивоата на анксиозност и депресија кај студентите по медицина“ од Катедрата за 
физиологија. 

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

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

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

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

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

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

47.   „Ефект на тироидна дисфункција врз кардио-респираторни интеракции“ од 
Катедрата за медицинска физика. 

48. „Воведување на активно учење со „метод на мали групи“-како се менува улогата на 
наставниците и студентите во наставата“ од Катедрата за хистологија со 
ембриологија. 

 
 

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

1. “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, македонско-кинески проект со Institute of 
Science and Technology for Brain-inspired Intelligence (ISTBI), Fudan University, 
Shanghai, China (2020-2021).  

 
 
Меѓународни проекти со учество на Медицинскиот факултет: 
 

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

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

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

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

5. Expert support for development, adaptation of a 
training courses for immunization health professionals and mangers in North Macedonia. 
Носител на проект проф.д-р Катарина Ставриќ, во соработка со Светска 
здравствена организација, 07 July – 20 December 2021. 

6. “Expert support for adaptation and implementation of training package "Communicating 
with patients about COVID-19 vaccination" Носител на проект д-р Катерина 
Ковачевиќ во соработка со Светска здравствена организација. 20 August – 15 
November 2021. 

7. “Family Doctors – Partners in expanding access and choice to contraception and sexual 
and reproductive health services”. Центар за семејна медицина, Медицински 
Факултет, проф Катарина Ставриќ е партенр во проектот. Носител на проект ХЕРА 
(HERA – Health Education and Research Association), 01.04.2020 – 31.09.2022 

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

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

во Скопје, во 2016 година, а носител е проф. д-р Весна Димовска Јорданова, 
„Евалуација на ефектите на ласер трабекулопластика како примарен третман кај 
пациенти со глауком со отворен агол” (завршен 2021).  

2. Проектот беше прифатен и финансиран од Универзитетот ,,Св. Кирил и Методиј” 
во Скопје, во 2017 година, а носител е проф. д-р Марија Ралева, „Клинички аспекти 
на дијагностичката проценка на растројствата од аутистичниот спектар и 
коморбидните состојби кај деца и адолесценти” (во тек). 

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

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

5. Проектот беше прифатен и финансиран од Универзитетот ,,Св. Кирил и Методиј” 
во Скопје, во 2020 година, а носител е проф. д-р Даниела Миладинова и насл.доц. 
д-р Ирена Рамбабова Бушљетиќ, “Предтрансплантациона проценка на бубрежната 
функција кај донорите на бубрег со нуклеарно медицински методи наспроти 
математички формули”. 
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6. Проектот беше прифатен и финансиран од Универзитетот ,,Св. Кирил и Методиј” 
во Скопје, во 2021 година, а носител е проф. д-р Катерина Дамевска “Мукокутани 
промени после акутен COVID-19: проспективна кохортна стуидија”. 

 
 

На Институтот за претклиничка и клиничка фармакологија со токсикологија во 
извештајниот период реализирани се 14 меѓународни научно-истражувачки проекти и 
клинички студии во соработка со партнери од странство и 3 научно-истражувачки 
проект со партнери од Република Северна Македонија. 
 
Мегународни научноистражувачки проекти и клинички студии на Институтот за 
претклиничка и клиничка фармакологија со токсикологија: 
 

1. "COMPARATIVE, RANDOMIZED, CROSS-OVER BIOAVAILABILITY STUDY WITH 
FULL REPLICATE SINGLE-DOSE TREATMENTS OF TWO MESALAZINE 1000 mg 
FORMULATIONS IN HEALTHY VOLUNTEERS UNDER FED CONDITIONS " ; (Sponsor 
Study Code: 20-665; CRO Study Code: SEM-99-20). 
 

2. "COMPARATIVE, RANDOMISED, SINGLE-DOSE, CROSSOVER BIOAVAILABILITY 
STUDY OF TWO FORMULATIONS OF RANOLAZINE 750 mg PROLONGED-RELEASE 
TABLETS IN HEALTHY VOLUNTEERS UNDER FED CONDITIONS"; (Sponsor Study 
Code: 20-682; CRO Study Code: NAR-208-20) 
 

3. "COMPARATIVE, SINGLE-DOSE, 4-WAY CROSSOVER BIOAVAILABILITY STUDY OF 
EMPAGLIFLOZIN 25 MG TABLET FORMULATIONS IN HEALTHY VOLUNTEERS 
UNDER FASTING CONDITION"; (Sponsor Study Code: 20-685; CRO Study Code: PME-09-
21). 
 

4. "COMPARATIVE, RANDOMISED, SINGLE-DOSE, CROSSOVER BIOAVAILABILITY 
STUDY OF TWO FORMULATIONS OF RANOLAZINE 750 mg PROLONGED-RELEASE 
TABLETS IN HEALTHY VOLUNTEERS UNDER FASTING CONDITIONS"; (Sponsor Study 
Code: 21-693; CRO Study Code: NAR-41-21).  
 

5. "COMPARATIVE, RANDOMISED, SINGLE-DOSE, CROSSOVER BIOAVAILABILITY 
STUDY OF PERINDOPRIL / AMLODIPINE 10 MG / 10 MG FORMULATIONS IN 
HEALTHY VOLUNTEERS UNDER FED CONDITIONS "; (Sponsor Study Code: 21-15_CN; 
CRO Study Code: RMA-173-21).  
 

6. "COMPARATIVE, RANDOMISED, SINGLE-DOSE, CROSSOVER BIOAVAILABILITY 
STUDY OF EZETIMIBE  10 MG TABLET FORMULATIONS IN HEALTHY VOLUNTEERS 
UNDER FASTING AND FED CONDITIONS "; (Sponsor Study Code: 21-16_CN; CRO Study 
Code: EZE-191-21). 
 

7. "COMPARATIVE, RANDOMISED, SINGLE-DOSE, CROSSOVER BIOAVAILABILITY 
STUDY OF TELMISARTAN / AMLODIPINE / HCTZ 80 mg / 10 mg / 25 mg 
FORMULATIONS IN HEALTHY VOLUNTEERS UNDER FASTING CONDITIONS"; 
(Sponsor Study Code: 21-691; CRO Study Code: LMH-42-21). 
 

8. "COMPARATIVE, RANDOMISED, SINGLE-DOSE, 4-WAY CROSSOVER 
BIOAVAILABILITY STUDY OF CANAGLIFLOZIN 300 MG FORMULATIONS IN 
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HEALTHY VOLUNTEERS UNDER FASTING CONDITION"; (Sponsor Study Code: 21-690; 
CRO Study Code: NAC-113-21).  
 

9. "COMPARATIVE, SINGLE-DOSE, 3-WAY CROSSOVER BIOAVAILABILITY STUDY OF 
DIMETHYL FUMARATE 240 mg GASTRO-RESISTANT CAPSULE FORMULATIONS IN 
HEALTHY VOLUNTEERS UNDER FASTING CONDITION"; (Sponsor Study Code: 21-696; 
CRO Study Code: MID-204-21).  
 

10. "COMPARATIVE, RANDOMIZED, CROSS-OVER BIOAVAILABILITY STUDY IN 
HEALTHY VOLUNTEERS, WITH FULL REPLICATE SINGLE-DOSE TREATMENTS OF 
TWO DABIGATRAN 150 MG FORMULATIONS, UNDER FASTING CONDITIONS AND 
MULTIPLE DAY PRE-TREATMENT WITH A PROTON PUMP INHIBITOR (PPI)"; (Sponsor 
Study Code: 21-700; CRO Study Code: SEM-99-20). 
 

11. "COMPARATIVE, RANDOMISED, SINGLE-DOSE, CROSSOVER  BIOAVAILABILITY 
STUDY OF TWO FORMULATIONS OF RANOLAZINE 375 mg PROLONGED-RELEASE 
TABLETS IN HEALTHY VOLUNTEERS UNDER FED CONDITIONS"; (Sponsor Study 
Code: 21-703; CRO Study Code: NAR-111-21).  
 

12. "COMPARATIVE, SINGLE-DOSE, 3-WAY CROSSOVER BIOAVAILABILITY STUDY OF 
DIMETHYL FUMARATE 240 mg GASTRO-RESISTANT CAPSULE FORMULATIONS IN 
HEALTHY VOLUNTEERS UNDER FED CONDITION"; (Sponsor Study Code: 21-706; CRO 
Study Code: MID-205-21). 
 

13. "COMPARATIVE, RANDOMIZED, CROSS-OVER BIOAVAILABILITY STUDY IN 
HEALTHY VOLUNTEERS, WITH FULL REPLICATE SINGLE-DOSE TREATMENTS OF 
TWO DABIGATRAN 150 mg FORMULATIONS, UNDER FASTING CONDITIONS AND 
MULTIPLE DAY PRE-TREATMENT WITH A PROTON PUMP INHIBITOR (PPI)"; (Sponsor 
Study Code: 21-707; CRO Study Code: BAD-168-21). 
 

14. "COMPARATIVE, RANDOMISED, SINGLE-DOSE, CROSSOVER BIOAVAILABILITY 
STUDY OF SACUBITRIL/VALSARTAN 97 mg/103 mg FORMULATIONS IN HEALTHY 
VOLUNTEERS UNDER FASTING CONDITIONS "; (Sponsor Study Code: 21-710; CRO 
Study Code: CAV-206-21). 

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

1 “Единечна, со целосно повторување, вкрстена, компаративна студија на 
биорасположливост на Амлодипин 5 mg /Аторвастатин 10 mg кај здрави возрасни 
доброволци на гладно” и код на студијата на Спонзорот   b3-21-AAt    (“Студија”) и 
код на ДИО   LTA-33-21.  

 
2. “Рандомизиранa, отворена, двојнo-вкрстенa студија на биоеквивалентност на 

Ибупрофен Лизин 684 мг филм-обложени таблети кај здрави возрасни доброволци 
по администрација на еднократна доза на гладно” и код на студијата на Спонзорот   
b1-19-UBIt    (“Студија”) и код на ДИО UBI-118-21.  
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3. “КОМПАРАТИВНА, РАНДОМИЗИРАНА, ВКРСТЕНА СТУДИЈА НА 
БИОРАСПОЛОЖИВОСТ НА ДВЕ ФОРМУЛАЦИИ НА АЗИТРОМИЦИН ФИЛМ-
ОБЛОЖЕНИ ТАБЛЕТИ ОД 500 mg ПО ЕДНОКРАТНА АПЛИКАЦИЈА КАЈ ЗДРАВИ 
ДОБРОВОЛЦИ НА ГЛАДНО”, код на спонзорот: 01-AZITHRO_2021, код на CRO: IZA-
124-21.   

 
 
Други активности од областа на научно-истражувачката дејност на Факултетот 
 

1. Со цел унапредување на научноистражувачката и мотивирање на публицистичката 
активност на научниот кадар, се формира ново списание на Медицинскиот 
факултет финансирано од Факултетот. Списанието е со наслов “Academic Medical 
Journal”, со меѓународен уредувачки одбор, се издава на англиски јазик, двапати 
годишно (по потреба и дополнителни изданија), во електронска форма и со отворен 
пристап (Open Access Publishing). Во јуни 2021 година излезе првиот број на 
списанието. Вработените наставници и соработници на Медицинскиот факултет 
можат бесплатно да објавуваат трудови,  
Воедно продолжуваат активностите пред надлежните институции за повторно 
издавање на списанието Macedonian Journal of Medical Sciences по прекин од 7 
години. 

2. За прикажување на наставно научната дејност на Факултетот, по иницијатива на 
УКИМ, продолжуваат активностите за пополнување и архивирање  во Ризница / 
Репозиториум на научни трудови од Медицински факултет. Досега се внесени 
повеќе од 2339 публикации на научни трудови, статии од конференции, проекти и 
книги. Вработените од Централната медицинска библиотека континуирано даваат 
подршка во процесот на пополнување на Ризницата. Дополнително се пристапи кон 
унифицирање на афилијациите кои авторите од Медицинскиот факултет ги 
користат при објавување на трудовите, со што сите публикации ќе станат 
препознатливи за Факултетот и УКИМ. Овие активности се поврзани со интегрална 
рамка на дигиталните и интернет ресурси, вклучувајќи ја и обновената интернет 
страница, за прикажување и следење на наставно-научната дејност на Факултетот.   

3. Продолжува редовното издавање на електронскиот билтен (Факултетски email 
билтен), во последната недела секој месец (првиот број беше во октомври 2020 
година). Во билтените се известува за различни случувања и новини од факултетот, 
нформации за значајни научни публикации на автори од Факултетот, за научни 
проекти, за успеси и општествени дејности на вработените, за активностите на 
студентските организации и слично. Билтенот се испраќа преку електронска пошта 
на сите вработени на Факултетот. 

 
 
Докторски студии по медицина и јавно здравство 
 

Во извештајниот период ноември 2020 - ноември 2021 година од Одборот за 
акредитација добиени се решенија за акредитација за трет циклус академски студии-
докторски студии на студиските програми: базична медицина, клиничка медицина, 
молекуларна медицина и јавно здравство. Од Министерството за образование добиено е 
решение за почеток со работа на студиските програми од трет циклус студии на 
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студиските програми: базична медицина, клиничка медицина, молекуларна медицина и 
јавно здравство.  

Во академската 2020-2021 година, наставата на сите студиски програми во услови 
на пандемијата со COVID-19 беше организирана on-line на Zoom и Microsoft Teams 
платформата согласно со наставната програма за Докторски студии по медицина. 
 
 
Активности на Советот за докторски студии по медицина  
 
 Советот на докторски студии по медицина на Медицинскиот факултет, во 
извештајниот период, одржа вкупно 13 седници, од кои 9 седници ја следеа динамиката на 
одржување седниците на Наставно-научниот совет на Медицинскиот факултет, и 4 
седници за активности за кои одлучува Советот на студиската програма. 
 На седниците на Советот на докторски студии по медицина се одлучуваше за 
конкретни задачи и активности:  
 Формирање на рецензентски комисии за пријави на теми за изработка на докторски 

дисертации по медицина (27 поднесоци) 
 Прифаќање на позитивни извештаи на рецензентските комисии за оцена на 

пријавена тема за изработка на докторски дисертации 
 Формирање на рецензентски комисии за оцена и одбрана на докторски дисертации 

(33 оценки и 33 одбрани)  
 Реализирани годишни коференции за II, IV и VI семестар, во координација со 

Универзитетскиот стручен совет за докторски студии  (вкупно 80 кандидати) 
 Формирање на комисии за рецензии на научните трудови во склоп на III и V 

семестар (вкупно 92 кандидати) 
 Организирани и одржани се 2 работилници за IV и VI семестар во зимскиот 

семестар за 39 кандидати и 2 работилници за IV и VI семестар во летниот семестар 
за 5 кандидати. 

 Распишан е конкурс за трет циклус-докторски студии по медицина за учебната 
2021/2022 година, утврденa e прелиминарна и конечна листа на пријавените 
кандидати од кои примени се 58 кандидати кои ги исполнуваат условите според 
конкурсот. Од нив, според студиските програми, 4 кандидати се на базична 
медицина, и 54 кандидати на клиничка медицина.  

 Наставата на предметите за стекнување генерички знаења и вештини за 
истражување се реализираше во текот на зимскиот и летниот семестар, редовно, 
согласно академскиот календар на Школата за докторски студии и наставната 
програма за докторски студии по медицина 

 Донесени се одлуки за различни активности  на барање на студентите од Трет 
циклус студии-докторски студии: промена на ментор, мирување/активирање на 
докторските судии,  и други активности.  

 
 
Активности на Научниот одбор 
 

Во извештајниот период, Научниот одбор до Наставно-научниот совет  ја проследи 
предлог иницијатива за формирање на списание на Медицинскиот факултет со наслов 
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“Academic Medical Journal” со меѓународен уредувачки одбор и со отворен пристап (Open 
Access Publishing).  

Формирани се рецензентски комисии за рецензија на завршените елаборати на 
научноистражувачките проекти на катедрите финансирани од Медицинскиот факултет 
(2018-2021).  

Формирана е комисија со задача да предложи еден кандидат од пријавените 
наставници на Медицинскиот факултет за Конкурсот распишан од Универзитетот „Св. 
Кирил и Методиј“, за најдобар научник во 2020 година.  

Се даде предлог за прифаќање за изработка на мегународен научноистражувачки 
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, македонско-кинески проект (2020-
2021).  
 

 
Aктивности на наставно-научниот колегиум за постдипломски студии јавно 
здравство 
 

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

Воедно, во овој извештаен период беше реализиран и Конкурс за запишување на 
студенти на втор циклус студии по студиските програми на УКИМ во учебната 2021/2022 
година. На студиската програма на втор циклус по јавно здравство се запишаа 5 
кандидати. 

Медицинскиот факултет ја продолжи соработката со ASPHER како полноправен 
член земајќи активно учество во меѓународните и научните активности на асоцијацијата.  
 
  
Активности на Советот за докторски студии по јавно здравство 
 
 Советот на докторски студии по јавно здравство на Медицинскиот факултет, во 
рамките на континуирани активности, во периодот ноември 2020 - ноември 2021 година, 
одржа повеќе работни седници со динамика која ја следеше динамиката на одржување 
седниците на Наставно-научниот совет на Медицинскиот факултет, а воедно и според 
материјалот за седница.  
 Советот на студиската програма од третиот циклус студии по јавно здравство во 
извештајниот период одржа 9 седници. 
 Редовните средби на советот на докторски студии по јавно здравство беа 
фокусирани на конкретни задачи и продолжување на активностите од претходниот 
период:  
 Формирање на рецензентски комисии за пријави на поднесоци на докторски 

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

подобност на тема за докторските тези по ЈЗ 
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 Формиање на  рецензентски комисии за оцена и одбрана на докторски дисертации 
(5 оценки и 5 одбрани) 

 Формирање на комисии за рецензии на научните трудови во склоп на II, III и V 
семестар 

 Изведена годишна коференција за IV и VI семестар, во координација со 
Универзитетскиот стручен совет за докторски студии.  

 Распишан е конкурс за трет циклус-докторски студии по јавно здравство за 
учебната 2021/2022 година, утврденa e прелиминарна и конечна листа на 
пријавените кандидати од кои примени се 8 кандидати кои ги исполнуваат 
условите според конкурсот .  

 Наставата на предметите за стекнување генерички знаења и вештини за 
истражување се одржуваше во континуитет во текот на зимскиот и летниот 
семестар (I и II семестар/on-line) од учебната 2020/2021, со предвидената  
динамика, редовно и содржина согласно со наставната програма за докторски 
студии  за сите досега запишани докторанти . 

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

 
 
ОДБОР ЗА СОРАБОТКА И ДОВЕРБА СО ЈАВНОСТА 
 
 Одборот за соработка и доверба со јавноста во извештајниот период разгледа и 
даде позитивни мислења на вкупно 105 рецензии за избори во наставно-научни, научни, 
насловни и соработнички звања (асистенти), 1 (еден) предлог-проект и 5 (пет) предлог-
елаборати и тоа: 

 Предлог-проект за акредитација за тригодишни стручни студии за дипломирана 
акушерка/акушер 

 Предлог-елаборат за измени и дополнувања на студиската програма од трет циклус 
на студии-дикторски студии по јавно здравство 

 Предлог-елаборат за повторна акредитација на студиската програма, Интегрирани 
студии од прв и втор циклус по Општа медицина-шестгодишни студии 

 Предлог-елаборат за измени и дополнувања на студиската програма од трет циклус 
на студии-докторски студии по базична медицина 

 Предлог-елаборат за измени и дополнувања на студиската програма од трет циклус 
на студии-докторски студии по клиничка медицина 

 Предлог-елаборат за измени и дополнувања на студиската програма од трет циклус 
на студии-докторски студии по молекуларна медицина. 

 
АКТИВНОСТИ НА ОДБОРОТ ЗА МЕЃУНАРОДНА СОРАБОТКА 
  
 Во извештајниот период, Одборот за меѓународна соработка функционираше во 
согласност со препораките за заштита од SARS-Cov2 во пандемиски услови. Состаноците 
и консултациите меѓу членовите на Одборот се одвиваа на далечина преку платформата 
Microsoft Teams. 
 

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

најголем дел насочена кон реализација на Конкурсот за ЕРАЗМУС плус-програмите  за 
мобилност за учебната 2021/2022 година. Во летниот семестар 2021 година, беа само 
делумно реализирани програмите за мобилност, во која учествуваа 16 студенти (од 34 
номинации) со партнерските медицински факултети во Љубљана, Марибор, Пловдив, 
Истанбул и Безансон (УФЦ, Франција) поради тоа што медицинските факултети во 
Белград, Ниш, Софија, Риека, Осијек, Сплит, Аквила и Фоѓа, ги откажаа претходно 
номинираните места имајќи ги предвид вонредните услови на работа во време на 
пандемија. Како и секогаш, Медицинскиот факултет е со најголем број апликации и 
реализации на студентски мобилности, споредено со другите факултети на Универзитетот. 
За летниот семестар 2022 се договорија 19 мобилности за наши студенти од 6. година, на 
медицинските факултети на универзитетите во Љубљана, Марибор, Аквила, Сплит, Риека, 
Осијек, Софија и Истанбул, додека номинираните места за Белград, Ниш, Пловдив, 
Едрене, Фоѓа и Безансон, останаа непополнети поради тоа што немаше заинтересирани 
кандидати, за што веројатно допринесе и епидемиолошката состојба со COVID-19. Имајќи 
го предвид фактот дека во тек на целиот извештаен период работевме во услови на 
пандемија, за поздравување е големиот интерес на студентите за остварување на 
мобилност на универзитите во странство. Освен класичната Еразмус плус мобилност во 
рамките на актуелните договори, на студентите им се овозможи on-line учество на летната 
школа “Paliative care – An interdisciplinary approach” во организација на Медицинскиот 
факултет во Љубљана која се одржа во периодот  30.06.-5.07. 2021 година. 

На Медицинскиот факултет изминатата академска година немаше прием на 
странски студенти во рамките на Еразмус плус програмата, согласно препораката од 
Канцеларијата за меѓународна соработка на Универзитетот ,,Св. Кирил и Методиј” за 
заштита на студентите и вработените од SARS-Cov2, со исклучок на една студентка со 
македонско државјанство која студира во странство, на Медицинскиот факултет во 
Плевен, Р. Бугарија, на која и беше овозможено да изврши дел од летната пракса по 
интерна медицина и хирургија во матичната држава, благодарение на дополнителниот 
ангжман на колегите од соодветните катедри. 

Мобилноста на наставниците поради пандемијата е ставена во мирување, со надеж 
дека ќе се создадат услови за нивна реализација во тек на 2022 година. 
 

 
Посети од странски експерти и визитинг-професори  
 
Во текот на 2020/2021 поради пандемијата, за жал, не можеа да се остварат посети 

од визитинг професори. Во Октомври 2021 година се реализираше посета на Институтот 
за јавно здравје од страна на проф. Марша Марш, експерт за јавно здравје од 
Универзитетот Ноксвил во Тенеси, САД.  Непосредно после нејзината посета, инициравме 
процедура за потпишување договор за билатерална соработка помеѓу двата Универзитети 
која би опфатила взаемна размена на студенти на постдипломски студии кои активно би 
се вклучиле во билатерални проекти од областа на јавно здравје, епидемиологија и 
биостатистика.  

Исто така, во Октомври 2021 година се иницираше постапка за потпишување уште 
два договори за соработка од кои еден е договор за соработка во рамките на ЕРАЗМУС 
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плус програмата со Медицинскиот факултет на Универзитетот Меденијет во Истанбул, 
Турција, а вториот е за медицинска и научно-истражувачка соработка со Универзитетот во 
Сент Луис, САД. 

Студентските меѓународни активности беа исто така редуцирани во извештајниот 
период поради состојбата со пандемијата. 
 Покрај редовните национални активности, во организација на ММСА во Март 2021 
беше организирана панел дискусија на платформата Zoom, под наслов ,,Дезинфомрациите 
и пандемијата на КОВИД-19” на која учествуваа Доц.д-р. Венко Филипче, министер за 
здравство на Р. С. Македонија, Патриција Ди Џовани претставничка на УНИЦЕФ, д-р 
Џихан Тавила претставничка на СЗО и амбасадорката на САД г-ѓа Кејт Мари Брнз. Во 
септември 2021, ММСА овозможи учество на нашите студенти на вебинар преку 
платформата Lecturio, на тема " Importance of both physical and radiological exam in clinical 
settings", на која предаваше Д-р Стефан Холт од Универзитетот Јејл, САД. Во Октомври 
2021 во организација на ЕМСА се реализираа проектите во склоп на столбот за 
Евроинтеграција и Култура на темите ,,Growtgh in children" и ,,Puberty” предводени од д-р 
Роберт Хофман од Универзитетската Клиника за детски болести во Охајо, САД. 
 
  
АКТИВНОСТИ НА ОДБОРОТ ЗА СПЕЦИЈАЛИЗАЦИИ И 
СУПСПЕЦИЈАЛИЗАЦИИ 

 
 Активностите на Одборот за специјализации и супспецијализации во изминатиот 

период, како и досега, беа насочени кон непречено и соодветно извршување на 
специјалистичката и супспецијалистичката едукација на специјализантите и 
супспецијализантите на Медицинскиот факултет.  

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

 Во соработка со Медицинскиот симулациски центар (МСЦ), од ноември до 
декември 2020 год, како и јануари и септември 2021 година,  Медицински факултет 
континуирано ги реализираше обуките. 

 Обуки кои МСЦ ги има спроведено во период од ноември 2020 до ноември 2021 
година на специјализанти од Медицинскиот факултет Скопје беа:  

 Модул за основно одржување во живот -Basic Life Support- од март до мај 2021 год. 
со вкупен број на специјализанти кои ја посетувале оваа обука од 40 учесници; 

 Модул за напредно одржување во живот -Advanced Life Support- од мај до јуни 
2021 со вкупен број на специјализанти кои ја посетувале оваа обука е 50 учесници; 

 Модул за напредно одржување во живот -Advanced Life Support- од јуни до 
октомври 2021. Вкупниот број на специјализанти кои ја посетувале оваа обука е 27 
учесници; 

 Модул за напредно одржување во живот при траума- Advanced Trauma Life 
Support- од јуни до октомври 2021. Вкупниот број на специјализанти кои ја 
посетувале оваа обука е 315 учесници. 

 Модул за педијатриско одржување во живот -Pediatric Life Support- од септмеври 
2021 и се во тек до 10 ноември 2021 година. Вкупниот број на специјализанти кои 
ја посетувале оваа обука до денес е 176 учесници. 
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На Медицинскиот факултет, во извештајниот период, со специјалистичко звање се 

стекнале 108 доктори по медицина. Со супспецијалистичко звање се стекнале 50 доктори 
специјалисти. 

 Специјалистичкиот испит од областа на семејната медицина од програмата за 
доедукација го положиле 22 кандидати. 

 Во текот на извештајниот период беше реализиран јавен оглас за приjaвување на 
кандидати за запишување односно одобрување на специјализација и супспецијализација 
на здравствени работници со високо образование од областа на медицината и здравствени 
соработници со високо образование за 2021 година во Јавни здравствени установи 
согласно програмата на Владата за потребите како и за супспецијалистичките кадри 
согласно постоечката мрежа на здравствени установи 2019-2022 година. Исто така беше 
реализиран јавен оглас за приjaвување на кандидати за запишување, односно одобрување 
на специјализација и супспецијализација за вработени здравствени работници односно 
здравствени соработници во приватни установи, други правни лица и невработени.  

 Воедно, во овој извештаен период беше реализиран и Конкурс за запишување на 
студенти на втор циклус студии по студиските програми на УКИМ во учебната 2021/2022 
година. На студиската програма на втор циклус специјалистички студии Клиничка 
логопедија се запишани 24 кандидати, додека пак на студиската програма Физиотерапија 
во ортопедија и хирургија се запишани 13 кандидати. 

 Заради актуелната епидемиолошка состојба со пандемијата на Covid19 и 
неопходната потреба од дополнителен здравствен кадар во здравствените установи, 
специјализантите и супспецијализантите беа активно вклучени во регионалните Ковид – 
центри. Затоа, по претходна Препорака од Министерот за здравство,  раководителите на 
катедрите се согласија да им биде признаен периодот за кој беа ангажирани во справување 
со Covid19 кризата. Истовремено,  на специјализантите им беше дадена можност и покрај 
признавањето на турнусите, за вештините кои се пропуштени, а се клучни за нивната 
специјализација,  да достават писмено барање за продолжување на 
специјалистичкиот/супспецијалистичкиот стаж, до Одделението за постдипломски 
(специјализации и магистерски) и докторски студии.  

 Во изминатиов период повеќе Јавно здравствени установи беа пренаменети во 
Ковид центри и во некои од нив беа прекинати сите тековни работи, меѓу кои и 
полагањето на специјалистички и супспецијалистички испит.  
 
ОДБОР ЗА ИЗДАВАЧКА ДЕЈНОСТ 
 

Во рамките на своите надлежности, Одборот за издавачка дејност, во извештајниот 
период, реализираше активности поврзани со издавање на учебници и учебни помагала на 
Медицинскиот факултет, согласно Правилникот за организирање на издавачката дејност 
на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје. 
           Одборот за издавачка дејност во извештајниот период одржал 7 (седум) редовни 
седници. По предлог на катедрите, а согласно со потребите за издавање на учебници и 
учебни помагала, проследи на рецензија 20 ракописи (10 учебници, 5 учебни помагала и 5 
монографии). Донесени се одлуки за печатење на 11 ракописи (5 учебници, 2 учебни 
помагала, 2 монографии и 2 учебни помагала-повторно печатење). Најголем дел од 
ракописите се испечатени или се во фаза на печатење. 
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АКТИВНОСТИ НА ЦЕНТРАЛНАТА МЕДИЦИНСКА БИБЛИОТЕКА 

 
Во извештајниот период активностите на Централната медицинска библиотека беа 

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

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

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

 Тековно се врши библиотечна и стручна обработка на севкупниот библиотечен 
материјал, а во извештајниот период обработени се и внесени во заемниот COBIB 
каталог вкупно 252 книги. 

 Во извештајниот период во COBIB онлајн каталогот се внесени и може да се 
пребаруваат 148  креирани и 33 преземени статии/трудови објавени во 
македонските биомедицински списанија од докторите на Медицински факултет. 

 Добиените книги и списанија, како и објавените трудови во домашните 
медицински списанија, континуирано се внесуваат и обработуваат во заемната 
библиографско-каталожна база на податоци COBISS и можат да се пребаруваат 
преку веб - страницата 
https://plus.mk.cobiss.net/opac7/bib/search?q&db=cobib&mat=allmaterials, односно да 
се пребаруваат податоците од Централната медицинска библиотека. Севкупно од 
нашиот фонд до сега има внесено 7202 записи.  

 Се изведува процесот на ревидирање и администрирање на публикациите (статии 
во списанија, конференциски трудови, книги и докторски дисертации) поднесени 
од докторите на Медицинскиот факултет во Ризницата/Репозиториумот на трудови 
на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ (https://repository.ukim.mk/) 

 До сега (7 октомври 2021) се коригирани и внесени во Ризницата/Репозитоирумот 
на УКИМ 2257 публикации од Медицинскиот факултет, но оваа бројка секојдневно 
се менува. 

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

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

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

 Според доставени списоци од корисниците, се врши пребарување литература во 
библиотечниот фонд или во достапните бази на податоци до кои Библиотеката има 
авторизиран пристап. 

 Целосно уредување на Билтенот на Медицинскиот факултет. 
 Во периодот од февруари до јуни 2021 година се вршеше евидентирање на 

научниот и соработничкиот кадар на Медицински факултет во базите ResearchGate, 
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Google Scholar и ORCID организацијата (на оние доктори кои сами ги креираа 
своите профили според наведените препораки од УКИМ). 

 Студентите од Медицинскиот факултет, запишани на студиската програма по 
општа медицина, како и оние запишани на тригодишните стручни студии, 
зајмуваат книги кои им се потребни за учење и полагање на испитите. Во 
извештајниот период направено е зајмување на 1077 библиотечни единици надвор 
од Библиотеката. 

 Уреден е просторот за Студентската библиотека (во поранешните простории на 
Институтот за социјална медицина), во смисла на средување на библиотечниот 
книжен фонд, за да може подобро да функционира процесот на зајмување 
библиотечен материјал за студентите. 

  
ЕТИЧКА КОМИСИЈА ЗА ИСТРАЖУВАЊЕ НА ЛУЃЕ 
 

 На седниците на Етичката комисија во временскиот период од 01.01.2020 – 
01.11.2021 годинна, вкупно 27 апликации беа предмет на разгледување: 18 поднесоци за 
изработка на докторска дисертација, 3 поднесоци за изведување на научноистражувачки 
проекти, и 3 поднесокa за публикување на труд во списаниe. Освен овие апликации имаше 
и 3 квалитативни истражувања за CoVid 19. Од сите 27 поднесоци, 26 се одобрени, 1 беше 
вратен за докомплетирање на документацијата по што беше и одобрен, а 1 е вратен на 
повторна доработка и по доставените корекции повторно ќе биде предмет на разгледување 
на некоја идна седница.  
 
 
ОДБОР ЗА СУДСКОМЕДИЦИНСКИ ВЕШТАЧЕЊА 
  

Во извештајниот период, Одборот за судскомедицински  вештачења одржа 8 
седници на кои се расправаше по однос на новопримените судски предмети и завршените 
вештачења.  

Во овој период, од судовите и од основните јавни обвинителства во нашата држава, 
за вештачење, дополнувања на претходно изготвени вештачења или одговор по приговор 
на претходно изготвено вештачење испратени се вкупно 16 нови предмети. Од сите 
пристигнати предмети за вештачење, завршени се 9 (од кои 5 се од претходниот 
извештаен период, а 4 од овој извештаен период), а за 7 се формирани комисии и 
предметите се дадени за изготвување на вештачење. 
 
 
ФИНАНСИИ И ИНВЕСТИЦИИ 
 

Како минатогодишниот така и овој извештаен период во целост е под влијание  на  
вонредните услови за работа и живеење наметнати поради пандемијата со SARS-CoV-
2(COVID-19). Во услови на светската пандемија од овој вирус се наметнаа нови услови за 
работа, ангажирање на дополнителни ресурси и преструктурирање на редовните работни 
процеси како во образовната сфера, така и во здравствената дејност и секако научно-
истражувачката дејност на факултетот. Медицинскиот факултет имајќи го зад себе 
искуството од минатата година, сериозно одговори подготвено на оваа пролонгирана 
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состојба. Оваа година и Институтот за микробиологија со паразитологија активно се 
вклучи во борбата против COVID-19  во дијагностиката во рамките на здравствениот 
систем на државата на овој вирус преку спроведување на ПСР тестирања. Дополнително 
се зголеми и капацитетот за ПСР тестирања и серолошки тестирања кои се изведуваат на 
Институтот за имунологија, Институтот за биохемија и Институтот за судска медицина 
кои од минатата година беа вклучени. 

 И покрај состојбата со пандемијата нa SARS -CoV-2 (COVID-19) во насока на 
адаптирање и подобрување на просторните услови во кои се изведува наставата и 
здравствената дејност, во тек е интериерното уредување  на поткровните делови на 
Институтската зграда  каде ќе бидат сместени  Институтот за социјална медицина и 
катедрата за медицинска физика, како и дел од Инстутот за биохемија, Инситутот за 
фармакологија, Институтот за микробиологија, со предавални и лаборатории кои се 
завршени, а во фаза на изработка се простории за  дел од Инстутот за хистологија, 
Инстутот за патoлогија, Инстутот за анатомја и во целост преселување на Институтот за 
имунологија и хумана генетика со работен простор и наставен  дел со предавални и 
лаборатории.  
 Потребите за електрична енергија на факултетот значително се зголемени заради 
проширување на просторниот капацитет и ставањето во функција на поткровниот дел на 
Институтската зграда (со вкупна површина од 3500 м2). Исто така техничкото 
осовременување на работните процеси во насока на нивна автоматизација и 
комјутеризација, инсталирањето на клима уреди, воведување на нови дијагностички 
методи, зголемувањето на обемот на здравствените услуги кој ги дава факултетот, 
осовременување на наставните процеси допринесуваат за зголемување на потрошувачката 
на електрична енергија. Од овие причини, се реализираше  реконструкција со замена на 
дистрибутивен трансформатор 630 kVA, 10/0,4 kV со ТРАНСФОРМАТОР 1000 kVA, 
10/0,4 kV кој би одговорил во целост на зголемената потреба од електрична енергија на 
факултетот. Зафатот беше реализиран преку Електродистрибуција ДООЕЛ, Скопје. 
 Понатаму, со цел целосна заштита на кровната конструкција на Институтската 
зграда беше извршена замена на постоечката застарена и оштетена громобранска мрежа, 
со нова најсовремена громобранска инсталација  со зголемен капацитет за покривање од 
ризици дури и на соседните објекти. 
 Со цел навремена наплата на доспеаните побарувања кои ги има Факултетот  
продолжуваат ангажманите за договорно надминување на проблемите со наплатата преку 
потпишување на спогодби, поднесување на платни налози преку нотар и други 
инструменти за наплата на побарувањата.  
 Во тек е реализација на планираната активност за воведување систем за менаџмент 
со квалитет според барањата на стандардот ISO 9001:2015 во стручната и 
административна служба на факултетот, во соработка со реномирана консултантска куќа. 
 Во извештајниот период се продолжи со осовременување на работните процеси 
преку имплементирање на најновите технички и технолошки достигнувања во делот на 
медицинската и лабораториска дијагностичка апаратура, воведување на нови 
дијагностички методи, проширување на веќе постоечките капацитети, одржување на 
обемниот движен и недвижен имот со кој стопанисува факултетот, екстериерно и 
интериерно уредување, но пред се активно справувајќи се со предизвиците  да се одвиваат 
работните процеси во насока на реализирање на високостручната здравствено-
апликативна, научно-истражувачка и образовна дејност. Сето ова се постигна со 
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вложување на посебни напри на сите човечки и материјални ресурси и со вложување на  
дополнителни напори и средства условени од пандемијата со SARS COV2.  
 
Активностите реализирани во извештајниот период се следниве:  
 На Институтот за анатомија набавени се нови надгледни средства  со цел 
осовременување и обнова на постоечките надгледни средстава и тоа: 

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

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

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

 
 На Институтот за микробиологија и паразитологија воведено е тестирање на SARS 
COV2 со Real Time PCR, со што институтот активно се вклучи во справувањето со 
пандемијата од овој вирус. За оваа намена реализирани се градежни активности во 
просторот на приземје (поранешни три лаборатории за студенти) кои беа започнати уште 
минатата година, а годинава се комплетно завршени. Сите простории за оваа намена  
целосно се прилагодени за КОВИД 19 дијагностика. Имено, просторијата за прием и 
земање примерок е адаптирана согласно правилата за лабораториите од овој тип и 
изведено е поврзување во софтверската мрежа за ,,мој термин,, со цел евиденција на 
пациентите. Две простории за обработка на примероците: поставени потребни прегради од 
долу до горе во двете (за екстракција на РНА и за подготовка на мастер миксот кои се во 
две различни простории, според сите стандарди) поставени мрежи на прозорците за 
потребната заштита. Како резултат на донација од општествено одговорна фирма Тинекс–
МТ ДООЕЛ (за време на пандемија) лабораторијата се опреми со два современи апарата: 
екстрактор за нуклеински киселини (abGenix Automated DNA & RNA Extraction system 32)  и 
амплификатор (DNA Technology DTprime Real time PCR 96 system  А5Ј449 - термосајклер за 
квалитатитвни и квантитативни анализи на полимераза верижните реакции базиран на 
флуоросцентен ефект; амплификација во реално време).  Истовремено е добиен и поставен 
и персонален компјутер за анализа на добиените резултати. Набавени се сите останати 
потребни апарати (два сигурносни кабинети од ниво 2), вградени се УВ ламби, поставени 
и два нови фрижидера (на 4ºC, но и комплетно опремен ладилник со комори за 
замрзнување). Ставени се во функција бојлерите и снабдени со топла вода сите три 
простории. Набавен нов клима уред и поставен во една од лабораториите (во останатите 
останаа постоечките). Големиот ходник се прегради со потребниот дел за облекување на 
заштитна облека и се предвиди место за оставање на контаминирана облека, во соодветни 
контејнери специјални за тоа). Од надворешноста на зградата во тој дел, поставени се 
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огласни табли со насочување на пациентите (две со ознаки за правец) и една со ознака за 
просторот за лица со инвалидитет. Обезбеден соодветен пристап за тие лица. Беа 
направени и целодневни обуки на тимот што е вклучен во работата на молекуларната 
лабораторија Сумирано, направена е целосна пренамена на овој простор во современа 
молекуларна лабораторија (со исполнување на сите стандарди за сигурно и ефикасно 
работење). Комисијата од Министерството за здравство на почетокот на март 2021 година, 
официјално даде дозвола да се отпочне со работа на дијагностиката на КОВИД19 на 
молекуларно ниво. Од тој период до денес, изработени се над 12 000 тестови на пациенти 
суспектни за КОВИД19. 
 Завршена е акредитацијата на пријавените лаборатории по меѓународниот стандард 
МК ЕN ISO 15189:2013 и тоа: 

 За оваа година, лабораторијата за обработка на примарно стерилни примероци 
(хемокултури), лабораторијата за обработка на рани и меки ткива, лабораторијата 
за паразитологија – докажување на авидитет на IgG за Токсоплазма (со mini Vidas), 
лабораторијата за генитални инфекции - молекуларна дијагностика на ХПВ, го 
одржаа статусот на акредитирани лаборатории. Институтот за акредитација на 
Република Северна Македонија ја потврди нивната успешна реакредитација по 
стандардот ISO 15189.  

 Од голема важност за Институтот беше проширување на опсегот за акредитирање 
на нови методи во две лаборатории и тоа:  
1.Молекуларна дијагностика на SARS coV2 со multiplex Real Time PCR и  
2.Турбидиметриски метод за квантитативно определување на присуството на (1→3)-
β-D- глукан) во серум на пациентите како индикатор за постоење на системска 
микоза (во лабораторијата за микотични инфекции која е во подем).  
За таа цел освен просторни реорганизации и веќе наведеното целосно формирање 
на нова пространа лабораторија (за молекуларна дијагностика), оформен е тим и 
направена е целосна соодветна документација (процедури, работни упатства, 
обрасци). Дополнително е спроведена верификација на новите методи. За новите 
методи учествувавме и во Proficiency Testing анализи - надворешни контроли: 1. 
Добиен е сертификат за успешно направена надворешна контрола во соработка со 
светска здравствена организација -  WHO Global Round of Laboratory Proficiency 
Testing for the Detection of SARS-CoV-2 by PCR за работата во молекуларната 
лабораторија за дијагностика на КОВИД19. 2. Добиенa е потврда за успешно 
учество во изработка на примероците на присуството на (1→3)-β-D- глукан) 
(FUJIFILM WAKO Chemicals Europe Gmbh), како и сертификат за успешна 
надворешна контрола (WAKO Interlab Comparison Survey, Јапонија).  

Од лaбораторијата за сексуално преносливи заболувања веќе се направени испитувања за 
осетливоста на соевите на бактеријата Neisseria gonоrrhoeae (вклучена во програми за 
надворешна контрола на квалитет UK NEQAS - резултатите се во исчекување). 
 
Институтот за микробиологија и паразитологија зема  учество во следниве проекти: 

 Реактивирање на проектот со фирмата Фајзер (серотипизација на Streptococcus 
pneumoniae), проект подржан од Комитетот за имунизација како тело на 
Министерството за здравство, a со цел обезбедување база на податоци за соевите на 
пневмококи кои циркулираат на наше поднебје; многу важни податоци за 
ефикасноста на вакцината која се употребува. Се прави анализа на инванзивни 
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изолати и изолати од носители. Имено, проектот беше во фаза на мирување со 
појава на пандемијата, а сега е реактивиран. Серумите кои се донирани на 
Институтот треба да се употребат за издржани научни сознанија дали вакцината ги 
покрива соевите кои циркулираат на територијата на РСМ (правиме соработка со 
сите микробиолошки лаборатории во земјава кои вршат изолација на вакви соеви). 
Резултатите ќе бидат употребени и за изработка на научни студии; 

 Абдејтирање на стандардите по EUCAST за отчитување на осетливоста на 
изолираните бактерии кон антибиотици. Воведен нов метод за одредување на 
минималните инхибиторни концентрации на лекот колистин кон изолатите 
(микродилуционен метод – МДМ) кој досега не е користен на Институтот, а се 
препорачува според новите препораки на европските водичи за следење на 
антимикробна резистенција за 2021 година (EUCAST); 

 Абдејтирање на сите протоколи и стандарди кои треба да се следат и менуваат 
секоја година при учеството во проектот на CAESAR, (следење на антимикробната 
резистенција во европски рамки на нашите инванзивни изолати а следствено 
препораките од EUCAST); 

 Пријава за учество на Конкурс распишан од страна на МОН, за два проекта – прв 
проект за анализа на примероци кај сексуално преносливите заболувања 
,,Молекуларна идентификација на вагинален микробиом - нов пристап во детекција 
и третман на дисбиоза и сексуално – преносливи болести (носител, научен 
соработник Лилјана Лабачевска Ѓатовска - одговорно лице во лабораторијата за 
сексуално преносливи болести и дел од тимот за молекуларна дијагностика) и  втор 
проект: конкурирано за добивање финансии за лабораториски ресурси, без 
кофинансирање (апликација за апаратура, конкретно екстрактор и амплификатор) 
со цел проширување на дејностите во молекуларната лабораторија; 

 Успешна меѓуинститутска соработка, а воедно и изработка на еден вид проект 
годинава реализиран и е во тек со Институтот за претклиничка и клиничка 
фармакологија со токсикологија. Станува збор за изработка на молекуларни 
анализи кај здрави доброволци за присуство на вирусот SARS COV2 со методот на 
Real Time PCR. Досега се изработени повеќе вакви студии. 

 Набавени 10 нови диспензери поради некомпатибилноста на старите со 
антибиотските дискови (а и нивна нефункционалност) со што секоја лабораторија 
на Институтот е опремена (олеснета апликацијата на антибиотикот и што е 
најважно, обезбедена егзактност во наодите).  

 
 На Институтот за имунобиологија и хумана генетика во извештајниот период во 
тек е изведба на нови простории на покровниот простор на Институтската зграда. 
Предвидено е во новиот простор од околу 500 квадратни метри да бидат сместени 
модерни вежбални за студенти, приемно одделение за пациенти и најмодерни 
лаборатории за имунолошки и генетски анализи. Со завршување на овој проект 
(предвиден до крајот на 2021 година) условите за пациентите и студентите значително ќе 
се подобрат, а лабораториите на Институтот ќе може да се акредитираат во меѓународните 
здруженија за имуногенетика.  

Во изминатата година, помината во знакот на пандемијата со Ковид-19, на 
Институтот се изработени илјадници анализи поврзани со Ковид-19, за пациенти, но и за 
граѓани кои го проверуваат имунолошкиот статус кон Ковид-19. Институтот воспостави 
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блиска соработка со Институтот за примена на атомска енергија (ИНЕП) од 
Медицинскиот факултет во Белград, со кој се разменуваат искуства и технологии 
поврзани со Ковид-19. До крајот на годината, планирано е на Институтот да се воведат 
тестови за испитување на клеточен имунитет кон Ковид-19, за прв пат во државата.  

Во изминатава година за прв пат во земјата се воведени во рутинска дијагностика 
серолошки маркери за Алцхајмерова болест. Обемот на генетските тестови на панели на 
гени важни за дијагноза на генетски и ретки болести значајно е зголемен, а новина е што 
резултатите од генетските тестови се заокружуваат со професионално генетско 
советување. Во изминатата година, повеќе од 60-тина фамилии добиле резултат од 
генетска анализа, пропратен со генетско советување и рефлексни генетски тестирања, каде 
што биле индицирани за расчистување на нејасни состојби.  За дијагностицирање на  
имунодефицитни и автоинфламаторни состојби, најчесто кај деца комплетирана е цела 
палета на тестови која комбинира панели на гени и анализа на клеточни маркери со 
проточна цитометрија.  

Во рамките на Македонскиот дарителски регистер спроведена е уште една (трета во 
државата) процедура за дарување на матични клетки од Македонски доброволен дарител 
за странски пациент.  

Воспоставена е блиска соработка со многу институции од клиничкиот блок 
(Педијатрија, Инфективна, Нефрологија, Кардиологија, Неврологија, Гинекологија, 
Ендокринологија) и договорени се клинички патеки за имунолошки и генетски тестирања 
на нивните пациенти.  

Од самиот почеток на пандемијата Институтот ја користи воведента техника за 
серолошко испитување за КОВИД -19 и активно се вклучен во дијагностиката на овој 
вирус преку утврдување на антитела. 

 
 На Институтот за патологија во извештајниот период целосно се реаллизирани 
планираните активности како во делот на теоретската и практична настава, така и во делот 
на обемната здравствено-апликативна дејност која се обавува. Во тек е изведбата на 
градежните активности за обезбедувањ на нови вежбални и работни канцеларии за 
асистентите со површина од 250 м2. 

Во овој период обработени се вкупно 16.000 дијагностички случаи (обдукциони, 
оперативни, биопсични, серолошки, електронско-микроскопски и молекуларни анализи). 
Во март 2021 година успешно е завршена акредидацијата на лабораториите од институтот 
по меѓународниот стандард MK EN ISO 15189:2013. Покрај здравствената дејност во тек е 
реализација на мултилатерален научен проект UNITED, подржан од Холандското 
здружение за канцер. 

 
 Во рамки на меѓуинститутска соработка, успешно е реализиран проект во текот на 

2021 година со Институтот за претклиничка и клиничка фармакологија со 
токсикологија со наслов „Индекс на оксидативен стрес и корелација со 
инфламаторни маркери кај пациенти со САРС-КоВ-2“.  Проектот е одобрен од ЕК:  
No #03-366/7. Продукт на оваа соработка се два научни труда во списанија со 
импакт фактор. 

 Аплицирани се два научни прокети од страна на Институт за патологија во 
соработка со Институт за биохемија до Министерство за образование и наука. 

 



 27 

Во соработката со ROCHE Македонија континуирано се реализираат донации во  
реагенси и китови за туморската дијагностика (за 2021 г. во висина 1.580.000,00 МКД).Со 
цел унапредување на квалитетот на изведуваните тестови, ROCHE Македонија и 
ФАРМАХЕМ учествуваат со финансиска поддршка за Институтот со цел влегување во 
интернационални шеми за квалитет: NORDIQiC  EQUA молекуларни тестирања за 
белодробен и колоректален карцином, при ESP. 

И во овој период и покрај актуелната пандемија се продолжи со кoнтинуирана 
соработка на Институтот за патологија на Медицинскиот факултет со Универзитетот во 
Вирзбург, за консултативно-дијагностички случаи. 

 
 Институтот за судска медицина, криминалистика и медицинска деонтологија  во 
извештајниот период својата постоечка опрема ја збогати со Робот за автоматска 
екстракција за генетската лабораторијата и дигестор ВЅ2 кои беа добиени од СЗО. Исто 
така во соработка со СЗО  набавени беа и реагенси за екстракција за вирусна РНА. 

Успешно е поминат ПТ тест (меѓулабораториски тест со Национален институт за 
токсикологија и форензични науки, оддел Севилња, Министерство за правда Шпанија) за 
одредување на концентрација на етил алкохол во крв. Понатаму, во овој извештаен период 
успешно е поминати и ПТ тест (меѓулабораториски тест GEDNAP) за идентификација на 
референтни и форензични траги како и ПТ тест (меѓулабораториски тест) за одредување 
на Covid-19 преку СЗО. 

Реконструкцијата на токсиколошката лабораторија е завршена, како и 
лабораториите за ИСО акредатиција. Изработен е проект за поткровјето на Институтот и 
амбулантата за клиничка судска медицина. 

Завршени се  и испратени документи за проценка на состојбата на лабораториите 
на Институтот преку амбасадата на САД во рамките на ИЦИТАП со цел реконструкција 
на обдукционата сала, моргата и просторија за чување на докази согласно ИСО 
стандардите.  

Ладна соба за чување на вакцини за КОВИД 19 на +4 е набавена преку 
Министерството за здравство. 

Одобрен е проект од ЕУ делегација за развој на ЛИМС софтвер во вредност од 
300.000 евра кој ќе ја интегрира целокупната дејност на Институтот согласно ИСО 
стандардите. 

Зголемена е ажурноста во извршување на рутинската работа каде се вклучени и 
обдукции при масовни несреќи и обдукции на Covid-19 позитивни починати. На 
Институтот се реализира и рутинско одредување на Covid-19 за општата популација. 

Изработен е проект за воведување на НГС технологија во генетската лабораторија 
на Институтот доставен на конкурсот објавен од МОН. 

Институтот има активно учество во комисијата за измени на Законот за вештачење. 
Во изминатиот период се реализираше стручно усовршување на персоналот од 

токсиколошката лабораторија во период од два месеци во Институтот за судска медицина-
Медицински факултет во Атина во рамките на повеќегодишната успешна соработка 
помеѓу давата института. Исто така, со средства од донација изведено е хортикултурно 
уредување на дворното место на Институтот. 

 
 Институтот за медицинска и експериментална биохемија активно продолжи со 
серолошка дијагностика на COVID-19 во рамките на здравствената дејност која се обавува 
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на институтот. Институтот за медицинска и експериментална биохемија е единствена 
институција од јавниот сектор во која се акредитирани методите за одредување антитела 
кон SARS-CoV-2 вирусот. 
  И во вакви вонредни околности, паралелно со здравствената дејност на Институтот 
се одвива и научно истражувачка дејност. Проектот “Серолошки скрининг за COVID-19 
на здравствени работници од РС Македонија”, кој беше одобрен за кофинансирање од 
страна на АУФ (Агенција на франкофонски универзитети) е целосно реализиран. Исто 
така, целосно се реализираа и двата научно-истражувачки проекти, финансирани од 
Медицинскиот факултет во Скопје. 
 Во 2021 институтот се опреми со безбедносен кабинет, тип 2. Опремата на 
Институтот беше искористена за реализација на неколку докторски тези на докторанди 
запишани на трет циклус студии на Медицинскиот факултет во Скопје. 
 Во тек е имплементација на лабораториски-информациски систем (ЛИС) со кој ќе 
се поврзат административна и апликативната дејност согласно барањата на МК ЕN ISO 
15189:2013, со што ќе се зголеми ефикасноста и доверливоста на резултатите. 
 Активностите на Институтот резултираат со публикување на десетина стручни и 
научни трудови во 2020 и 2021 година во часописи со меѓународен уредувачки одбор, Pub 
Med и Web of science. 
 Во мај 2021 година, од страна на Институтот за акредитација на Република Северна 
Македонија беше оценето дека лабораторијата за биохемиски испитувања (ЛБИ) во состав 
на институтот ги исполнува сите барања на стандардот МК ЕN ISO 15189:2013, со што 
важноста на сертификатот за акредитација е продолжен до 2025 година. Барање на 
стандардот МК ЕN ISO 15189:2013 е лaбораторијата да биде вклучена во програми за 
надворешна контрола на квалитет (EQAS) за сите акредитирани методи. За таа цел 
лабораторијата повеќе од 10 години е вклучена во програмата за надворешна контрола на 
Instand, Германија. Лабораторијата учествува и во меѓулабораториска споредба со 
Институтот за судска медицина, Институтот за клиничка биохемија, Клиниката за 
токсикологија и Институтот за трансфузиона медицина. Новата опрема на институтот 
отвара можност за воведување на нови биохемиски маркери, соработка со институции од 
примарно,секундарно и терциерно здравство и вклучување во меѓународни проекти 
поддржани од различни европски и интернационални фондови. 
 
 На Институтот за патолошка физиологија и нуклеарна медицина во извештајниов 
период и покрај вонредните услови поради пандемијата со Ковид-19 во голем дел од 
годината се вложуваа напори од вработените за што поефикасно исполнување на 
обврските кон ФЗОМ. Во текот на 2021 година за првите девет месеци за здравствени 
услуги се фактурирани повеќе од 37 милиони денари, со проекција до крајот на годината 
да се достигне вредност на фактурирани услуги за 50 милиони денари. Во текот на 
годината се направени неколку реконструкции на постоечкиот објект. Имено, направени 
се метални скали до кровот и поткровјето, неопходни за чистење и одржување на кровот. 
Со средства добиени од рециклирање на отпад направена е нова кровна конструкција над 
главниот влез на Институтот. Реконструирана е и целосно пребоена оградата околу 
институтската зграда. Хортикултурно е уреден и дворот на влезот на Институтот со 
поставување на  клупи и зеленило со донации од Јавните претпријатија на Град Скопје. 
Реконструирана е вентилацијата во бункерот, каде што се складираат радиоактивните 
изотопи за тераписка апликација. Лабораторијата за хормонски анализи е искречена и 
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поставен е нов клима уред. Тироидната единица и лабораторијата се поврзани со ЛИС 
(лабораториски информациски систем). Во тековниот период редовно е сервисирана и во 
функционална состојба е целата лабораториска опрема (вклучително и сите гама камери). 
Заменет е еден дозен калибратор (апарат со кој се мерат дозите на радиоактивност пред да 
се аплицирани на пациентите). Реконструирна е дел од водоводната и канализационата 
мрежа, поставени се нови вентили на хидрантската мрежа. Направен е архитектонска 
скица на сутеренот со цел пренамена на вежбалните на Институтот во тераписки блок за 
радионуклидна терапија. 
 Резулатите од нуклеарно медицинската дијагностика од последниве неколку 
месеци се достапни во електронскиот систем. 
 Во ехотомографската дијагностика се воведува софтверски систем за анализа на 
тироидните нодуси. Во моментов се работи со донација (преку фирмата Би Мек) за 
анализа на 100 пациенти, а истиот програм се планира да се воведе во рутинската пракса 
со годишниот план за 2022 година. 
 Со новиот ехоапарат кој минатата година се доби како донација од Јапонската 
амбасада и големото искуство што вработените од Институтот го имаат со тироидната 
патологија, добиена е согласност од Деканатската управа за започнување со работа на 
курс за ехотомографска дијагностика на вратната регија и цитодијагностичка пункција 
под ехо, кој ќе биде достапен за специјалисти и специјализанти кои ќе работат на 
тироидна патологија. 
 На Институтот е воведена нова терапевтска метода-склерозација на цисти на 
тироидната жлезда со стерилен концентриран алкохол и за истата процедура е доставено 
барање до ФЗОМ со предлог цена да истата се вклучи во нови здравствени услуги кои ќе 
бидат достапни за осигурените лица. 
 
 На Институтот за медицинска хистологија и ембриологија во текот на 2021-вата 
година беа извршени следниве градежни работи: 

-замена на старите подови со нови подни површини во 3 работни кабинети и 2 
хистолошки лаборатории; 

-замена на работните површини во хистолошките лаборатории со нови; 
-реконструкција на таванот во еден работен кабинет со негово спуштање и 

вградување на адекватно осветлување; 
- поправка на ѕидовите во работните простории и лаборатории. 

  
Во извештајниот период се обрна внимание и во делот на одржување на обемниот 

имот и опрема со кои располага и управува Факултетот, водејќи се од потребите на 
студентите, пациентите, специјализантите, наставничкиот кадар и вработените на 
Факултетот. Во овој период на факултетот се продолжи со успешно воведената пракса од 
минатата година за  колективно осигурување на вработените од последици на несреќен 
случај на сметка на факултетот. 
 Во овој извештаен период се продолжи со поддршка на студентите, нивните 
организации и активности, што претставува и една од основните заложби на Факултетот. 
 За Европската Медицинска Студентска асоцијација – ЕМСА, Факултетот со одлука 
на Деканатската управа, одобри финансиски средства во износ од 114.000,00  денари за 
спонзорство. 
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 На Здружението на студентите по медицина им се одобрија средства за реализација 
на едукативна Летна школа по медицина, која се одржа во Охрид од 16 до 18 јули 2021 
година во Охрид, во висина од 3.500 ЕУР во денарска противвредност. 
 За Факултетското студентско собрание на Медицинскиот факултет во Скопје 
одобрени се средства во висина од 221.000,00 денари  за реализирање на планирани 
активности за 2021 година. Исто така на ова здружение му беа одобрени финансиски 
средства за набавка на 1540 визири за заштита на студентите запишани на студиските 
програми по општа медицина и на тригодишните стручни студии. 
  
ЗДРАВСТВЕНА ДЕЈНОСТ НА МЕДИЦИНСКИОТ ФАКУЛТЕТ 
 
 Во извештајниот период, Медицинскиот факултет за вршење на здравствена 
дејност, како и минатите години, потпиша годишен договор за давање здравствени услуги 
во специјалистичко-консултативната здравствена заштита со Фондот за здравствено 
осигурување на РСМ, која се реализира на Институтите при Медицинскиот факултет кои 
вршат здравствено-апликативна дејност, во услови  на светската пандемија. Висината на 
договорениот износ за 2021 година изнесува 262.617.000,00 денари, што претставува 
зголемување во однос на минатиот извештаен период за 2,8 %. 
 Освен соработката со Фондот за здравствено осигурување на РСМ, факултетот 
остварува и соработка со Министерството за здравство во делот на реализирање на  
здравствени програми за родилки, доенчиња, малигни заболувања, ХИВ СИДА, 
бруцелоза, крводарители и дарителски регистар за испитување на мачни клетки. 
Факултетот дава услуги и на голем број јавни здравствени установи вкупно 53 ( клиники, 
општи болници, заводи, институти.) Соработува и со  6 спортски клубови  (преку 
Кабинетот за спортската медицина при Институтот за физиологија) и со 7 приватни 
здравствени установи, во специјалистичко-консултативната дејност. 
  

Секако, како завршница на овој Извештај ја користам приликата да се заблагодарам 
на моите соработници, а тоа се продеканите, раководителите на институти и катедрите, но 
и на целиот академски и административно-технички кадар на Факултетот кои вложија 
напори, секој во рамките на своите капацитети и можности и во вонредни околности да се 
реализираат погоре изнесените активности.   

 
Со почит, 
 

      Проф. д-р Соња Топузовска, с.р. 
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Годишната програма за работа на Медицинскиот факултет во состав на 
Универзитетот ,,Св. Кирил и Методиј” во Скопје, за академската 2021/2022 година, 
претставува обврска која произлегува од Законот за високото образование кој влезе во сила 
на ден 16 мај 2018 година, со цел да се запознаат членовите на Наставно- научниот совет за 
планираните активности на факултетот во претстојната година. 

Во програмата се презентирани планираните активности предвидени во програмата 
на деканот за академската 2021/2022 година, други активности произлезени од измените во 
законските и подзаконските акти  и тековните обврски  на Факултетот. 

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

 
 
АКТИВНОСТИ НА ОРГAНИТЕ НА ФАКУЛТЕТОТ 

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

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

Во функција на успешна реализација на активностите на Факултетот, ќе се обезбеди 
координација со катедрите и институтите, како и работните тела на Факултетот (одбори, 
комисии и сл.).     
 Со цел  подобрување на управувањето со квалитетот во работењето и давањето на 
услуги, оваа година на  Факултетот  ќе продолжи постапката за воведување на стандардот 
ИСО 9001:2015 на институтите  кои немаат акредитација,  а во насока на подобрување на 
квалитетот на работењето и дополнителна професионализација. 
 Системот за управување со квалитетот претставува реализација на меѓународни и 
македонски стандарди кои покриваат различни аспекти на управување со квалитетот и 
претставува инструмент преку кој се обезбедува остварувањето на надлежностите да бидат 
во согласност со барањата на корисниците за постојано унапредување на квалитетот на 
работењето на органите. Управувањето со системот на управување со квалитетот во 
работењето претставува системски пристап кој ги конкретизира и реализира барањата за 
квалитетно планирање, спроведување, контрола и одржливост, како и постојано 
подобрување на работењето на органите.  
 
 
Кадар 
  

Поднесени се барања до ресорните министерства за вработување на неопределено 
време со двоен работен однос за: 2 наставници, 4 научни работници и 25 асистенти. 
 Во оваа академска 2021/2022 година се планира да се реализираат овие барања и 
согласно потребите на катедрите и Институтите и актот за систематизација на работни 
места, ќе се доставуваат и нови барања во текот на целата академска година. 
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НАСТАВНО-ОБРАЗОВНА ДЕЈНОСТ 
 

Во рамките на наставно-образовната дејност, за академската 2021/22 година се 
планирани  следните активности: 
 

 почнување на постапка за акредитирање на нови студиски програми од втор циклус 
тригодишни стручни студии за сестри и радиолошки технолози, но и за други 
студиски програми за кои постои интерес; 

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

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

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

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

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

 реализирање на Конкурс за запишување студенти во прва година на Универзитетот 
,,Св. Кирил и Методиј” -  Медицински факултет во Скопје, за академската 
2022/2023година; 

 организирање на предавања на почетокот од академската 2022/2023 година, за 
студентите од прва година, со цел нивно запознавање со начинот и правилата на 
студирање на Медицинскиот факултет;  

 изготвување на студентски информатори за сите  студиски програми; 
 издавање на нови учебници и учебни помагала за студентите од општа медицина, а 

посебно за студентите на тригодишните стручни студии; 
 продолжување на воспоставената соработка со АД Алкалоид Скопје, во полето на 

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

 
 Наставно-образовната дејност во академската 2021/22 година, како и сите овие 
планирани активности ќе се организираат и реализираат согласно епидемиолошката 
состојба во државата, и препораките и протоколите издадени од Комисијата за заразни 
болести во услови на COVID 19. 

 
 
НАУЧНОИСТРАЖУВАЧКА ДЕЈНОСТ 
 
 Учеството во научноистражувачките проекти во земјата и во странство и 
ангажирањето на наставно-научниот и соработнички кадар се во функција, не само на 
развојот на науката, туку и во унапредување на наставнообразовната и високостручната 
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здравствено-апликативна дејност на факултетот. Ново настанатите услови на пандемијата со 
COVID-19, во изминатиот период наметнаа нови модалитети на комуникација, организација 
и работа на глобалната академска заедница во светот, па со тоа и на УКИМ и на 
Медицинскиот факултет. Во периодот што следи, се очекува повеќето активности да 
продолжат да се вршат преку електронските средства за комуникација, со оглед на фактот 
што пандемијата сеуште е интензивна.  
 
Во рамките на научноистражувачката дејност, за академската 2021/22 година се 
планирани  следните активности: 
 
Научноистражувачки проекти и други активности 
 

 воведување на нови содржини во списанието “Academic Medical Journal” на 
Медицинскиот факултет со цел унапредување на научноистражувачката и 
публицистичката активност на научниот кадар и студентите на трет циклус студии. 
Воедно продолжуваат разговорите со надлежните институции, по прекин од седум 
години, за повторно издавање на списанието Macedonian Journal of Medical Science; 

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

 продолжување на активностите за сукцесивно финансирање и набавка на дел од 
потребната опрема и реагенси за изработка на научноистражувачките проекти на 
Катедрите на Медицинскиот факултет, финансирани од средства на Факултетот. 
Овие проекти е планирано да бидат завршени до крајот на 2021 година. 

 Факултетот планира да издвои финансиски средства за финансирање 
научноистражувачки проекти на сите катедри со воспоставување на нов проектен 
циклус во 2022 година;   

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

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

 реализација на проекти чиј носител е Медицинскиот факултет, финансирани од 
Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје (пет проекти се во тек и еден проект 
е предвиден за 2022 година); 

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

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

 барање на можности за искористување на средствата од фондови и програми како 
што се UNESCO, NATO Science for Peace, Фонд за Западен Балкан, IAEA, како и 
новата рамковна програма FP9 или Horizon Europa и други; 
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 продолжување на практиката за организирање на покането предавање од експерт со 
искуство во менаџирање на Европски проекти во областа на медицинските науки, со 
добри практики и совети за успех  при аплицирање/реализирање за ЕУ проекти со 
што ќе се овозможи наша поголема присутност на Европската научно-истражувачка 
арена; 

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

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

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

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

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

 
Докторски студии по медицина 
 

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

 воведување на нови содржини во насока на подобрување на квалитетот на студиите; 
со предавања од истакнати поканети предавачи од земјата и странство во согласност 
со програмата на Универзитетската школа за докторски студии на УКИМ; 

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

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

 преземање активности за издавање на учебни помагала за докторанди од студиската 
програма за докторски студии од областа на медицинските науки, за општи и 
специјални методолошки предмети; 
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 реализирање на Конкурс за запишување студенти на Трет циклус-докторски студии 
на Универзитетот ,,Св. Кирил и Методиј” -  Медицински факултет во Скопје, за 
академската 2022/2023 година. 

 
 
ЈАВНО ЗДРАВСТВО 
 
 Планoт на активности за втор циклус студии по јавно здравство за академската 
2021/2022 година ги вклучува активностите за организација, координација и реализацијата 
на магистерските студии вклучувајќи ги редовните предавања на задолжителните и изборни 
предмети согласно студиската програма, изготвување семинарски теми, организација на 
работилници и научно истражувачки форум. Во овој период ќе се одвива наставата од трет 
семестар за 16-та генерација студенти и прв и втор семестар за 17-та генерација. 
  Активностите ќе бидат фокусирани за организирање на наставата за студентите-
постдипломци и нејзината подготовка, оцена на поднесоците и  одбрана на магистерсите 
трудови. Ќе продолжи и  соработката,  членството и учество во работата на европската 
асоцијација на школи за јавно здравје (ASPHER), како и  учество на меѓународни состаноци 
и конференции од областа на јавното здравство, претежно со on-line присуство. 
 Посебен фокус и натаму ќе биде ставен на унапредувањето на квалитетот на 
наставата и магистерските теми, како и промоција на важноста и придобивките од студиите 
во јавноста, а пред сѐ меѓу општествените чинители со цел привлекување поголем интерес и 
број на запишани студенти. Во услови на Covid-19 пандемијата наставата ќе се одржува 
согласно пропишаните протоколи и наставните методи кои се применуваат на 
Медицинскиот факултет. 
  
 
Докторски студии по јавно здравство 
   
 Советот за докторски студии по јавно здравство во наредниот период 2021/2022 
година планира во целост да ги извршува своите задачи предвидени со најновиот 
Правилник за условите, критериумите и правилата  за запишување и студирање на трет 
циклус –докторски студии на Универзитетот Св Кирил и Методиј во Скопје: 
 

 Ќе учествува во организирање на конкурсот, распоред на ангажираност на 
наставниците, сочинување на листата на акредитирани ментори и истата ќе ја 
доставува до Универзитетскиот стручен совет; 

 Ќе утврдува дополнителни критериуми за запишување на студентите, утврдување на 
прелиминарни и конечни листи за примени кандидати; 

 Ќе одлучува за ангажирање на наставници за реализирање на наставната студиска 
програма; 

 Ќе учествува во постапката за пријавувањето на  предлог-проект за докторски труд и 
во оценката и одбраната на истиот; 

 Ќе се организираат редовни седници на студиската програма по Јавно Здравје;  
 Организирање на наставата-распоред, сесии; 
 Организирање на конференции во II, IV и VI семестар; 
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 Организирање на семинари во третиот и петиот семестар, ќе се одлучува  дали тие ќе 
бидат  заеднички или по научни подрачја, изведени од предавачи по покана или од 
акредитираните професори на студиската програма; 

  Целокупната предвидена активност ќе се спроведува во координирана соработка со 
Универзитетскиот стручен совет за докторски студии. 

 
 
МЕЃУНАРОДНА СОРАБОТКА 
 
 Во наредниот период се планира продолжување на активностите – поврзани со 
мобилноста на студенти и наставници, како и поинтензивна комуникација со визитинг 
професорите, согласно со епидемиолошката состојба со COVID-19 во тој период. 

Активноста се планира да биде насочена кон Конкурсот за ЕРАЗМУС плус-
програмите  за мобилност за учебната 2021/2022 година. За летниот семестар 2022 година, 
испратени беа до Ректоратот на УКИМ вкупно 19 апликации на студенти. Во моментов 
интензивно се работи на комуникација со странските партнери од универзитетите во 
Љубљана, Марибор, Аквила, Фоѓа, Белград, Ријека, Сплит, Осијек, Пловдив, Софија и 
Истанбул. Се надеваме дека и покрај ситуацијата со пандемијата ќе се реализираат 
планираните мобилности. Дополнително, интензивно се разгледуваат можностите за 
продолжување со прием на странски студенти за зимскиот семестар 2022 година, што 
секако во голема мера ќе зависи од епидемиолошката состојба, начинот на организирање на 
наставата, како и од прифаќањето и отпочнувањето со настава на англиски јазик. 

Активностите за мобилност на наставници, кои се одложени од минатогодишниот 
конкурс, очекуваме да се реализираат во тек на наредната академска година, под 
претпоставка да се стабилизира епидемиолошката состојба со COVID-19. 

Интеринституционалните Еразмус договори со досегашните партнерски институции 
продолжуваат, а во наредната година се планира финализирање на отпочнатите преговори 
за потпишување на договор со Медицинскиот факултет на Универзитетот Меденијет во 
Истанбул, Турција, Универзитетот во Сент Луис, САД, како и со Универзитетот Ноксвил во 
Тенеси, САД. Секако поради сѐ поголемиот интерес на студентите и наставниот кадар за 
мобилност, ќе се ангажираме за  потпишување на договори и со други универзитети. 

Се забележува сѐ поголем интерес на странските студенти за остварување на 
мобилност на нашиот факултет, но неопходно е интензивирање на напорите за воведување 
на англиската програма на студиите по општа медицина, со што се очекува понатамошно 
зголемување на заинтересираноста кај странските студенти. 

Исто така сведоци сме и на сѐ поголемиот интерес на наставници од други 
универзитети кои аплицираат за мобилност на нашиот факултет, иако  единствена пречка за 
тоа е работењето во вонредни, пандемиски услови. Поради тоа, во наредниот период 
планираме интензивирање на соработката со организирање предавања преку средствата за 
електронска комуникација, како би се прилагодиле на новонастанатите услови, а за што 
веќе имаме стекнато доволно искуство. 

Во текот на академската 2020/2021 поради пандемијата, за жал, не можеа да се 
реализираат сите планирани посети од визитинг професори. Доколку продолжи ваквиот 
тренд на пандемијата со Ковид-19, планираме употреба на различни модалитети на 
електронска комуникација- предавања, виртуелни работилници, вебинари, телеконференции 
и т.н. Користејќи го искуството од другите универзитети за настава на далечина, ќе го 
унапредиме нашиот едукативен процес, а истовремено ќе ја одржиме неопходната 
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комуникација со колегите од странство, која е во основа на меѓународната соработка на 
нашиот факултет.  

 
СПЕЦИЈАЛИЗАЦИИ И СУПСПЕЦИЈАЛИЗАЦИИ 
 

Евалуацијата и подобрувањето на програмите за едукација е приоритет, затоа 
програмите за специјализанти и супспецијализанти интензивно се преиспитуваат во сите 
европски земји кои промовираат подобрување на програмите за образование. 
            Наставните содржини и програми за специјализација и супспецијализација се 
усогласуваат со соодветните програми од земјите на ЕУ, со цел подобрување на квалитетот 
и компатибилноста на профилираните кадри. Во наредниот период би требало да се подигне 
нивото на квалитет преку имплементирање и спроведување на програмите со посебен 
акцент на практичната обука на идните специјалисти и супспецијалисти. Катедрите на 
факултетот ги осовременија и дополнија постоечките програми за специјализација и истите 
ги прилагодија на нашите услови и специфичности во едукацијата на специјализантите 
истовремено водејќи сметка тие да бидат усогласени со програмите во најголем дел од 
земјите на ЕУ.  
 Академијата за ментори-планирана е организација на повеќедневен настан кој ќе 
се состои од обуки, работилници, разговори, дискусии за менторство. Со цел да се подобрат 
потребите на менторираните и менторите за време на специјалистичкиот/ 
супспецијалистичкиот престој. Оваа Академија ќе биде наменета за наставниот кадар од 
Медицинскиот факултет во Скопје кој учествува во обавување на практичните и теоретски 
вештини во тек на специјализација и супспецијализација, а кои сакаат да ги подобрат своите 
менторски вештини. 
 Истражувачки капацитет на настанот – предвидено е креирање на анкети за 
менторираните пред настанот составени од  Likert-ова скала и отворени прашања. 
Истражувањето ќе даде слика за моменталната ситуација и ќе помогне во формирањето на 
проценка за потребите за настанот. Овој тип на надградување се очекува да кулминира со 
потенцијални промени во спроведувањето на наставата - ќе се користат пред-тест и пост-
тест анкетни прашалници за да се оцени стапката на ефикасност. 
 Цели и расудување - воведување култура на „барање помош“ помеѓу менторите и 
менторираните. Презентирање методи за ефикасно и успешно менторство базирани на 
докази. Создавање кохезивна мрежа помеѓу менторите што ќе резултира со споделување 
искуства, совети и помош во рамките на спроведување на менторството. Јазот во вештините 
и комуникацијата помеѓу менторите и менторираните ја наметна потребата за формална 
обука и понатамошна дискусија. Не постои литературна празнина за оваа група поединци, 
што е уште еден дел од образложението за настанот. Конечно - во зависност од успехот на 
настанот и степенот на забележани промени, настанот може да се одржува еднаш годишно, 
со што ќе се направи академија за обука за сите ментори - идни и сегашни. 
 Временска посветеност - како повеќедневен настан, академијата за ментори ќе бара 
присуство на најмалку 80% од понудените активности пред да се потврди менторот како 
„обучен“. Неопходно е активно учество на настанот, што значи дека се поттикнува одредено 
временско залагање пред и за време на настанот што се гледа како индивидуална работа или 
активност на SWG (мала работна група). Писмените електронски материјали ќе бидат 
испратени до сите учесници најмалку една недела пред настанот со детална агенда и 
наставна програма. 
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 Предложени датуми и локација - со оглед на логистиката што оди на настанот, 
предложените датуми треба да бидат помеѓу последната недела од февруари и првите две 
недели од март 2022 година. 

На Медицинскиот факултет во тек е воведување на нови програми 
за специјалзиација и супспецијализации од области за кои досега не постоеле специјализаци 
односно супспецијализации, како и ажурирање на постоечките усогласени со соодветните 
програми од земјите на ЕУ. Тоа секако значајно ќе придонесе за унапредување на нивото на 
здравствена заштита во Република Северна Македонија. 
            Од суштинско значење е потребата од анализа по региони за застапеноста на бројот 
на сите профили на специјалисти и супспецијалисти. Долгорочното географско планско 
мапирање на потребите на државата заедно со Министерство за здравство и Лекарската 
Комора би ја намалило во иднина нееднаквата географска дистрибуција на одредени 
специјалисти во државата. 

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

Условите за прием во Програмите во земјите на Европската унија за специјалистички 
и супспецијалистички престој зависат од медицинските квалификации, државјанствата и 
јазичните способности на студентот по медицина.  

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

Бидејќи UEMS е најголемата и најстарата Европска медицинска организација која 
има стекнато значително влијание врз европските институции и ја обезбедува својата 
експертиза во однос на хармонизација на вештините на специјализантите и 
супспецијализанти од ЕУ држави и останати, би требало да се искористи соработката со 
Медицински факултет за овозможување на овие идни взаемни процеси на образование. 

Во минатото, квалификациите во голема мера беа одредени од времето поминато на 
обука. Неодамна, се повеќе се признава дека специјализантите мора да покажат соодветна 
клиничка компетентност. Реформата на програмите за обука за да се исполнат овие барања 
веќе е направена во неколку европски земји, вклучувајќи ги Велика Британија и Холандија.  
Развиени се нови наставни програми засновани на компетенции и ќе се ревидираат 
методите за проценка и на нашиот Медицински факултет. 

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

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

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

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

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

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

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

 
Проверка на знаења во тек на специјализација и супспецијализација 
 

Унапредување на интегрираниот систем за проценка на знаења, вештини и ставови 
што опфаќа: 

 
 Multi-Source Feedback (MSF) за проценка на комуникациски вештини, лидерство, 

тимска работа од страна на колегите, едукаторите, административен персонал и 
други професионалци; 

 Mini-Clinical Evaluation Exercise (mini-CEX) - (Мини клиничка евалуација) за 
проценка на клинички вештини со пациент (преглед и клиничко одлучување); 

 Case-Based Discussion (CbD) (Дискусија на случаеви) евалуација на клиничко 
расудување,  

 Audit Assessment (AA) Quality Improvement Project Assessment Tool (QIPAT) 
изготвување на ревизија на даден проблем со предлог мерки за подобрување на 
квалитет;  

 Teaching Observation (TO) (Опсервација на настава) специјализантот добива 
структуриран формативен фидбек за неговите компетенции (знаења, вештини и 
ставови) како предавач; 
 
Исто така, ќе продолжи и соработката со Министерството за здравство, со 

кооптирање на членови предложени од Медицински факултет во Советот за специјализации 
при Министерство за здравство.  
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              Во периодот што следи ќе биде распишан и Оглас за прием на кандидати за 
специјализации и супспецијализации со самофинансирање водејќи сметка и кандидатите 
кои не се вработени во ЈЗУ и кои сакаат да го остварат своето право за едукација и 
усовршување стекнувајќи се со специјалистичко звање, но секако водејќи сметка за 
потребите од овие кадри како и можноста на факултетот да обезбеди квалитетна едукација и 
соодветен број на ментори и едукатори. 
 
 
ИЗДАВАЧКА ДЕЈНОСТ 
 
 Во периодот кој следи, факултетот преку Одборот за издавачка дејност ќе продолжи 
со реализација на активностите поврзани со издавање на учебници и учебни помагала на 
факултетот, согласно Правилникот за организирање на издавачката дејност на 
Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје, а по предлог на катедрите, согласно со 
нивните потреби за издавање на учебнци и учебни помагала.  
 
 
ЦЕНТРАЛНАТА МЕДИЦИНСКА БИБЛИОТЕКА 

 
Во периодот што претстои активностите на Централната медицинска библиотека ќе 

бидат насочени кон непречено и квалитетно извршување на сите активности и задачи кои 
произлегуваат од нејзиното работење. Во рамките на делокругот на работење на 
Библиотеката планирани се следните активности:   

 
 Обезбедување годишен онлајн пристап до база којашто ќе содржи списанија и 

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

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

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

 Обезбедување пристап до EBSCO преку МеБ (Македонски електронски 
библиотеки, чијшто член е Централната медицинска библиотека).  

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

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

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

 Порачка на статии за потребите на докторите на Медицински факултет од 
странските библиотеки – соработнички на нашата Библиотека. 

 Пребарување на статии во достапните бази на податоци на барање на 
корисниците. 
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 Изнајмување/издавање библиотечен материјал на студентите, докторите, 
специјализантите и другите корисници на Библиотеката. 

 Ретроградно внесување на старите книги, монографии и учебници примени во 
Библиотеката во заемната база на податоци COBISS (достапно онлајн). 

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

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

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

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

списанија. 
 Други дејности кои ќе произлезат во процесот на работата. 
 
 

ФИНАНСИИ И ИНВЕСТИЦИИ 
 
Во соработка со Ректоратот и ресорните министерства како што се Министерството 

за образование и наука, Министерството за финансии, Министерството за здравство, 
Фондот за здравствено осигурување и други со цел решавање на проблемите со кои се 
соочува Факултетот во поглед на редовно сервисирање на доспеаните обврски, кој проблем 
не е по вина на факултетот. Ќе се продолжи и со континуирананите напори во обезбедување 
на наплатата на побарувањата кои ги има Факултетот, особено во делот на здравствени 
програми од Министерството за здравство како и побарувањата што ги има факултетот од  
јавните установи од областа на здравството  и правосудните органи.  

Во овој период ќе се продолжи во насока на одржување и инвестирање во  обемниот 
имот и опрема со кој располага факултетот како и во насока на осовременување на 
работните процеси преку имплементирање на најновите технички и технолошки 
достигнувања во делот на набавка на современа компјутерска опрема како и медицинска, 
лабораториска и друга  опрема за потребите на институтите и катедрите на Факултетот.  
 Ќе се продолжи со реализација на планираната активност за воведување систем за 
менаџмент со квалитет според барањата на стандардот ISO 9001:2015 во стручната и 
административна служба на факултетот во соработка со реномирана консултантска куќа со 
успешна сертификација до крајот на 2022 година. 
 Ќе се реализираат барањата за адаптивно одржување на постоечкиот софтвер, 
односно надградби, со нови модули со цел запазување на новите законски измени. Новите 
модули кои треба да се имплементираат се: надградба на постоечки модул со нова 
функционалност - Лабораториски Информационен Систем на Институтот за биохемија и на 
Институтот за патолошка физиологија, надградба на постоечки модул за пресметка на плати 
со нова функционалност-евиденција на исплата по доставени решенија и надградба на 
модул за прием на пациенти со нова функционалност - контрола на ковид сертификати како 
и други модули по потреба. 

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

Факултетот активно ќе се вклучи и во реализацијата на Националната стратегија за 
спречување на корупцијата и судирот на интереси 2021-2025 која ја усвои Собранието на 
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Република Северна Македонија на 18 Април, 2021 година. Оваа стратегија предвидува  
дигитализација и поврзување на финасиско сметководствениот менаџмент на факултетот со 
Фондот за здравствено осигурување како и годишно ревидирање на цените на 
здравствените услуги и лекови. 

Сите заложби за набавка на високо софистицирана опрема и реагенси се во насока на 
воведување нови дијагностички методи на Институтите при Медицинскиот факултет, а со 
цел унапредување на здравствената заштита на населението во Република  Северна 
Македонија, како и овозможување на услови за истражувања за развој на научната дејност 
во областа на медицината и реализирање на научно-истражувачки проекти финансирани од 
сопствени средства на факултетот. 

 
 
ЗДРАВСТВЕНА ДЕЈНОСТ НА МЕДИЦИНСКИОТ ФАКУЛТЕТ 

 
 Во академската 2021/2022 година, Медицинскиот факултет за вршење на 

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

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

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

 
Годишната програма која ја предлагам се темели на Програмата за избор на декан, 

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

Со почит, 
        
       Проф. д-р Соња Топузовска,с.р. 
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ПРЕДЛОГ 
Врз основа на член 2 од Правилникот за единствените основи за утврдување на 

платите и надоместоците на вработените на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во 
Скопје, Колективниот договор за високо образование и наука (,,Службен весник на 
Република Северна Македонија" бр. 102/2021) и член 73 од Статутот на Медицински 
факултет (Универзитетски гласник број 458 од 17 октомври 2019 година и 458-анекс од 10 
февруари 2021 година), Наставно-научниот совет на Медицинскиот факултет во Скопје, 
на XXXVII седница одржана на 16.11.2021 година, ја донесе следнава 

 
 

О Д Л У К А 
за измена и дополнување на Одлуката за утврдување на платите и  

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

 
 

Член 1 
Во Одлуката за утврдување на платите и надоместоците на вработените на 

Универзитетот „Св. Кирил и Методиј” во Скопје - Медицински факултет- Скопје 
(Универзитетски гласник бр. 175/11, 194/11, 227/12, 242/13, 299-анекс/14,303/14, 313/15,    
359/2017, 420/2019 и 523/2020 ) се менува насловот на актот и новиот наслов гласи: 

,,Одлука за плати, надоместоци и додатоци на плата и други надоместоци од 
дополнителни средства од сопствени приходи на вработените на Универзитетот „Св. 
Кирил и Методиј” во Скопје - Медицински факултет- Скопје" 

 
Член 2 

Членот 6 се менува и новиот член гласи: 
,,Член 6 

а) Основна компонента на плата, која се состои од: 
- основна бруто плата  
- дел од плата за работен стаж    

 
       б) Исклучителна компонента на плата, која се состои од: 

- дел од плата за работна успешност 
- додатоци и/надоместоци" 
 

Член 3 
 Насловот пред членот 7 се менува и гласи: 
 ,,1. Основна бруто плата" 
 

Член 4 
Членот 7 се менува и новиот член гласи: 

,,Член 7 
 Основната бруто плата се искажува во бодови согласно со Колективниот договор за 
високо образование и наука (,,Службен весник на Република Северна Македонија" бр. 
102/2021), за секое работно место утврдено со актот за организација и систематизација на 
работните места на Факултетот и тоа за лицата распоредени во институтите, 
универзитетските клиники и во Деканатот. 
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 Основната бруто плата искажана во бодови за секое работно место за лицата се 
утврдува според степенот на стручната подготовка, видот и обемот на работите што 
работникот ги врши на работното место за кое склучил договор за вработување, односно 
на кое е распореден. 

Основната бруто плата се исплаќа од основниот Буџет на Министерството за 
образование и наука на РСМ согласно со Колективниот договор за високо образование и 
наука  и од сопстевни средства на факултетот врз основа на утврдените бодови за секое 
работно место прикажани во Прилогот 1 на оваа одлука." 

 
Член 5 

Членот 11 се менува и новиот член гласи: 
,,Член 11 

Нормираниот обем на наставниците од институтите за остварувањето на наставно-
образовна работа изнесува 6 наставни часа неделно, односно 180 наставни часа, годишно.  

Структурата на наставата од став 1 на овој член се утврдува како следи: 
- 40 работни часови за вршење на наставни активности на интегрираните студии од 

прв и втор циклус (предавања, индивидуална настава, вежби, практична настава, 
клиничка настава и сл.); 

- 40 работни часови за вршење научно-истражувачка и применувачка дејност; 
- 10 работни часови за научно и стручно усовршување; 
-   5 работни часови за учество во работата и управувањето на установата; 
- 30 работни часови за подготовка за изведување на наставни часови;  
- 20 работни часови за континуирана проверка на знаења; 
- 20 работни часови за завршна проверка на знаења; 
- 15 работни часови за прием на студенти. 

 
Со исполнувањето на 40 работни часови за вршење на наставните активности од 

ставот 2 алинеја 1 на овој член се смета дека наставникот остварил 180 работни часови за 
вршење на наставни активности годишно. 

Доколку наставникот држи вежби, одржан работен час вежби се засметува во 
сооднос 1,5 работен час вежби е еднакво на 1 работен час предавања." 
 

Член 6 
Членот 12 се менува и новиот член гласи: 

,,Член 12 

Нормираниот обем на соработниците од Институтите за остварувањето на 
наставно-образовна работа изнесува 300 часа годишно, од кои 240 часа вежби и 60 часа за 
прием на студенти (консултации), годишно." 

 
 

Член 7 
Членот 13 се менува и новиот член гласи: 

,,Член 13 

На лицата избрани во наставно-научни, научни и соработнички  звања вработени 
на јавните здрвствени установи универзитетските клиники и институти и на 
Медицинскиот факултет им се исплаќа основна плата за скратено работно време во 
согласност со средствата обезбедени од надлежното министерство. 
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Нормираниот обем за наставниците од став 1 на овој член за остварување наставно-
образовна работа изнесува 90  наставни часа, годишно. 

Структурата на наставата од став 1 на овој член се утврдува како следи: 
- 20 работни часови за вршење на наставни активности на интегрираните студии 

од прв и втор циклус (предавања, индивидуална настава, вежби, практична 
настава, клиничка настава и сл.); 

- 20 работни часови за вршење научно-истражувачка и применувачка дејност; 
-       5 работни часови за научно и стручно усовршување; 
-       5 работни часови за учество во работата и управувањето на  установата; 
-     10 работни часови за подготовка за изведување на наставни часови;  
- 10 работни часови за континуирана проверка на знаења; 
- 10 работни часови за завршна проверка на знаења; 
- 10 работни часови за прием на студенти. 
 
Со исполнувањето на 20 работни часови за вршење на наставните активности од 

ставот 3 алинеја 1 на овој член се смета дека наставникот остварил 90  работни часови за 
вршење на наставни активности годишно. 

Доколку наставникот држи вежби, одржан работен час вежби се засметува во 
сооднос 1,5 работен час вежби е еднакво на 1 работен час предавања." 

 
Член 8 

Членот 14 се менува и новиот член гласи: 
,,Член 14 

Нормираниот обем на соработниците од од јавните здрвствени установи 
универзитетски клиники и институти, за остварувањето на наставно-образовна работа 
изнесува 150 работни часови годишно, од кои 120 работни часови вежби и 30 работни 
часови за прием на студенти (консултации), годишно." 

 
Член 9 

 Во членот 16 се додава нов став 2 кој гласи: 
,,(2) Работното време на работниците од редот на стручната и административна служба се 
остварува во петдневна работна недела." 

 
Член 10 

Членот 19 се менува и новиот член гласи: 
,,Член 19 

Основната бруто плата на работникот по основ на работна успешност и покажани 
резултати во текот на месецот, може да се зголеми до 30%.  

Висината на средствата за делот од плата за работна успешност се исплатува од 
сопствени приходи." 

  
Член 11 

Членот 22 се менува и новиот член гласи: 
,,Член 22 

Вработените лица имаат право на додаток на основната бруто плата за 
прекувремена работа, ноќна работа, работа во денови на празници, неработни денови, 
согласно закон и колективен договор. 



 4 

Средствата на овие додатоци се исплаќаат од основниот буџет на министерството 
за образование и наука на Република Северна Македонија. 

 
Член 12 

По членот 22 се додава нов член 22-а кој гласи: 
,,Член 22-а 

Вработените лица имаат право на надоместок за службено патување согласно со 
закон и колективен договор, кој се исплаќа од сопствени средства на Факултетот." 

 
Член 13 

Во членот 46, став 2 зборовите ,,соработник до 25 бода" се заменуваат со зборовите ,,виш 
соработник до 30 бода, соработник до 28 бода и помлад соработник до 26 бода", и по 
зборовите ,,референт до 20 бода" се додаваат зборовите ,, самостоен референт до 24 бода и 
виш референт до 22 бода". 

 
Член 14 

По членот 50 се додава нов наслов и нов член 50-а кои гласат: 
,,Други надоместоци и примања 

Член 50-а 

 Вработените лица имаат право на надоместоци на трошоци согласно со законски 
прописи и Колективниот договор за високо образование и наука и тоа за: 

 
Други надоместоци и примања : 

- За одвоен живот од семејството; 
- Во случај на смрт на вработеното лице или на смрт на член на потесното 

семејство на вработеното лице и за непрекинато боледување подолго од 
6 месеци; 

- Во случај на потешки последици од елементарни непогоди; 
- Остварување на правото на отпремнина за заминување во пензија. 

 
- јубилејни награди 
Вработените лица имаат право на надомест за јубилејни награди согласно со 
закон и со Колективниот договор за високо образование и наука, врз 
претходно донесена одлука на Деканатската управа на единицата. 
Исплатата на јубилејна награда се врши доколку Факултетот има обезбедено 
средства од сопствени приходи.  

 
- надомест за годишен одмор (регрес) 
Вработените лица имаат право на надомест за годишен одмор (регрес) 
согласно со закон и со Колективниот договор за високо образование и наука, 
врз претходно донесена одлука на Деканатската управа на Факултетот. 
Висината на регресот за годишен одмор изнесува најмногу 60% од 
просечната месечна бруто плата по работник во државата која важи на денот 
на донесување на одлуката за исплата. 
Исплатата на регресот се врши доколку Факултетот има обезбедено 
средства од сопствени приходи. 
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       Исплатата на горенаведените надоместоци се врши од сопствени средства на 
Факултетот." 

 
Член 15 

 Во Прилогот 1 на Одлуката пред колоната ,,Назив на работното место", се додава 
нова колона со назив ,,Категории и нивоа на работни места" и се внесуваат сите ОБН/ЗДР 
шифри за секое работно место посебно. 
 

Член 16 
Оваа Одлука влегува во сила со денот на нејзиното објавувањето во 

Универзитетски гласник.  
 
 

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

 
   



Точка 5. Донесување на Одлука за измена и дополнување на Oдлуката за 

утврдување на платите и надоместоците на вработените на Универзитетот „Св. 

Кирил и Методиј“ во Скопје - Медицински факултет - Скопје. 

 
Со донесување на новиот Колективен договор за високо образование и наука 

(Службен весник на Република Северна Македонија бр.102/2021) а согласно 

доставеното Упатство од Универзитетот насоките дадени во него за примена на 

Колективниот договор се изготви текстот на Предлог Одлуката за  измена и 

дополнување на Одлуката за утврдување на платите и  надоместоците на 

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

факултет - Скопје. 

Со донесување на предлог одлуката ќе се изврши нејзино усогласување со 

одредбите на Колективен договор за високо образование и наука (Службен 

весник на Република Северна Македонија бр.102/2021). 
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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 XXXV работна 
седница одржана на ден 01.07.2021 година по предлог на Советот на III циклус-докторски 
студии, а врз основа на член 272 од Статутот на Медицински Факултет во Скопје во 
состав на Универзитетот „ Св Кирил и Методиј’’ во Скопје (бр 458 од 17.10.2019) и член  55 
од став 1 од Правилникот за  условите и критериумите за запишување и студирање на во 
трет циклус  студии докторски на Универзитетот „ Св Кирил и Методиј’’ во Скопје ( 
Универзитетски гласник бр 245/13) на предлог на советот на  трет циклус докторски 
студии по медицина од 25.06.2021 донесе Одлука за формирање на Комисија за оцена на 
тема за изработка на докторска дисертација од  Д-р Јана Нивичка Ќаева, вработена на 
Универзитетската Клиника за Очни Болести, Скопје под наслов ‘‘Евалуација на 
ефектите на анти-ВЕГФ третманот врз морфолошките и функционални 
параметри кaj влажната форма на макуларна дегенерација ‘‘ во следниот состав: 
 

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

 
Комисијата ја разгледа темата за изработка на докторска дисертација под наслов 

“Евалуација на ефектите на анти-ВЕГФ третманот врз морфолошките и функционални 
параметри кaj влажната форма на макуларна дегенерација „ 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 користена 
литература.
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Во воведот  кандидатот  дава јасен пресек  на историјатот  на макуларните сенилни 
дегенерации. Јасно е објаснета застепеноста и патофизиологијата на заболувањето.Во 
однос на слепилото кое се јавува како последица на други офталмолошки заболувања на 
макуларната дегенерација поврзана со возраст, (ARMD, age related macular degeneration)  
отпаѓаат 8,7%. На глобално ниво во 2015 година  рангирана e како 4та најчеста причина за 
слепило а трета причина за помало или поголемо намалување на видот. Во 2020 година 
проценето е дека макуларната дегенерација е присутна кај 198 милиони жители со 
очекување дека до 2040 година на бројката на светско ниво ќе се искачи на 288 милиони 
жители. 

Кај пациентите кои се постари од 65 годинии застапена е кај 10%, над 75 години кај 
25%, а над 80тата година неоваскуларната и/или географска атрофија изнесува 15%. Над 7 
милиони имаат присуство на друзи со димензии помали или поголеми од 125µm, кои се 
потенцијален фактор за равојот на дегенеративните промени. 
 
Патофизиологија на болеста: 
 
Постојат 3 основни хипотези во настанувањето на макуларните сенилни дегенерации кои 
се базираат на: 

 ретинален пигмент епител (RPE) 
 генетика  
 инфламација 

 
Јасно се објасенти и генетските и серолошките фактори кои придонесуваат во јавувањето 
на ова заболување и критериуите за поделба на ARMD. Кандидатот не запознава со 
 интернационалната класификација на заболувања, International Classification of Diseases 
,(ICD)  во кое постојат две основни AMD форми: 
•  Сува, неваскуларна форма (Dry-Sicca AMD), на која отпаѓаат 85-90% од случаите и која 
најчесто не доведува до посериозно оштетување во видната функција. 
•  Влажна, неоваскуларна (Wet-Exsudative AMD) која опфаќа 10-15% од пациентите со 
ARMD, но има голем ризик за тешко нарушување и/или загуба на видната функција. 

На основа на клиничкиот наод во макула лутеа или точката за јасен вид, AMD е 
поделена во 4 групи, односно 5 групи според Универзитетот Бирминген во Алабама, 
(ALSTAR) Study. 

 
Слична поделба дава и AREDS студијата, Age-Related Eye Disease Study каде што AMD 
класификацијата е направена на основа на присуството на друзи (мали, средни или 
големи), атрофија или неоваскуларизација. 
 
•   Група 1 (без развиена макуларна сенилна дегенерација): отсутво на друзи или присуство 
на  5-15 мали друзи (≤63 микрони во дијаметар). Отсуство на абнормалности на ниво на 
RPE и нормална адаптација на темнина односно непроменет скотопски вид  (night vision, ). 
•  Субклиничка (ARMD): без присуство на видливи друзи или доколку се присутни се со 
димензии ≤ од 63µm и нарушена адаптација при намален интензитет на светлината како 
најран симптом кај сенилните дегенеративни промени во макула. 
•  Група 2 (ран стадиум на ARMD): повеќе од 15 мали друзи или помалку од 20 друзи со 
средна големина (≥63и≤124µm во дијаметар), нејасно ограничени меки друзи или 
абнормалности на клетките на ретиналниот пигменетн епител без присутна географска 
атрофија или пак нарушена адаптација на темнина. 
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•  Група 3 (интермедиерен стадиум): со најмалку една голема  друза (≥125µm), или бројни 
средно големи друзи, 20 или повеќе кои се со нејасни граници или над 65 друзи со јасни 
граници. Присуство на екстрафовеална географска атрофија. Одредени промени на RPE и 
нарушена адаптација на темнина. 
•   Група 4 (напреднат стадиум): централна геаргафска атрофија која ја инволвира фовеата 
или присутна неоваскуларизација. 

 
 
 

 
 Целите на студијата се јасни и таксативно наброени: 
 
1.  Основна цел е утврдување на позитивните и негативните маркери со помош на методата 

на оптичка кохерентна томографија на задниот очен сегмент. 
-  Ретинална дебелина (намалување или зголемување) 
-  Ексудација и нејзина локализација (интраретинална, субретинална и под RPE) 
-  Неоваскуларизација и нејзина анатомска топографска локализација 
-  Субретинален хиперефлективен материјал  (Subretinal hyperreflective material), SRHM 
-  Дегенеративни цисти и тубулации 
-  Сооднос на витреално тело и макула (vitreomacular interface) 
 

2. Пратење на одговорот на промените на анти-ангеогениот (anti-VEGF) третманот. 
3. Утврдување на евентуална корелација на испитуваните морфолошки параметри и 
нивното влијание врз најдобро корегираната видна острина. 
 
Истражувањето е дизајнирано како опсервациона, ретроспективо проспективна 
студија. 

Во студијата ќе бидат вклучени 80 очи кои имаат утврдена, дијагностицирана 
влажна форма на макуларна дегенерација поврзана со возраст. 

Регрутирањето на пациентите ќе се извршува на принцип на достапност, односно од 
пациентите кои се јавуваат на преглед во амбулантите на Клиниката за Очни болести, 
секундарните здравствени установи, како и преку кабинетот за оптичка кохерентна 
томографија на задниот очен сегмент.  

Учеството во студијата ќе биде на доброволна база на пациентот. Во целост ќе му 
биде објаснета самата процедура на третманот. Секој пациент ќе треба да потпише 
Информирана согласнот во која ќе му бидат објаснети сите процедури и неговите права, но 
и обврски предвидени со студијата . Студијата ќе се изведува на Клиниката за Очни 
болести во Скопје во период на времетраење од една година од влезот на пациентот во 
студијата. 

Испитувањето ќе се изведе по добивање на  одобрение од Етичката комисија при 
Медицинскиот факултет Св.Кирил и Методиј, Скопје и Клиниката за очни болести во 
Скопје. 
 

Во делот материјали и методи  кандидатката внимателно и јасно ги објаснува 
како ќе настане поделбата на пациентите и кои се критериумите за влез во студијата.  

Инклузиони критериуми за влез во студијата: 
 Најдобро корегирана видна острина >20/40 по (Snellen); 
 Возраст (пациенти над 45 год.) 
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 Пол ( мажи и жени ) 
 Позитивна фамилијарна анамнеза; 
 Хиперлипидемија; 
 Хиперхолестеринемија. 

Ексклузиони критериуми: 
 Дијабетична ретинопатија; 
 Васкуларни оклузии; 
 Високи миопии; 
 Неконтролиран глауком; 
 Оптичка неуропатија; 
 Увеални реакции; 
 Ретинални дистрофии; 
 Неможност за воспоставување на комуникација (ментална ретардација) и/или 

одредени психијатриски заболувања; 
 Хронична системска терапија со кортикостероидни препарати; 
 Предходна зрачна или хемотерапија; 
 Кардиоваскуларни заболувања (пост интервентна кардилолошка процедура, како и 

манифестна симптоматологија); 
 Бремени жени, оние кои сакаат да останат бремени во скоро време и жени доилки; 
 Неконтролирана хипертензија; 
 Фиброза или атрофија на ретинален пигментен која го инволвира центарот на 

макуларната зона. 

          Во рамки на методите, кандидатката јасно го објаснува анти-VEGF препратот 
(aflibercept) кој ќе се користи во третманот на влажната форма на  АМД. Медикаментот ќе 
се администрира инравитреално по предходно локално аплицирање на анестетик во вид 
на капки.  
Објаснето е дека при лез на студијата кај секој пациент ќе биде извршен комплетен 
офталмолошки преглед на очите: 

 на пациентот ќе му биде утврдена најдобро корегирана видна острина (best 
corrected visual aquity, BCVA) која ќе се нотира по табелата по Snnelen на растојание од 5 
метри од испитаникот. 

 ќе се изведе мерење на интраокуларен притисок по методата на air puff 
(неконтактна воздушна тонометрија). 

 на биомикроскоп ќе бидат прегледани структурите на предниот и на задениот 
сегмент на окото, во целосно проширена зеница со лупа од 60 или 90 диоптрии (Dpt). 
После утврдување на промената во макуларната зона снимањето ќе се изведува во 
кабинетот за оптичка кохерентна томографија на задениот очен сегмент со цел да се 
потврди и диференцира наодот. Кандидатката јасно ја објаснува методата на  снимањето и 
пратењето на пациентите ќе се изведува исклучиво на апаратот на DRI OCT Triton, Swept 
Sourse Optical Coherence Tomography (OCT), односно дека апаратот користи 1050 µm 
бранова должина на светлина со брзина на скенирање од 100000 А скенови во минута што 
дава можност за униформност на скенирањето. Кандидатката ја објаснува супериорна 
визуелизација на витреално тело, ретина и хороидеа со помош на матодата на оптичката 
кохеретна томпграфија.  
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Таксативно и внимателно е објаснет начинот на пратење и режимот на третман на 
пациентите. Кандидатот објаснува се што ќе се изведува во студијата.  

Пациентите ќе бидат третирани со препаратот aflibercept кој е инхибитор на 
васкуларниот ендотелиелен и плацентарниот фактор на раст. Препаратот aflibercept после 
3 последователни месечни апликации (IVT-AFL2mg) понатамошно ќе се дава по т.н режим 
на treat and extend treatment или (T&E).T&E како режим овозможува индивидуализирање 
на третманот, намалување на бројката на посети и апликации кај пациентите, а со самото 
тоа намалување и на можноста на компликации. Важно е да се напомене дека ваквиот 
режим дава можност на промени во интервалот на третман врз основа на активоста на 
болеста и анатомските промени на ретината. 
на интервалот на апликации на лекот. 
 
         Поднесокот содржи дел каде е опишана планираната статистичка обработка на 
податоците која ќе се изврши со дескриптивна статистичка  пропорција или средна 
вредност и интерквартален спектар.Споредба помеѓу групите ќе се изведе со помош на Chi-
square или Fisher егзактен тест за категорични варијабли или Wilcoxon сумарен тест за 
продолжени варијабли. Spearman корелациски коефициент ќе биде користен да ги 
квантифицира интра и интер набљудувачката варијабилност. Сите тестотви ќе бидат 
репордуцибилни и за статистички значајна сигнификанстоност ќе се смета P < 0,05 
 
Кандидатката очекува преку студијата спроведена кај нашите пациенти, по пат на 
пратење на одговорот на анти-VEGF треманот врз погоре наведените сигнификантни 
ретинални морфолошки и функционални параметри, да направиме анализа на 
евентуалната корелација помеѓу истите, нивниот позитивен или негативен прогностички 
наод и крајната најдобро корегирана видна острина.  
 
       Во текот на нашата студија дополнително ќе се добијат и резулати за поврзаноста на 
BCVA со останатите екстраокуларни фактори. 
 
      Се очекува дека преку имплементирање на ваков вид на третман во клиничката пракса 
кај секој пациент ќе се постигне оптимален исход и придобивка по крајната најдобро 
корегирана видна острина и ќе се минимализира ризикот за загуба на вид. 
На крајот од поднесокот е дадена листа на избрана литература која содржи 85 
референции 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 Очни болести. 

 
 
 

                                                       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 кандидатката  д-р Јана Нивичка Ќаева  за изработка на докторски труд на 
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тема “Евалуација на ефектите на анти-ВЕГФ третманот врз морфолошките и 
функционални параметри кaj влажната форма на макуларна дегенерација” според 
својата актуелност, поставени цели, изборот на материјалот и методологијата на 
истражување, како и очекуваните резултати, во целост ги исполнува критериумите за 
изработка на квалитетна докторска дисертација. 

 
Комисијата позитивно ја оценува предложената тема за изработка на докторска 
дисертација и има чест да му предложи на Наставно-научниот совет на Медицински 
факултет  Скопје да ја прифати и предлогот да го проследи во понатамошна постапка. 

 
 
 
 
                                                                                 РЕЦЕНЗЕНЗЕНТСКА КОМИСИЈА: 
 

1.   Проф. д-р  Дејан Докиќ 
 
      
 
2.   Проф. д-р Весна Димовска Јорданова 
 
        

 
3 .   Проф. д-р Милена Голубовиќ 

 
      
 



    1 
 

 

До 

 Наставно-научен совет на  

Медицински факултет-Скопје 

Универзитет „Св. Кирил и Методиј“-Скопје  

 

 

 

Наставно-научниот совет на својата   XXXV  работна седница одржана на ден 

01.07.2021 година, на предлог на  Советот на III циклус–докторски студии донесе 

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

докторска дисертација од др. Анче Волкановска со наслов: 

 

„Хемостатски профил кај црнодробна цироза и асоцијација на 

хемостатските нарушувања со прогресија на болеста“ 
 

во состав: проф д-р Даница Лабудовиќ, проф.д-р. Викторија Чаловска Иванова,  

проф д-р. Розалинда Попова  Јовановска. 

  

Рецензентската комисија ја разгледа доставената тема  и го поднесува следниов  

 

 

ИЗВЕШТАЈ 

 

Темата за  изработка на докторската дисертација со наслов „Хемостатски 

профил кај црнодробна цироза и асоцијација на хемостатските нарушувања со 

прогресија на болеста “ е  напишана  на 31 страна и е  поделена на  следниве делови: 

вовед,  мотив, цели, материјал и методи, статистичка анализа, очекувани резултати и  

литература.   Научната мисла на кандидатката е концизна, јасна и лесно разбирлива, 

така што може едноставно да се следи приложената тема.   

 

Во воведниот дел, прво, кандидатката се осврнува на обележјата на примарната 

и секундарната  хемостаза и на фибринолизата кај здраво лице и детално се објаснети 
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нарушувањата во примарната, секундарната хемостаза и фибринолизата кај пациентите 

со црнодробна цироза бидејќи црниот дроб е органот во кој се синтетизираат скоро 

сите фактори на кoагулација, освен FVIII и  факторите вклучени во фибринолизата, 

освен  tPA и PAI-1.  Црнодробната цироза e хронична иреверзибилна оштета на црниот 

дроб која ја карактеризираат промени кои влијаат на нарушување на коагулацијата. 

Генерално е прифатено дека нарушувањата на коагулацијата кај пациентите со 

црнодробна цироза имаат прохеморагична дијатеза, но последните години  се укажува 

дека нарушувањата во коагулацијата  може да одат  и во прокоагулантен  правец; па 

така се повеќе се зборува за тн „ребалансирана„  хемостаза.  

Во делот, лабораториска проценка на хемостаза кај црнодробна цироза, др. 

Волкановска  укажува дека и покрај постоењето на бројни лабораториски тестови кои 

даваат увид во нарушувањата на хемостазата на црнодробната цироза, проценката од 

ризик од крвавење или тромбоза не е лесно. Опширно е објаснет  начинот на 

изведување на тестовите на хемостаза, како што се PT, INR, aPTT, квантитативното 

одредување на бројот на тромбоцити и тестовите за глобална коагулација,  затоа што 

цирозата на црн дроб со целата своја сложеност може да води кон прохеморагичен или 

протромботичен ризик.  

 

 Врз основа на литературните податоци, од клинички аспект, кандидатката се 

осврнува на крвавечките компликации  на пациентите со цироза на црн дроб кои 

обично се сретнуваат кај пациенти во понапреднат стадиум на цироза  (крвавење од 

руптурирани варикси на хранопровод и желудник, хематоми, пурпура, епистакса  идр) 

и на тромботичните настани, пред сé венскиот тромбоемболизам (ВТЕ) и тромбоза на  

a. hepatica. 

   

Тргнувајќи од спротивставените литературни податоци и сопственото искуство, 

мотив кој ја потикнал кандидатката за изработка на оваа студија бил да се 

демонстрираат лабораториски докази за постоење на “ребалансирана” хемостаза кај 

пациенти со црнодробна цироза кои се лекуваат на Универзитетската клиника за 

гастроентерохепатологија во Скопје и да се испитаат промени во хемостазата кои 

настануваат со прогресија на тежината на болеста и да се испита евентуалната 

асоцираност на етиологијата на црнодробната цироза со карактерот и степенот на 

хемостатските нарушувања.  
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 Целите се кратко и таксативно наброени и остварливи: 

1)  Да се утврди хемостатскиот профил на примарна хемостаза, секундарна 

хемостаза и фибринолиза кај пациенти со различни стадиуми на цироза на црн 

дроб и да се направи нивна меѓусебна споредба. 

2) Да се демонстира степенот на нарушувања во примарната хемостаза, 

секундарната хемостаза и фибринолизата кај пациенти со цироза на црн дроб со 

различна тежина на болеста во споредба со здрава популација. 

3) Да се демонстира степенот на нарушувања во примарна хемостаза, секундарна 

хемостаза и фибринолиза при постоење на компликации на црнодробна цироза 

(асцитес, спонтан бактериски перитонитис, хепатална енцефалопатија, портна 

хипертензија и хепаторенален синдром) 

4) Да се одреди евентуалната асоцираност на етиологијата на црнодробната цироза 

со специфични отстапувања во компонентите на хемостатскиот систем. 

 

Во материјал и методи,  кандидатката  ја дефинира студијата како пресечна 

аналитичка студија, во која  испитувањето ќе биде спроведено на 60 пациенти со 

црнодробна  цироза, од обата пола  со старост над 18 години, кои се хоспитализирани 

или амбулантски се следат на Универзитетската клиника за гастроентерологија во 

Скопје и кои ги исполнуваат критериумите за вклучување во студијата: 1. докажана 

црнодробна цироза  врз основа на хистопатолошка потврда или врз основа на јасни 

клинички и ултразвучни параметри, 2. возраст над 18 години и 3. потпишана 

информирана согласност.  Испитаниците ќе бидат  поделени во 3 групи во зависност 

од тежината на болеста согласно CTP  класификацијата. Наведени се и критериумите 

за исклучување:1. присуство на сепса или синдром на системски инфламаторен одговор, 2. 

присуство на акутно крвавење, 3. внес на витамин К антагонисти или директни орални 

антикоагуланси и 4.Присуство на хепатоцелуларен карцином. 

 

Во делот методи се наведува дека најпрво на сите пациенти вклучени во 

студијата ќе им се земе детална анамнеза, ќе бидат прегледани при што ќе се 

регистрираат следниве параметри: ТТ, крвен притисок, срцева фрекфенција, 

респираторна фрекфенција, и оксигенација. На секој пациент ќе му се направи 

ултразвучен преглед на абдомен, на Универзитетската клиника за гастроентерологија 

во Скопје, ќе се врши проценка на тежина на болеста врз основа на клинички скоринг 

системи за процена на морталитет од црнодробна цироза (CTP  скор) и прогностички 
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MELD скор; ќе биде регистрирано присуството на компликации асоцирани со 

црнодробната цироза (асцит, спонтан бактериски перитонитис, варикозитети во 

хранопровод и желудник, хепатална енцефалопатија, хепаторенален синдром, 

хепатопулмонален синдром, спленомегалија). Компликациите ќе бидат регистрирани 

врз основа на точно усвоени критериуми и пациентите ќе бидат лекувани врз основа на 

медицина базирана на докази. Во детали е објаснет начинот на регистрирање на 

компликациите, како на пример 1. земање примерок асцит, 2. горнодигестивна 

ендоскопија за дијагноза на вариксите, 3. тежината на  хепаталната енцефалопатија ќе 

биде одредена според  West-Haven  критериуми итн.   Во земениот примерок крв за 

секој пациент ќе се испитуваат биохемиски параметри како што се комплетна крвна 

слика, гликемија, деградативни производи, црнодробен ензимски статус, протеински, 

електролитен  и липиден статус, ЦРП, витамин Д, α-фетопротеин; ќе се изработат 

тестови на хемостаза, како што се:  концентрација на фон Вилебрандов фактор (VWF), 

тест на агрегација на тромбоцити со ристоцетин, коагулациски индекси (PT, INR, 

aPTT, TT) , фактори на коагулација (FI, FII, FV, FVIII, протеин C, протеин S, AT), и Д-

димери како маркер на фибринолиза .  

Лабораториските анализи на крв и урина ќе се реализираат на Универзитетската 

клиника  за клиничка биохемија  во Скопје, и  тестовите на хемостаза на Републичкиот 

Институт за трансфузија во Скопје.  

 Сите испитувани лица, пред вклучување во студијата ќе бидат запознаени со 

структурата, содржината и целта на студијата и ќе потпишат информирана согласност.  

 

Во делот статистичка анализа,  др Волкановска наведува дека од сите добиени 

резултати  ќе биде   направена база на податоци во статистичкиот програм IBM SPSS 

Statistics 20.0 (IBM, Somers, NY). Наброени се стандардните дескриптивни и 

аналитички статистички методи со кои ќе бидат обработени податоците. Статистичка 

значајност (сигнификантност) ќе се одредува за ниво на p<0,05. Резултатите ќе бидат 

прикажани табеларно и графички. 

 

Во делот очекувани резултати, кандидатката од добиените резултати очекува 

да покаже дека постојат промени во сите сегменти на хемостазата кои се 

продлабочуваат со тежината на болеста, да покаже дека пациентите со црнодробна 

цироза ќе имаат хиперкоагубилен профил во однос на нормалната популација и 
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очекува да најде специфични нарушувања во хемостазата во зависност од етиологијата 

на болеста . 

 

Др Волкановска цитира 89 референци,  што го третираат проблемот дефиниран 

во темата во делот литература.  Најголем број од цитираната литература е со дата од 

последниве 10 години.  

 

 

ЗАКЛУЧОК  

Врз основа на приложениот поднесок со наслов „Хемостатски профил кај 

црнодробна цироза и асоцијација на хемостатските нарушувања со прогресија на 

болеста“ од страна на др. Анче Волкановска, Комисијата е на мислење дека 

проблематиката е актуелна и има голема апликативна важност.  

Комисијата е на мислење дека темата ги задоволува принципите на научна 

работа и има предуслови да биде реализирана. 

Комисијата, едногласно ја одобри пријавената тема за изработка на докторската 

дисертација и му предлага на  Научно-наставниот совет да ја прифати и одобри темата 

за понатамошна реализација. 

            

РЕЦЕНЗЕНТСКА КОМИСИЈА 

                                                                                                                                                                                     

                                   1.Проф.д-р. Даница Лабудовиќ 

                                                    ___________________________________ 

                                                                         2. Проф.д-р. Викторија Чаловска Иванова,  

                                                 __________________________________ 

                                                                      3. Проф д-р. Розалинда Попова  Јовановска 

                                                  ____________________________________ 
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До Наставно научниот совет  
на Медицински факултет  
Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ 
Скопје 
 
 
 

Р  Е  Ц  Е  Н  З  И  Ј  А 
за оценка на подобност на тема за изработка на докторска 

дисертација 
 

Врз основа на член 112 од Законот за високо образование („Службен 
весник на Република Македонија“ бр.82/2018), член 275 од Статутот на 
Медицинскиот факултет во Скопје во состав на Универзитетот „Св. Кирил и 
Методиј“ во Скопје (бр. 458 од 17.10.2019) и член 55 од став 1 од 
правилникот за условите, критеиумите и правилата за запишување и 
студирање на трет циклус студии-докторски студии на Универзитетот „Св. 
Кирил и Методиј“ во Скопје (Универзитетски гласник бр.245/23), на 
предлог од Советот на трет циклукс-докторски студии по медицина од 
22.09.2021, Наставно-научниот совет на својата XXXVI редовна седница, 
одржана на ден 28.09.2021 година донесе одлука за формирање Комисија за 
оцена на пријавената тема за изработка на докторска дисертација „Третман 
на прекумерна тежина со примена на интрагастрични балони“ на англиски 
јазик “Treatment of overweight by gastric balloons“ од студентот од трет 
циклус-докторски студии д-р Имер Дурмиши во состав: 

 
 
1. Проф. д-р Јулија Живадиновиќ Богдановска, ментор 
2. Проф. д-р Никола Јанкуловски, член 
3. Проф. д-р Мери Трајковска, член  
 

Рецензентската комисија се состана и по разгледување на 
доставениот труд има чест да го поднесе следниов 
  

И  З  В  Е  Ш  Т  А  Ј 
 

Приложената предлог тема за изработка на докторска дисертација со 
наслов „Третман на прекумерна тежина со примена на интрагастрични 
балони“ Имер Дурмиши обработува дефицитарна и современа научна 
проблематика вредна за истражување која ги содржи сите делови на еден 
поднесок за докторска дисертација: вовед, мотив, цели, материјал и методи, 
статистичка обработка на податоците, очекувани резлутати и користена 
литература.   

Предмет на истражување на предложената тема за 
изработка на докторска дисертација претставува употребата на 
интрагастричните балони во терапијата на дебелина. 
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Дебелината претставува комплексна болест која има тенденција да 
прерасне во „епидемија“ во светски рамки, заради што се претвора во 
глобален проблем во јавното здравје. Поголемиот дел од светското 
население живее во земји каде прекумерната тежина и дебелината убиваат 
повеќе луѓе отколку недоволната тежина. Со зголемување на процентот на 
гојазни луѓе, се формира стереотипен став и предрасуди кон дебелите луѓе. 
Зголемената преваленца на дебелината доведува до широк спектар на 
болести, вклучувајќи хиперлипидемија, метаболен синдром, хипертензија, 
кардиоваскуларни заболувања, дијабетес мелитус тип 2, малигни 
заболувања и депресија. Со губење на приближно 5-10% од телесната 
тежина, значително може да се подобрат хипертензијата, отпорноста на 
инсулин, ризикот од остеоартритис, малигни заболувања и ризикот од 
хронични заболувања. Стапките на инциденца на дијабетес мелитус тип 2, 
хипертензија, миокарден инфаркт и мозочен удар постојано се зголемуваат 
со зголемување на BMI, особено кај лица со BMI ≥ 25 kg/m2. Последиците од 
дебелината се особено штетни кај жените, со зголемен ризик од психички 
промени, синдром на полицистични јајници, ендометриоза, карцином на 
ендометриум и дојка. 

Конечната цел на третманот за дебелина е постигнување и одржување 
на идеална телесна тежина. Исхраната и модификацијата на однесувањето 
и физичката активност се конвенционални методи на лекување, но многу 
студии покажуваат дека модификациите на начинот на живот најчесто не се 
доволни за намалување на телесната тежина, а особено за нејзино 
одржување. Регулирање на телесната тежина на подолг период е 
поефикасно со примена на баријатска хирургија, која вклучува гастричен 
бајпас, гастричен прстен, ракав гастректомија (sleeve gastroctomy) и 
премостување на дуоденумот (duodenal switch). Но, и покрај предностите на 
хируршките процедури, за операцијата треба да се размислува само кај 
пациенти со BMI ≥ 35 kg/m2, кои со нехируршки методи (со или без лекови) 
не успеале да ја регулираат тежината и кои имаат компликации поврзани со 
дебелината. Баријатриската хирургија има низа ограничувања и ризици. 
Тоа е скапа и инвазивна процедура и може да предизвика сериозни 
компликации, како недостаток во исхраната, формирање камења во 
жолчката, гастрични улцерации и хернии. 

Како нехируршка техника особено се ефикасни интрагастричните 
балони (ИГБ), кои овозможуваат губење на тежината и имаат минимални 
несакани ефекти во споредба со баријатриската хирургија. Во споредба со 
баријатриската хирургија, уредите кои се користат во ЕБT се дизајнирани 
така да овозможат слабеење, но се значително побезбедни, постапката е 
реверзибилна и финансиски се поисплатливи. Основен механизам со кој 
дејствува ЕБТ е зафаќање на простор во желудникот со што се намалува 
неговиот капацитет, се модифицира моторната функција на желудникот и 
се предизвикува малапсорпција и чувство на ситост. Несаканите  ефекти од 
третманот се минимални во споредба со оние од баријатриската хирургија. 

 
Состојба на научното подрачје Денес се во употреба голем број 

ИГБ добиени со современа технологија, кои постојано се развиваат. 
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Најчесто употребувани ИГБ се Spatz, ReShape®, Orbera®, Obalon® и End-
Ball.  

Идејата за ИГБ останува привлечна, бидејќи за разлика од 
баријатриската хирургија, станува збор за терапија која е мала или 
неинвазивна, реверзибилна и ограничена на одредена временска рамка.  

 
Во една неодамнешна мета-анализа направена од Американското 

здружение за гастроинтестинална ендоскопска баријатрија (ASGE), 
работната група за ендоскопија покажала дека Orbera® ИГБ доведува до 
вкупно губење на телесната тежина (TBWL- total body weight loss) од 13,16% 
по 6 месеци. Понатаму, во три рандомизирани контролирани испитувања, 
губењето на вишокот тежина (%EWL- excess weight loss) изнесувало 26,9%. 
Така, Orbera® ги исполнува праговите за „зачувување и вградување на 
вредни ендоскопски иновации“ (PIVI) за терапија на дебелина, кои се 
поставени на 5% TBWL и 15% EWL, соодветно. 

Имајќи во предвид дека интензивните програми за промена на 
начинот на живот можат да резултираат со губење на тежината од 7-10 кг по 
6 месеци, ефектот на ИГБ терапијата треба да се смета за „скромен“. Во 
однос на долгорочните ефекти од третманот, бихевиоралната терапија 
резултира со долгорочно губење на тежината од приближно 5 кг, а за ИГБ 
терапијата достапни се помалку податоци. Долгорочното следење по ИГБ 
терапијата е крајно хетерогено: голем број пациенти имаат добри резултати 
од повторна употреба на истата ендоскопска терапија, други бараат 
медицинска терапија, а други се одлучуваат за баријатрична хирургија за 
време на следењето. Во една студија, 100 пациенти кои првично изгубиле 
просечно 12,6 кг со ИГБ терапија, вратиле 6,5 кг за време на 2-годишното 
следење, што соодветствува со другите форми на стратегии за слабеење кои 
се временски ограничени. 

Тејт и сор. Направиле преглед на контролирани студии на трите 
балонски системи одобрени од ФДУ, ReShape®, Orbera® и Obalon® и 
заклучиле дека сите системи имаат споредливи ефекти врз губењето 
тежина. Накратко, ефектите беа поголеми во однос на контролните групи, 
помали од баријатриската хирургија, но исто така помали од резултатите од 
примена на лекот за слабеење одобрен од ФДА, Qsymia. И во овие студуи, 
времето на празнење на желудникот е пријавено како можен показател за 
успехот на ИГБ. Затоа, комбинацијата на ИГБ со лек што ја намалува 
подвижноста на желудникот може да го потенцира ефектот врз губењето на 
тежината. Друг индикатор за успешен третман може да биде степенот на 
прекумерна тежина. Кај пациенти кои не се дебели, но со прекумерна 
тежина, ИГБ успешно ги подобрува дијабетесот и хипертензијата во 
значителна мера. Во студиите се наведени вредности на EWL до 59% на 6 
месеци и 29% на 3 години. Џамал и сор. пријавиле подобри перформанси 
кај пациенти со прекумерна тежина и дебели со BMI од 27,5–35 kg/m2во 
споредба со пациенти со повисок BMI . 
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Несаканите ефекти по поставувањето на ИГБ се вообичаени и слични 
кај сите системи што се користат во моментов. Стапката на несакани појави 
пријавени во единечни студии варира исклучително во зависност од 
фокусот на студијата. Меѓутоа, јасно е дека повеќето пациенти со ИГБ 
страдаат од гадење и повраќање. Мета-анализите известуваат дека 23% до 
72% од пациентите доживуваат гадење и 20% до 50% од пациентите кои 
носат ИГБ пријавуваат болки во стомакот. Особено е значајно што често се 
регистрираат и сериозни несакани дејства. Според испитувањето на ФДА за 
најчесто користениот гастричен балон, Орбера®, улкус на желудник е 
регистриран кај 10% од учесниците. Гастричен улкус е регистриран кај 35% 
од пациентите кои носеле ReShape® ИГБ, што најверојатно седолжи на 
високиот волумен на полнење до 900 ml. Сепак, според голем систематски 
преглед кој опфатил 26 студии, главно серии на случаи, улкус на желудник 
бил регистриран кај само 0,3% од пациентите. Други ретки, но тешки 
компликации по пласирање ИГБ балон вклучуваат интестинална 
опструкција (0,8%), гастрична перфорација (0,1%) и смрт (0,05%). Многу 
пациенти имаат тенденција да ги толерираат гастроинтестинални несакани 
ефекти во корист на губење на тежината. Рано отстранување на ИГБ е 
забележано кај 3,5% до 7% од пациентите. Интересно, подносливоста, но и 
ефективноста на ИГБ зависи од локализацијата, со повеќе несакани ефекти 
и повеќе губење на тежината со антрална положба. Прилагодливиот ИГБ 
Spatz3® е развиен за да ги надмине проблемите со подносливост, 
овозможувајќи балонот да се прилагоди според несаканите ефекти и целите 
за слабеење. Сепак, според студијата за контрола на случај (a case-control 
study) која ги споредувала несаканите ефекти на употребата на Spatz3® и 
Орбера® не е воочена значајна разлики во несаканите ефекти и исходот од 
губење на тежината помеѓу двата ИГБ, а друга студија покажува 
загриженост во однос на долгорочната безбедност. Некои единечни студии 
сугерираат дека балоните исполнети со воздух како Heliosphere® BAG 
(Heliscopie, Виена, Франција) или Obalon® спречуваат гадење и повраќање, 
а се исто така ефикасни во однос на губење на тежината. Ова е многу 
значајно бидејќи раните балони исполнети со воздух биле отстранети од 
пазарот поради неефикасноста и проблеми со безбедноста. Дали поновите 
генерации на овие ИГБ ги надминале овие проблеми, се уште треба да се 
испитува со студии во кои директно ќе се споредуваат ИГБ исполнети со 
воздух и со флуид. Со цел да се спречат или надминат гадењето и 
повраќањето, по поставувањето на ИГБ пациентите редовно примаат 
антиеметичка терапија Проспективните студии покажаа дека антагонистите 
на рецепторите на серотонин се ефикасни, а уште повеќе, ако се 
комбинираат со мидазолам. 

На многу дебелите пациенти често им се препорачува да се повргнат 
на баријатриска хирургија како најефективен начин за постигнување на 
значително губење на тежината. ИГБ и лапароскопска вертикална ракав 
гастректомија се засноваат на истата идеја за намалување на волуменот на 
желудникот за да се предизвика губење на тежината. Од ова 
произлегувапрашањето колку овие процедури се механички споредливи. 
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Просечниот волумен на желудникот е околу 1200 ml. Кај дебели луѓе, овој 
волумен може да трикратно да се зголеми. Успешното намалување на 
тежината по ракав гастректомија не е во корелација со степенот на 
намалување на апсолутниот волумен, туку со преостанатиот волумен, при 
што резидуалниот волумен од повеќе од 100 ml е поврзан со послаб исход. 
ИГБ со волумен на полнење од 600 mL, би оставил резидуален волумен од 
600 ml кај нормална тежина и многу повеќе кај дебели или многу дебели 
лица. Така, ограничувачките карактеристики на хируршките и 
ендоскопските процедури се разликуваат неверојатно, што го објаснува 
многу послабиот ефект на ИГБ. 

Со оглед на широкиот спектар на достапни интервенции за 
намалување на телесната тежина, се поставува прашањето, за кои пациенти 
ИГБ може да претставува оптимално решение. Нема достапни сеопфатни 
студии на оваа тема. Прегледот на литературата, сепак, покренува групи 
пациенти кои можат посебно да имаат корист од третманот со ИГБ. 
Повеќето податоци сугерираат дека најголемите ефекти врз губењето на 
тежината се постигнуваат кај пациенти со прекумерна тежина и умерено 
дебели пациенти. Оваа група пациенти, особено ако е метаболички здрава, 
нема да се квалификува за баријатриска хирургија. ИГБ може да поддржи 
губење на тежината и да даде „почетен удар“ на успешното губење на 
тежината, особено во ситуации кога интервенциите во животниот стил биле 
неуспешни. Во согласност со оваа теорија, последователните студии 
покажаа успешно одржување на тежината по отстранување на ИГБ, главно 
кај групите со пониски вредности на BMI. 

Од другата страна на спектарот на дебелина, терапијата со ИГБ е 
можно решение како предоперативна постапка: кај суперобесни пациенти 
разумно е да се намали телесната тежина пред баријатрисаката операција, 
со цел да се подобрат придружните заболувања, да се олесни операцијата со 
намалување на обемот на црниот дроб и интраабдоминалното масно ткиво 
и конечно да се намалат компликациите.  

Во потрага по „идеален пациент“ за третман на ИГБ може да се 
сумира дека пациентите со помал BMI (25–35 kg/m2) може да доживеат 
подлабоки и подолготрајни придобивки за губење на тежината отколку 
повеќе дебели пациенти; сепак, податоците се разновидни за ова прашање. 
Кај многу дебели пациенти, третманот со ИГБ е докажан како ефикасен и 
безбеден во предоперативните услови. Сепак, достапните податоци не 
докажуваат придобивки за пост-оперативните резултати кај овие пациенти 
во споредба со пациентите кои не добиле ИГБ третман. 

По 35 години искуство со ИГБ системи во спектарот на терапии 
против дебелина, концептот се уште ја нема позицијата на стандардна 
терапија за намалување на телесната тежина. Голем број мета-анализи ги 
сумираат придобивките од тежината и несаканите ефекти на ИГБ 
терапијата, доаѓајќи до заклучок дека намалувањето на телесната тежина е 
умерено и несаканите ефекти се чести, вклучувајќи и тешки, но ретки 
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компликации како што се гастричен улкус и интестинална опструкција. 
Покрај тоа, метаболичките придобивки се гледаат само по доволно губење 
на тежината, јасно ставајќи го ИГБ зад баријатриската хирургија, но исто 
така и позади интервенции со лекови кои вклучуваат GLP-1 или GIP систем. 
Како дополнување на интервенциите за начин на живот, ИГБ може да има 
свое место бидејќи го олеснува првичното губење на тежината и со тоа може 
да ја зголеми мотивацијата на пациентот да продолжи со напорите за 
губење на вишокот тежина. Терапијата со ИГБ ги покажува најдобрите 
резултати кај пациенти со прекумерна тежина и умерено дебели пациенти, 
што во нашите очи е главниот показател за оваа терапија. Кога зборуваме за 
„ефекти со умерена тежина“ кои се споредливи со ефектите од 
конзервативниот третман, треба да земеме предвид дека во повеќето студии 
дадени се средни вредности за TBWL% и стандардна девијација (СД), а не 
опсег. Овој вид на податоци не го покажува транспарентно големиот опсег 
на успехот и не открива што е максимално достижно ако кај пациентот се 
употреби соодветен ИГБ. На пример, TBWL од 30 килограми е реална цел со 
третман со ИГБ кај избрани субјекти и може да претвори дебел од 120 
килограми во лице со прекумерна тежина или дури и нормална тежина од 
90 килограми. Одговорот на прашањето, дали ИГБ е корисна алатка, 
конечно ќе ги одразува перспективите и очекувањата. ИГБ терапијата кај 
најголем број пациенти не е волшебен куршум што доведува до долгорочни 
ремисии од дебелината. Ваквите очекувања сигурно би биле дрски. ИГБ е 
алатка за избрани пациенти што може да биде дел од доживотна терапија за 
дебелина. Во идеален случај, ИГБ им помага на пациентите така што 
првичното намалување на телесната тежина позитивно влијае на промените 
во начинот на живеење кои потоа ќе овозможат стабилизација на тежината 
на долг рок.  

Гледајќи ги алтернативните терапии, се развиваат други ендоскопски 
процедури кои се чини дека се поефикасни во метаболички поглед:  

- Ракав на дуоденојејунален бајпас ја имитира ситуацијата по 
операцијата на Y-roux бајпас со заобиколување на дуоденалната слузница. И 
покрај корисните ефекти врз контролата на гликемијата и телесната 
тежина, повлечен e во 2017 година поради недостаток на систем за 
управување со квалитетoт. Резултатите од новите испитувања ќе одлучат за 
враќање на уредот.  

- Иновативна процедура која спроведува репрограмирање на 
невроендокрините клетки на дуоденумот и обновување на дуоденалната 
мукоза, која има ветувачки прелиминарни податоци.  

- Ендоскопската ракав гастропластика (еndoscopic sleeve gastroplasty), 
како минимално инвазивна процедура за намалување на волуменот на 
желудникот, исто така, изгледа дека е поефикасна од терапијата со ИГБ.  

Според Gollisch и Raddatz се поставува прашање, дали ендоскопската 
ИГБ терапија е трик. „Трик“ се дефинира како „нешто што не е сериозно 
или од вистинска вредност, што се користи за привремено да го привлече 
вниманието или интересот на луѓето, особено за да ги натера да купат 
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нешто“. Ако се земе значително намалување на телесната тежина како 
„вистинска вредност“, придобивките од ИГБ се повеќе од нула. ИГБ 
терапијата постојано доведува до намалување на телесната тежина 
приближно 5% во споредба со контролата како што е прикажано во низа 
мета-анализи, со што се исполнети критериумите за успешна терапија за 
слабеење. Затоа, терапијата со ИГБ има вредност, иако умерена и во 
зависност од вистинскиот избор на пациентот. Сепак, одреден рекламен 
ефект за ИГБ системите, најверојатно, не може да се одрече. Концептот за 
ограничување на волуменот на желудникот е лесно разбирлив и може да 
доведе до очекувања што нема да се исполнат во многу случаи. Од друга 
страна, ниската инвазивна процедура може да сугерира пониски стапки на 
несакани ефекти отколку што гледаме во реалноста. Така, одговорност на 
лекарот е да го избере вистинскиот пациент и добро да ги објасни 
придобивките и несаканите ефекти што може да се очекуваат. Ако ова е 
направено, третманот на ИГБ не завршува како трик, туку остварлива 
опција за адекватно избраниот пациент и под соодветни услови. 

Цел на изработка на дисертацијата е да се утврди  ефикасноста 
на интрагастричните балони во третманот на прекумерна телесна тежина и 
дебелина; да се споредат резултатите од употребата на два различни ИГБ, 
Spatz и Edd-ball во третманот на прекумерна телесна тежина и дебелина; 
како и да се направи споредба меѓу ефикасноста на терапија со 
интрагастрични балони и методи на баријатриска хирургија (ракав 
гастректомија). 

 
Од резултатите на оваа студија се очекува да се одреди 

ефикасноста на употребата на интрагастричните балони во терапија на 
прекумерна телесна тежина и дебелина; да се прикаже разликата во 
резултатите од користењето на различен вид интрагастрични балони во 
третманот на прекумерна телесна тежина дебелина и да се спореди 
ефикасноста на интрагастричниот балон со ефикасноста на методите на 
баријатриска хирургија (ракав гастректомија). 

Добиените резултати ќе наидат на практична примена во 
абдоминалната хирургија. 

 
 
 

 
З  А  К  Л  У  Ч  О  К 

 
Предлог-поднесокот за изработка на докторска дисертација од д-р. 

Имер Дурмиши со наслов:  „Третман на прекумерна тежина со примена на 
интрагастрични балони“ на англиски јазик “Treatment of overweight by 
gastric balloons“ е конципиран според начелата за изработка на самостоен 
научно истражувачки труд и ги содржи сите елементи кои ја сочинуваат 
структурата на едно вакво истражување.  
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Врз основа на анализа на актуелноста, значењето и научната 
оправданост на темата, Комисијата донесе заклучок дека темата е 
автентична и актуелна, има значаен научен и апликативен придонес во 
областа на абдоминалната хирургија, а кандидатот ги има неопходните 
квалификации за изработка на докторската дисертација. 

Комисијата му предлага на Наставно-научниот совет да ја прифати и 
одобри понатамошната постапка за реализација на предложената тема за 
изработка на докторска дисертација од д-р. Имер Дурмиши со 
наслов„Третман на прекумерна тежина со примена на интрагастрични 
балони“ на англиски јазик “Treatment of overweight by gastric balloons“ 
 
     Рецензентска комисија: 
 

1. Проф. д-р Јулија Живадиновиќ Богдановска, 
ментор 

 
2. Проф. д-р Никола Јанкуловски, член 

 
3.   Проф. д-р Мери Трајковска, член  

 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



РЕЦЕНЗИЈА 
 

ЗА ОЦЕНА НА ДОКТОРСКАТАДИСЕРТАЦИЈА „ВЛИЈАНИЕ НА 
КАЛОРИСКИОТ ВНЕС ВРЗ КЛИНИЧКИТЕ РЕЗУЛТАТИ  ВО 

АКУТНАТА ФАЗА КАЈ КРИТИЧНО БОЛНИ 
ПОЛИТРАУМАТИЗИРАНИ ПАЦИЕНТИ“ ОД БИЉАНА 

АНДОНОВСКА, 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, а по предлог на Советот на 
студиската програма на трет циклус студии – докторски  студии,  студиска  програма:  
Медицина, во  согласност со Законот за високото образование на Република Македонија, 
а врз основа на член 112 од Законот  за  високото  образование  (Службен  весник  на  
Република Македонија бр. 82/2018), член  275 од Статутот на Медицинскиот факултет во  
Скопје,  во  состав  на  Универзитетот  ,,Св.  Кирил  и  Методиј”,  во  Скопје (бр. 458 од 
17.10.2019) и член 61 од Правилникот за условите, критериумите и правилата за 
запишување и студирање на трет циклус – докторски студии на Универзитетот ,,Св.  
Кирил  и  Методиј”  во  Скопје (Универзитетски гласник бр. 245/2013), формираше 
Комисија за оцена на докторската дисертација на кандидатката д-р Биљана Андоновска 
со наслов „Влијание на калорискиот внес врз клиничките резултати во акутната фаза кај 
критично болни политрауматизирани пациенти“, во состав: проф. д-р Мирјана 
Шошолчева, претседател, проф. д-р Петранка Мишевска, ментор, проф. д-р Билјана 
Кузмановска, член, проф. д-р Андријан Карталов, член и проф. д-р Розалинда Попова 
Јовановска, член. 

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

И  З  В  Е  Ш  Т  А  Ј  

АНАЛИЗА НА ТРУДОТ 
 

Докторската дисертација на кандидатката д-р Биљана Андоновска со наслов 
„Влијание на калорискиот внес врз клиничките резултати  во акутната фаза кај 
критично болни политрауматизирани пациенти“, содржи 179 страници компјутерски 
обработен текст во фонт Times New Roman, со 1.15 проред и големина на букви 12, и 180 
библиографски единици, меѓу нив научни трудови, статии, и книги. Трудот има апстракт 
на македонски и англиски јазик и е структуриран во 7 глави, вовед, мотив и цели за 
изработка на докторскиот труд, материјали и методи на истражувањето со статистички 
методи, резултати, дискусија, заклучни согледувања и користена литература. Текстот е 
збогатен со 68 табели, 43 слики и еден прашалник. Деловите се систематизирани во 
точки и потточки со наслови и поднаслови, со што се обезбедува соодветно следење на 
материјата која е обработена во истражувањето.  



Првата глава од докторската дисертација претставува Вовед, кој е правилно 
структуриран и започнува со краток опис на метаболизмот кај критични болни. 
Објаснети се еbb (shock) и flow фазата, како и адаптивната фаза, а според последните  
препораки на Европското здружение за клиничка нутриција и метаболизам, тие се 
претставени како акутен ран и акутен доцен период и втора или доцна постакутна фаза. 
Следи дефинирање на видовите на нутриција, перорална, ентерална и парентерална. 
Детално се наброени индикациите и пристапите за ентерална и парентерална исхрана. 
Воведот продолжува со одредувањето на енергетските потреби кои се неопходни за да се 
одржи енергетската хомеостаза кај критично болните пациенти. Наведени се начините 
за пресметување на енергетските потреби, како што се индиректната калориметрија, 
повеќе предиктивни равенки (Harris-Benedict-ова, Owen-ова, Mifflin-ова, равенка на 
Американското здружение за градни болести, Ireton Jones-ова, Penn State-ова и 
Swinamer-ова  равенка) и емпириски формули, при што индиректната калориметрија се 
смета за златен стандард според препораките од американското и европското здружение 
за парентерална и ентерална исхрана (ASPEN и ESPEN). Следи опис на акутната фаза на 
критичната болест. Детално се опишува катаболизмот и губењето на калории кај 
критичните болни, како и адаптивните механизми на ваквата состојба, системскиот 
инфламаторен одговор и неефикасното искористување на аминокиселините од храната. 
Објаснети се првата или гликонеогенетската фаза на гладувањето, кетоадаптивната фаза 
со потенцирање дека протеините, а не калориите се клучни при критична болест. Особен 
осврт е даден на мускулната слабост поврзана со продолжениот престој во единицата за 
интензивно лекување чија патогенеза е сè уште недоволно разјаснета. Се смета дека 
зголемување на протеоилизата при краткотрајно гладување е можната причина, па 
оттаму и потребата од преземање мерки за превенција на мускулното слабеење со 
адекватната нутрициска енергeтска надохнада. Најновите насоки препорачуваат 
протеини и до 2,5 g/kg/ден во одредени специфични ситуации. Особено значење и е 
дадено и на хипокалориската нутриција, при што како посебен облик на хипокалориска 
нутриција може да се издвои и трофичката нутриција. Воведот завршува со мониторинг 
на нутритивниот статус кај критично болните, кој е од особено значење со цел да се 
процени ефикасноста на нутритивна терапија и да се обезбеди точната количина на 
супституираната исхрана. Нутрицискиот мониторинг опфаќа анамнеза, 
антропометриски методи и мерења, како што се индексот на телесна маса (BMI - Body 
Mass Iindex), дебелината на кожната дипла на musculus triceps brahii, мускулната 
циркумференција на средината на раката и обемот на надлактица, ултрасонографија, 
биохемиски анализи (албумин, гликемија, креатинин индекс и холестерол), нутрииски 
ризик-скорови и скорови за проценката на тежината на состојбата или проценка на 
повредите (Acute Physiology And Chronic Health Evaluation-APACHE, Sequential Organ 
Failure Assessment-SOFA, Injury Severity Score- ISS  и Therapeutic Intervention Scoring 
System-TISS) 

 
Втората глава го анализира мотивот на студијата, кој произлегува од 

анализата на досега познатите сознанија дека сè уште не постои консензус за 
оптималната количина на калории што треба да ја обезбеди нутрицијата во акутната 
фаза кај политрауматизираните критично болни пациенти во единицата за интензивно 



лекување. Оттука произлегува и мотивот за изработката на овој докторски труд во кој со 
повеќе параметри ќе се евалуира влијанието на различниот калориски внес кај 
политрауматизирани критично болни пациенти во акутната фаза. Влијанието на 
различниот калориски внес обезбеден преку нутриција на исходот на нивното лекување, 
евалуирано клинички, лабораториски и ултрасонографски, е главната хипотеза на овој 
труд.  

Целите на докторскиот труд се јасни, дефинирани во 4 точки, и кореспондираат  
со  донесените заклучоци  на  крајот  од  дисертацијата. Тие вклучуваат утврдување на 
клиничките резултати следени преку стапката на морталитет, должината на болничко 
лекување во единицата за интензивна нега, деновите на механичка вентилација, 
појавата на гастроинтестинални и инфективни компликации, антропометриски мерки и 
ултрасонографски одредување на мускулното слабеење, концентрацијата на  
биохемиските маркери (албумин, гликоза, холестерол, АЛТ, креатинин, Ц-реактивен 
протеин, интерлеукин 1, 6 и туморски некротизирачки фактор) и тежината на болеста 
изразена преку SOFA-скорот, како и влијанието на добиените параметри врз обемот и 
времето на работа од страна на медицинскиот персонал и обемноста на работа при 
соодветен тераписки протокол следен преку TISS-28. 

Во третата глава се презентирани материјалот и методите кои се примениле 
во овој докторски труд, кој претставува проспективна, рандомизирана, двојно слепа 
клиничка студија со вклучување на 75 пациенти со политраума, хоспитализирани во 
единицата за интензивно лекување при Клиниката за анестезија, реанимација и 
интензивно лекување. Студијата е изработена по одобрување од Етичката комисија за 
клинички истражувања на Медицинскиот факултет во Скопје, како и со согласност од 
Катедрата за анестезија со реанимација и Клиниката за анестезија, реанимација и 
интензивно лекување во Скопје. Вклучени се пациенти според многу строги критериуми, 
а кои се постари од 18 г. и имале потреба од механичка вентилација и кои престојувале 
повеќе од осум дена престој во единицата за интензивно лекување заради политраума 
градуирана со среден и среден до тежок ISS-скор. Пациентите се поделени во три групи: 
група 1 – (Т) група на пациенти кои примаа ентерална нутриција со калориски внес до 
25% од пресметаните енергетски потреби (пациенти со трофичка исхрана), Група 2 – (Е) 
група на пациенти кои примаа ентерална нутриција со калориски внес од 40 до 60 % од 
пресметаните енергетски потреби (пациенти со хипокалориска нормопротеинска 
исхрана) и група 3 – (П) група на пациенти кои примаа ентерална нутриција со 
калориски внес од 40 до 60 % од пресметаните потреби,  надополнето со парентерална 
нутриција до 100%. Кај  пациентите од  групите 2 и 3 внесот на протеини бил идентичен 
- 1,2 gr/kg/ден. По добивање на информациска согласност од страна на застапникот на 
пациентот, спроведена е  рандомизација на пациентите со помош на затворени плика во 
кои на ливче била запишана групата во која припаѓа пациентот. Извлекувањето на 
пликото било спроведено од страна на еден од членовите на медицинскиот тим од 
единицата за интензивно лекување кој не бил вклучен во истражувањето. 
Антропометриските мерења, клиничката евалуација, одредувањето на вредностите од 
испитуваните скорови и ултрасонографијата биле изведувани од еден ист анестезиолог. 
Биохемиските нутритивни маркери биле направени во иста референтна биохемиска 
лабораторија, како и инфламаторните маркери кои се испитувани во иста референтна 



имунолошка лабораторијата. Податокот во врска со тоа дали пациентот е вклучен во 
истражувањето и во која група припаѓа го знаел само анестезиологот додека пациентите 
и сите други кои учествуваат во ова истражување не располагале со тие податоци.  

Методите за испитувањето вклучувале одредување на идеална телесна тежина 
(ideal body weight-IBW), при што кај пациентите каде IBW отстапувала за повеќе од 30% 
од актуелната телесна тежина се одредувала пресметана телесна тежина (adjusted body 
weight-ABW), висината (пресметувана преку мерење на висината на подколеницата), 
индексот на телесната маса (body mass index - BMI), дневните калориски потреби 
(пресметани врз база на тежината на пациентот преку равенката: 25 kcal/kg/ден× IBW), 
постигнатата калориска рата и актуелниот калориски внес (пресметан како калориски 
потреби × посакувани проценти ÷ 100). Исхраната се спроведувала според протокол во 
првите 7 дена од хоспитализацијата и истата започнувала на првиот ден од 
хоспитализацијата со постепено зголемување на волуменот и калориите до 
постигнување на таргет вредностите на третиот ден од исхраната. На вториот ден се 
спроведувала рандомизација на пациентите и се пресметувала вкупната количина на 
енергија внесена ентерално. Кај групите со хипокалориски внес се продолжувало по 
протоколот и во наредните денови.  Кај групата со суплементарна парентерална 
нутриција до 100% калориски внес, се определувале вкупните калориски потреби, се 
пресметувале ентерално внесените калории и се надополнувале со парентерална 
нутриција од 10-20 kcal/kg која била аплицирана од третиот ден. Кај пациентите со 
ентерална нутриција била поставена оро/назогастрична сонда, а биле користени 
нутрициски раствори според протоколите во единицата за интензивна нега – 
комерцијални раствори со калориска вредност од 1,5 kcal/ml.  Кај пациентите со 
суплементарна парентерална нутриција покрај оро/назогастричнта сонда, се 
поставувала централна или југуларна вена и е ординирана парентерална нутриција. Се 
аплицирале аминокислеински, јагленохидратни и липидни раствори. Според потребите, 
биле ординирани и водени и електролитни раствори. Евалуацијата на пациентите од 
трите групи со различен калориски внес е спроведена преку клинички, 
антропометриски и биохемиски иследувања. Од клиничките иследувања забележани се 
демографските податоци на пациентите, спроведена е проценка на тежината на болеста 
преку APACHE II-скорот и градуирање на трауматските повреди преку ISS-скорот. SOFA 
и ТИСС-28 скоровите се калкулирани на првиот, третиот и седмиот ден со цел да се 
евалуира тежината на болеста и нејзината прогресија, како и да се детерминираат бројот 
на интервенции. За евалуација на нутрицискиот статус користени се NUTRIC и SGA 
скоровите на првиот ден од приемот. Со антропометриските мерења е вршена проценка 
на нутритивниот статус преку мерење на мускулната маса и масното ткиво на првиот и 
седмиот ден по приемот со мерење на обемот на надлактица (Мidаrm circumference - 
МAC), дебелината на кожна дипла (Тriceps skinfold thickness - TSF), дебелина на 
адукторниот мускул на палецот-m adductor pollicis (TAPM), обем на потколеницата (Calf 
circumference – CC) и направени се ултрасонографските мерења. Биохемиските 
испитувања кај пациентите од трите групи со различен калориски внес се изведувале на 
првиот, третиoт и седмиот ден од приемот и ги опфаќале основните биохемиски 
иследувања, одредување на серумските протеини и одредување на инфламаторни 
маркери (на Ц-реактивен протеин и интерлеукин 1,6 и TNF). 



Статистичката анализа на податоците е направена со статистичките методи во 
статистичкиoт програм SPSS 23,0. Статистичката сигнификантност е дефинирана на 
ниво на p<0.05. 

Во четвртата глава, докторантката ги прикажува резултатите од 
истражувањето. Во истражувањето биле вклучени 75 пациенти, од кои 23 пациенти биле 
со хипокалориска – нормопротеинска, 31 со нормокалорискa и нормопротеинска и 21 
пациент со трофичка исхрана. Според половата структура, резултатите покажуваат дека 
трите анализирани групи се хомогени, а разликата меѓу трите групи во однос на 
дистрибуција на женски и машки пациенти е статистички несигнификантна (p=0.64). 
Просечната возраст на пациентите во сите три групи е, исто така, несигнификантно 
различна (p=0.94). Тестираната разлика во дистрибуцијата на возрасните групи меѓу 
трите групи пациенти статистички е несигнификантна (p=0.71).  Во однос на просечната 
вредност на BMI, и таа разлика е статистички несигнификанта (p=0.2) помеѓу трите 
групи пациенти. Пациентите од првата и втора група, според вредностите на BMI имале 
прекумерна телесна тежина и тоа 10 (43.5%), 17 (54.8%) и 4 (19.05%), соодветно, кај 
пациентите од првата, втората и третата група. Обезни пациенти, односно BMI повисок 
од 30 имале само 2 (8.7%) пациенти од групата Е). Дневниот калориски внес бил 13.67 ± 
5.6 kcal/kg/ден во групата Е. Вкупниот морталитетот бил 21,3%. Најнизок морталитет 
бил регистриран во групата пациенти кои примиле трофичка исхрана - 3 (14,3%), 
следено од групата пациенти кои примале хипокалориска исхрана – 5 (21,75) и 
пациентите кои примале нормокалориска исхрана – 8 (25,8%). Сите меѓу групни 
тестирања во дистрибуција на живи и починати пациенти биле статистички 
несигнификантни (p>0.05), што покажува дека начинот на исхрана немал значајно 
влијание на исходот кај пациентите. Историја на пропратни хронични сотојби имале 8 
(34,85%) пациенти од група Е, 11 (36,7%) од групата П и  8 (40%) пациенти од група Т без 
сигнификантна разлика (p>0.05). Што се однесува до вредноста на скоровите за 
тежината на состојбата на пациентите, резултатите покажуваат дека на денот на прием, 
пациентите од трите групи сигнификантно се разликувале во однос на вредноста на 
APACHЕ-скорот (p=0.032), а post-hoc анализата за меѓу групните споредби, покажува 
дека оваа вкупна сигнификантност се должи на значајно повисок APACHE-скор во 
групата со нормокалориска исхрана  во однос на групата со трофичка исхрана 
(8.06±3.9vs 5.57± 2.6,p=0.026). ISS скорот меѓу пациентите од трите групи е со 
статистичка сигнификантна разлика (p=0.034). Степенот на тежина на повредата 
пресметан според ISS-скорот, сигнификантно се разликува меѓу пациентите од групите Е 
и Т (p=0.013), и меѓу групите П и Т (p=0.04), додека разликата меѓу групите Е и П не е 
статистички сигнификантна (p=0.84). Пациентите од групата со хипокалориска исхрана 
и од групата со нормокалориска исхрана имале значајно потешка политрауматска 
повреда во споредба со пациентите од групата со трофичка исхрана. Сериозен степен на 
повреда имал 1 пациент од група Е, 3 (9,7%) од група П и 7 (33,3%) пациенти од група Т. 
Со тежок облик на повреда биле 21 (91,3%) пациенти од група Е, 26 (83,9%) од група П и 
13 (61,9%) пациенти од група Т. Од друга страна, пак, NUTRIC-скорот имал 
несигнификантно различна вредност меѓу трите анализирани групи (p=0.87). 
Субјективната општа проценка за ухранетост покажува дека нема сигнификантна 
разлика во меѓугрупните компарации, па така во трите групи, на прием доминирале 



пациенти со добра ухранетост, 18 (78,3%), 22 (71%), и 17 (80,95%), соодветно во група Е, П 
и Т. Должината на престојот во единицата за интензивно лекување сигнификантно 
зависела од калорискиот внес обезбеден преку нутриција (p=0.0009). Со post-hoc 
анализата се докажало дека оваа сигнификантност е резултат на значајно подолга 
хоспитализација на пациентите со хипокалориска во однос на пациентите со трофичка 
исхрана (p=0.024), и на значајно подолга хоспитализација на пациентите со 
нормокалориска исхрана во однос на пациентите со трофичка исхрана (p=0.00076). Во 
однос на механичката вентилација се добиле резултати кои покажуваат дека пациентите 
кои примиле нормокалориска исхрана биле најдолго на механичка вентилација, следено 
од пациентите кои примиле хипокалориска исхрана и пациентите кои примиле 
трофичка исхрана. Постои статистичка сигнификантна разлика (p=0.0044) во деновите 
на механичка вентилација во зависност од калорискиот внес обезбеден преку нутриција. 
Резултатите од антропометриските мерења покажуваат дека значајно поголем обем на 
надлактица во просек е измерен кај пациентите кои примале нормокалориска исхрана, 
споредено со пациентите кои примале хипокалориска исхрана (p=0.008). На седмиот 
ден добиените вредности од мерењата не покажале сигнификантно отстапување од оние 
направени на првиот ден од приемот што покажува дека различниот нутрицискиот внес 
не влијае на обемот на надлактица. Слични резултати се добиени и со обемот на 
мускулната циркумференција на средината на раката, при што не е најдена статистички 
сигнификантна разлика помеѓу седмиот и првиот ден, со што се покажува дека 
калорискиот внес нема сигнификантно влијание на мускулната циркумференција 
измерена на недоминантната страна. Во однос на обемот на потколеницата, пациентите 
од трите анализирани групи имале сличен обем на потколеница на доминантната 
страна, со статистички несигнификантна разлика, на прием (p=0.95) и седум дена потоа 
(p=0.59). Исто така, и разликата во просечниот обем на потколеница на недоминантната 
страна е несигнификантна меѓу трите групи пациенти (p=0.87 и p=0.89, соодветно за 
првиот и седмиот ден). Мнозинството пациенти од трите анализирани групи имале 
пониски вредности на обемот на потколеница на недоминантната страна од 
стандардните, на прием и една недела потоа. Резултатите од вредностите на дебелината 
на кожната дипла покажуваат дека постои сигнификантна разлика меѓу групите П и Т 
(14.45 ± 2.9 наспроти 10.61 ± 3.9, p=0.0019). На недоминантната страна, дебелината на 
кожната дипла измерена 7 дена по почетокот на студијата, е несигнификантно различна 
кај пациентите од сите три групи независно од калорискиот внес (p=0.34, p=1.0, и 
p=0.93, соодветно во група Е, П и Т). Вредностите на дебелината на m. adductor pollicis 
на доминантната страна измерени на прием и седмиот ден покажуваат дека има 
статистички сигнификантна разлика кај пацентите од група Е споредено со група П 
(p=0.0006), и се сигнификантно пониски во група Т во однос на група П (p=0.027). По 7 
дена, повторно е нотирана истата сигнификантна разлика во дебелината на m adductor 
pollicis, како при приемот. Ултрасонографските мерења на дебелината на m.quadriceps 
на доминантната и недоминантна страна меѓу трите групи се слични во целиот период 
на следење меѓу групите Е, П и Т, но тие покажуваат  сигнификантно различни 
вредности (p=0.022) по 7 дена внесување на хипокалориска и нормокалориска исхрана, а 
се несигнификантно различни (p=0.08) по внесување на трофичка исхрана. Резултатите 
од биохемиските анализи покажуваат дека пациентите од трите групи имаат 



несигнификантно различни просечни вредности за албумини. И резултатите од двете 
следни мерења покажуваат дека и покрај тоа што има опаѓање на концентрацијата на 
албумини, сепак калорискиот внес нема сигнификантно влијание на концентрацијата на 
албумини (за p=0.41 е несигнификантна разликата на третиот ден, а за p=0.076 е 
несигнификантна разликата на седмиот ден). Според вредностите на албумините, 
пациентите од групите Е и Т на прием биле најчесто со нормална ухранетост, односно со 
вредности на албумини над 35 г/л. Пациентите од група П на прием подеднакво често 
биле неухранети и нормално ухранети. На прием, сите меѓугрупни компарации во однос 
на пациенти со тешка малнутриција, неухранети и нормално ухранети биле статистички 
несигнификантни (p>0.05). Вкупниот холестерол има несигнификантно различни 
вредности кај пациентите од трите групи, на прием (p=0.63), и седум дена потоа 
(p=0.81). Сите пациенти на прием имале вредности на холестерол во граници на 
референтните, еден пациент со нормокалориска исхрана на крајот на следењето имал 
покачен холестерол. Двете мерења на холестерол имаат слични просечни вредности во 
групите Е и Т (p=0.7, p=0.64, соодветно), додека во група П се потврдила статистичка 
сигнификантна разлика меѓу првиот и седмиот ден (p=0.003). Пациентите кои примале 
нормокалориска исхрана, 7 дена по почетокот на студијата имаат сигнификантно 
повисоки просечни вредности на холестерол, споредено со почетните вредности (3.60 ± 
1.1 наспроти 2.97 ± 1.1). Статистички несигнификантна е разликата меѓу трите групи во 
однос на серумските вредности на креатинин, на прием (p=0.48), три и седум дена потоа 
(p=0.11, p=0.43, соодветно). Сите три типа на калориски внесови значајно ги намалиле 
серумските вредности на креатинин и тоа за p=0.0035 во групата пациенти кои примиле 
хипокалориска исхрана; за p=0.000027 во групата пациенти кои примале 
нормокалориска исхрана; и за p=0.000027 во групата пациенти кои примиле трофичка 
исхрана. За p=0.041 е потврдена статистички сигнификантна разлика во вредностите на 
гликоза во крв меѓу трите анализирани групи, на почетокот од истражувањето. Со post-
hoc анализата за меѓугрупните споредби, е покажано дека оваа сигнификантност се 
должи на значајно повисока гликемија кај пациентите од групата П во однос на група Т 
(p=0.049). На третиот ден од почетокот на истражувањето, во трите групи има 
намалување на вредностите на гликемија, како и при приемот каде што пациентите кои 
примиле нормокалориска исхрана имаат значајно повисоки вредности на гликоза во крв 
во однос на пациентите кои примиле трофичка исхрана (p=0.033). На седмиот ден од 
приемот повторно има благо намалување на вредностите на гликемија при што се губи 
сигнификантната разлика на вредностите на гликоза во крв кај пациентите од трите 
групи (p=0.14). Во однос на цитокините, резултатите покажуваат дека вредностите на IL 
6 по 7 дена од давање на хипокалориска исхрана биле намалени кај 5/11 пациенти, кај 
2/11 пациенти на нормокалориска исхрана, и кај 1/11 пациенти на трофичка исхрана. Кај 
1/11 пациенти на хипокалориска исхрана и 1/11 на трофичка исхрана, IL 6 бил зголемен 
седмиот ден. Во групата пациенти кои примиле хипокалориска и трофичка исхрана, 
само кај 1 пациент седмиот ден се измерени повисоки вредности за IL - 1 beta. Ц-
реактивниот протеин има несигнификантно различни вредности на прием кај 
пациентите од трите групи (p=0.27). Различниот калориски внес нема сигнификантно 
влијание на вредноста на Ц-реактивниот протеин, мерен по 3 и 7 дена од приемот 
(p=0.77, p=0.3, соодветно). Седмиот ден по вклучување на пациентите во студијата, Ц-



реактивниот протеин има сигнификантно повисоки вредности кај пациентите од сите 
три групи, односно на хипокалориска (p=0.000003), на нормокалориска (p=0.000007), и 
на трофичка исхрана (p=0.00019). Резултатите од вредностите на леукоцитите 
покажуваат дека нема сигнификантна разлика во трите групи (p=0.23, p=0.24, и p=0.1, 
соодветно првиот, третиот и седмиот ден. Просечните почетни вредности на леукоцити 
се со статистичка сигнификантна разлика за p=0.00003; постои статистичка 
сигнификантна разлика за p=0.0037 помеѓу почетните просечни вредности на 
леукоцити и 7 дена потоа во група П;  исто така постои статистичка сигнификантна 
разлика за p=0.00005 помеѓу почетните просечни вредности на леукоцити и 7 дена 
потоа во група Т. И на третиот и седмиот ден од следењето, покачени леукоцити се 
регистрирани во сите три групи, но без статистичка сигнификантна разлика (p>0.05). Во 
однос на температурата, На прием, и три дена потоа пациентите од трите групи имале 
слична просечна телесна температура, без статистичка сигнификантност. За p=0.008 е 
потврдена статистичка сигнификантна разлика во просечната телесна температура меѓу 
трите групи, мерена седмиот ден по приемот. Гастроинтестинални компликации се 
регистрирани кај 7 пациенти, 2 од нив примале хипокалориска исхрана, а 5 примале 
нормокалориска исхрана. Статистичка сигнификантна разлика во зачестеноста на 
инфекција е потврдена меѓу групите Е и Т (p=0.023), и меѓу групите П и Т (p=0.0001). 
Трахеалниот аспират е потврден како најчест извор на инфект во сите три групи. Во 
однос на SOFA-скорот потврдена е статистичка сигнификантна разлика меѓу трите 
групи, при што во меѓу групните споредби е покажано дека тоа се должи на значајно 
повисок скор во група П наспроти група Т (p=0.048). Истото е потврдено на третиот и 
седмиот ден (p=0.022) и (p=0.012). Во трите групи не е најдена сигнификантна разлика 
во SOFA-скорот, калкулиран првиот ден од апликација на исхраната и седум дена потоа. 
На денот на прием, трите групи пациенти не се разликуваат сигнификантно во однос на 
TISS -28 скорот (p=0.87), додека третиот и седмиот ден разликата е статистички 
сигнификантна (p=0.0016, p=0.000005, соодветно). Третиот ден по прием, пациентите 
од група П имале сигнификантно повисок просечен TISS-28 скор во однос на пациентите 
од група Е (p=0.032), и сигнификантно повисок TISS скор во однос на пациентите од 
група Т (p=0.0019). Ваков тренд на вредноста на TISS-28 скорот е регистриран и седмиот 
ден; пациентите од група П имале сигнификантно повисок просечен TISS-28 скор во 
однос на пациентите од група Е (p=0.0013), и сигнификантно повисок TISS-скор во 
однос на пациентите од група Т (p=0.00012). Кај 12 пациенти имало потреба од 
инотропна стимулација, и тоа кај 4 пациенти од групата Е и 8 пациенти од групата П. Во 
групата Т, ниеден пациент не примал инотропни лекови. Испитуваната корелација на 
возраста со должината на механичката вентилација и должината на хоспитализација не 
е докажана како статистички сигнификантна во сите три анализирани групи. 
Корелациите помеѓу возраста и антропометриските параметри, мерени првиот и 
седмиот ден по приемот, статистички се несигнификантни, односно незначајни 
независно од нутрицискиот протокол. Не е најдена сигнификантна корелација помеѓу 
возраста на пациентите од сите три групи со мускулното слабеење, одредено 
ултрасонографски преку дебелината на m.quadriceps femoris, на доминантната и 
недоминантната страна, на прием и по седум дена. Индекот на телесна маса нема 
сигнификантно влијание на должината на механичката вентилација и на должината на 



хоспитализација во единицата за интензивно лекување. Пациентите кои имале 
прекумена тежина, а примале нормокалориска исхрана, биле незначајно подолго на 
механичка вентилација од пациентите од оваа група со нормална тежина (p=0.37), и 
имале незначајно подолг престој (p=0.12). Согласно добиените резултати, индексот на 
телесна маса нема сигнификантно влијание на морталитетот во сите три анализирани 
групи (p=1.0 за сите меѓугрупни споредби).  Пациентите кои примале трофичка исхрана, 
а биле со прекумерна или нормална тежина имале сличен број на денови на механичка 
вентилација (p=0.32), и биле со слична должина на престој (p=0.96). Починале 3 од 5 
пациенти со прекумерна и 2 од 5 пациенти со нормална тежина во групата Е, 4 од 8 
пациенти со прекумерна и 4 од 8 пациенти со нормална тежина во групата П, а сите 3 
починати пациенти од група Т имале нормална тежина. Во групите, сигнификантно 
зголемување на вредностите на обемот на надлакицата мерени на првиот ден од 
исхраната и седум дена потоа,  е регистрирано во групата со хипокалориска 
нормопротеинска исхрана и тоа како кај оние со нормална,  така и кај оние со 
прекумерна телесна тежина. Дебелината на кожната дипла и мускулната 
циркумфернција се несигнификантно променети во трите групи и кај пациентите со 
нормална и кај оние со прекумерна тежина. Во сите три групи на, на прием, повисоки 
вредности на обемот на надлактицата на недоминантната страна од стандардните, се 
измерени почесто кај пациентите со прекумерна телесна тежина споредено со 
пациентите со нормална тежина, но разликата е несигнификантна (p=0.54), во групата Е 
и (p=0.29) во групата П. И седум дена по приемот, пациентите со прекумерна тежина од 
сите групи, споредено со пациентите со нормална тежина имале несигнификантно 
почесто зголемен обем на надлактица на недоминантната страна  (p=0.41) во група Е;  15 
(73.7%) наспроти 8(61.5%) во група П; 3 (100%) наспроти 9 (64.3%) во група Т. И седум 
дена по приемот, пациентите со прекумерна тежина од сите групи, споредено со 
пациентите со нормална тежина имале несигнификантно почесто зголемен обем на 
надлактица на недоминантната страна и тоа 8 (66.7%) наспроти 5 (45.455), (p=0.41) во 
група Е;  15 (73.7%) наспроти 8(61.5%) во групата П; и 3 (100%) наспроти 9 (64.3%) во 
групата Т. Кожна дипла на недоминантната страна подебела од 10 мм на прием и седум 
дена потоа е измерена почесто кај пациентите со прекумерна тежина од групата Е, и кај 
сите пациенти со прекумерна тежина од групите П и Т. Тестираните разлики меѓу 
пациентите со нормална и прекумерна тежина, во однос на дебелината на кожна дипла 
помала од 5 mm, од 5 до 9, и над 9 mm, во сите три аналиизрани групи статистички се 
несигнификантни (p>0.05). M adductor pollicis на доминантната страна, на денот на 
вклучување на пациентите во студијата, имал несигнификантно поголема дебелина кај 
пациентите со прекумерна тежина наспроти оние со нормална тежина, во групите  Е и П 
(p=0.059, p=0.6, соодветно), додека во групата Т, пациентите со нормална тежина имале 
несигнификантно поголема дебелина на m. adductor pollicis на доминантната страна во 
однос на оние со нормална тежина (p=0.6). И на недоминантната страна, на почетокот 
на истражувањето е измерена несигнификантно поголема дебелина на m. adductor 
pollicis кај пациентите со прекумерна тежина од групите Е и П (p=0.21, p=0.6, 
соодветно), а несигнификантно поголема кај пациентите со нормална тежина од групата 
Т (p=0.6).  Седмиот ден по вклучување на пациентите во студијата, m adductor pollicis на 
доминантната и недоминантната страна имал несигнификантно поголема дебелина кај 



пациентите со прекумерна тежина споредено со нормална тежина во група Е, a 
несигнификантно поголема кај пациентите со нормална тежина во група Т и на 
доминантната и недоминантната страна. Во групата П, пациентите со нормална и 
прекумерна тежина имале слична просечна дебелина на овој мускул на недоминантната 
страна, а несигнификантно поголема дебелина кај пациентите со прекумерна тежина 
споредено со лицата со нормална тежина на доминантната страна. Конечно, во трите 
анализирани групи сигнификантно се намалила дебелината на m. adductor pollicis на 
седмиот наспроти првиот ден од имплементацијата на исхрана кај групата со 
нормокалориска исхрана кај лицата со нормална телесна тежина. На прием, пациентите 
кои примиле хипокалориска исхрана и имале прекумерна тежина, покажале 
сигнификантно поголем просечен обем на подколеница како на доминантната 
(p=0.039), така и на недоминантната страна (p=0.009). Кај пациентите со 
нормокалориска и трофичка исхрана не е измерен сигнификантно различен просечен 
обем на подколеница како на доминантната (p=0.2  и  p=0.53, соодветно во група П и Т), 
така и на недоминантната страна (p=0.2, p=0.86, соодветно).  Седмиот ден од приемот, 
сифнификантна разлика во измерениот просечен обем на подколеница повторно е 
измерен единствено кај пациентите кои примале хипокалориска исхрана и имале 
прекумерна тежина во однос на оние со нормална тежина како на доминантната 
(p=0.022), така и на недоминантната страна (p=0.037). Кај пациентите кои примале 
нормокалориска и трофичка исхрана на седмоит ден од приемот таква сигнификантна 
разлика не е најдена. Статистичката анализа покажува дека нема сигнификантно 
отстапување во измерениот просечен обем на подколеница на седмиот во однос на 
првиот ден од приемот кај пациентите од трите групи. Во групата со хипокалориска 
исхрана, несигнификантно поголема просечна дебелина на m. quadriceps е измерена на 
доминантната страна кај пациентите со прекумерна тежина споредено со пациентите со 
нормална тежина, на прием и седум дена потоа (p=0.33, p=0.086, соодветно). На 
недоминантната страна, пациентите со прекумерна тежина кои биле на хипокалориска 
исхрана на прием имале незначајно поголема просечна дебелина на m. quadriceps од 
пациентите со нормална тежина (p=0.067), додека разликата седмиот ден од приемот се 
потврдила како статистички сигнификантна (p=0.0025). Просечната дебелина на овој 
мускул на недоминантната страна на второто мерење е значајно поголема кај 
пациентите со прекумерна тежина наспроти пациентите со нормална тежина. При 
ултрасонографско мерење на m. quadriceps е забележано намалување на мускулната 
маса, а со сигнификантно значење е нотирано во групата П и кај доминантната 
(p=0.036) и кај недоминантната (p=0.012) страна кај испитаниците со прекумерна 
телесна тежина. Кај лицата, пак, со номална телесна тежина е нотирано зголемување на 
мускулната маса во истата група, кое е сигнификантно (p=0.0125) на доминантната 
страна. Резултатите од анализата на протеинскиот внес покажуваат дека во група Е сите 
протеините се поголеми од 0,8 g/kg телесна тежина, додека во групата T сите се помали 
од 0,8 g/kg телесна тежина. Должината на механичка вентилација, и деновите на престој 
во единицата за интензивна лекување, сигнификантно зависеле од дневниот внес на 
протеини (p=0.0007, p=0.00031, соодветно). Пациентите со дневен внес на протеини 
поголем од 0.8 g/kg телесна тежина имале значајно подолга должина на механичка 
вентилација од пациентите со помал дневен внес од 0.8 g/kg телесна тежина. И 



должината на престој е значајно подолга кај пациентите со дневен внес на протеини 
поголем од 0.8 g/kg телесна тежина. Во групата пациенти кои дневно примале повеќе од 
0.8 g/kg телесна тежина протеини, споредено со пациентите со дневен внес помал од 0.8 
g/kg телесна тежина, е регистриран повисок болнички морталитет, но без докажана 
статистичка сигнификантност (p=0.33). Дневниот внес на протеини немал 
сигнификантно влијание на мускулната циркумференција на средината на раката на 
недоминантната страна, првиот (p=0.14 ) и седмиот ден (p=0.75), соодветно во групите со 
дневен внес на протеини помал и поголем од 0.8 g/kg телесна тежина. 
Ултрасонографските мерења на дебелината на m. quadriceps на доминантната и 
недоминантната страна, и во двете мерења не се разликувале сигнификантно во 
зависнoст од дневниот внес на протеини (p>0.05), соодветно во групите со дневен внес 
на протеини помал и поголем од 0.8 g/kg телесна тежина.  

Во петтата глава во обемната дискусија, докторантката ги коментира 
резултатите од сопственото истражување кои се концизно и јасно објаснети. Добиените 
резултати истовремено ги споредува со веќе објавени резултати во литературата од таа 
област. Претставени се студии кои се осврнуваат на нутрицијата во акутната фаза од 
болеста кај политрауматизирани пациенти. Резултатите во врска со морбидитетот и 
морталитетот корелираат со резултатите од други студии. Начинот на исхрана и кој било 
нутрициски протокол со трофичка, хипокалориска, нормопротеинска или 
нормокалориска исхрана немаат влијание врз морталитетот на политрауматизирани 
болни. Забележани се малку пониски стапки на морталитет во групата со трофичка 
нутриција во споредба со другите две групи со нормокалориска и хипокалориска 
нормопротеинска исхрана, но без статистичка сигнификантност. Овие резултати се 
поклопуваат со резултатите добиени од повеќе вакви истражувања. Поради високата 
разноликост кај критично болните пациенти, препораките на Американското здружение 
за парентерална и ентерална исхрана и Здружението за критично болни пациенти 
(ASPEN/SCCM) сугерираат претходна проценка на нутритивниот статус со користење на 
резултатите од NUTRIC скорот, што би било корисно во дизајнирањето на соодветна 
нутрициска стратегија за овие критично болни пациенти. Во овој докторски труд 
NUTRIC-скорот има несигнификантно различна вредност меѓу трите анализирани групи 
со нормокалориска, хипокалориска нормопротеинска и трофичка исхрана. Кај сите 
пациенти е детектиран низок ризик од малнутриција со средна вредност на NUTRIC 
скорот околу 1. Во однос на морбидитетот, пациентите кои биле со низок ризик од 
малнутриција и имале повисок енергетски и протеински внес (нормокалориска исхрана) 
покажале сигнификантно подолга хоспитализација во однос на пациентите со 
хипокалориска нормопротеинска исхрана и пациентите со трофичка исхрана. И овие 
резултати корелираат со други студии, но неизвесно е дали би се променила поврзаноста 
помеѓу внесот на енергија, степенот на нутрицискиот ризик и клиничкиот исход кога би 
се разгледала долгорочната нутритивна поддршка подолга од 7 дена, а не само периодот 
на нутриција во акутната фаза на критичната болест. Во однос на должината на 
болничкото лекување во единицата за интензивно лекување, овој докторски труд 
покажува дека постои тесна поврзаност меѓу калорискиот внес и должината на 
хоспитализација. Со други зборови, со post-hoc анализата е докажано дека оваа 
сигнификантност е резултат на значајно подолга хоспитализација на пациентите со 



хипокалориска во однос на пациентите со трофичка исхрана и на значајно подолга 
хоспитализација на пациентите со нормокалориска исхрана во однос на пациентите со 
трофичка исхрана. И во други студии се покажало дека калорискиот внес има влијание 
врз должината на болничкото лекување. Сепак, некои студии кои го следеле влијанието 
на трофичката и исхраната со полн енергетски внес кај високо и ниско нутритивно 
ризични пациенти покажале дека енергетската ведност на исхраната нема влијание врз 
должината на болничкото лекување, со исклучок на пациентите со висок нутрициски 
ризик што примаат трофичка нутриција, а имаат висока вредност на албумини. Во 
изработката на нутрициската стратегија од големо значење е и идентификација на 
пациентите и според скорот за субјективна општа проценка кој изолирано или 
комплементарно со NUTRIC-скорот, има и прогностичка моќ за предвидување несакани 
компликации и морталитет во првите 28 дена. Резултатите од овој докторски труд 
корелираат со резултатите од други студии кои покажуваат дека пациентите со поголем 
нутритивен ризик можат да имаат корист од поагресивна нутритивна терапија. 
Позитивно влијание на нутрициската терапија врз намалување на денови на механичка 
вентилација презентирано е и во EPANIC и TARGET студиите и покрај тоа што овие 
студии не се поддржувачи на агресивна нутрициска терапија во раната фаза на критична 
болест. Во докторскиот труд, на механичка вентилација најдолго биле пациентите кои 
примале нормокалориска исхрана, следено од пациентите кои примале хипокалориска 
нормопротеинска и пациентите кои примале трофичка исхрана. Таа разлика за деновите 
на механичка вентилација во зависност од калорискиот внес обезбеден преку нутриција 
е статистички сигнификантна. Спротивни резултати се добиени во студијата EDEN кај 
пациенти со акутна белодробна повреда (acute lung injury) кои биле подложени на два 
различни нутрициски протокола. Резултатите од оваа студија не покажале разлики 
помеѓу групите на испитаници со различен протокол на исхрана врз крајните примарни 
цели на истражувањето како што е времетраење на механичка вентилација и морталитет 
во временска рамка од 60 дена. Сепак, резултатите од оваа студија не може да се 
генерализираат за сите критично болни пациенти, бидејќи пациентите кои биле 
вклучени во неабиле пациенти со прекумерна телесна тежина што може да влијае на 
резултатите. За подобро утврдување на влијанието на различниот нутрициски внес кај 
критично болните пациенти од круцијално значење е следењето на нивните 
антропометриски и биохемиски мерки. Сепак, би требало да се напомене дека 
антропометриските мерења и резултатите подлежат на промени поврзани со 
карактеристиките на критичната болест и донекаде ги губат своите сензитивност и 
специфичност. Во отсуство на почувствителни тестови, антропометријата може да 
обезбеди нумеричка основа за проценка на одговорот на третман со исхрана. Во поглед 
на антропометриските анализи и калорискиот внес во низа студии се добиени различни 
резултати. Во претходно објавена пилот-студија на докторантката, докажана е  
сигнификантна редукција на мускулната маса од првиот до седмиот ден на престојот во 
единицата за интензивно лекување. Оттука произлегува потребата од брзи и рани 
интервенции кои ќе потикнат анаболизам, а ќе намалат катаболизам и со тоа ќе се 
спречи или ограничи мускулно слабеење. Но колку хранливи материи ќе имаат ефект на 
катаболизмот, анаболизмот и мускулното слабеење останува прашање. Низ 
литературата се среќаваат и податоци дека можеби катаболизмот и анаболизмот не 



секогаш колерираат со мускулното слабеење и протеинската хомеостаза. Серумскиот 
албумин повеќе се смета за сурогат маркер за степен на ризик и ниво на инфламација, 
одколку што би требало да се користи како маркер за нутрициски статус. Вредноста на 
албуминот опаѓа при сигнификантна инфламација, зголемена капиларна 
пермеабилност, промени во приоритетите во хепаталната синтеза на протеини како и 
катаболизам. И покрај тоа што во трите групи е забележано сигнификантно намалување 
на просечната вредност на албуминот особено на седмиот ден од приемот, резултатите 
не покажуваат сигификантно влијание на калорискиот внес врз трендот на промена на 
концентрацијата на албумини. Најмало намалување е најдено во групата со трофичка 
нутриција, а најголемо во групата со хипокалориска нормопротеинска нутриција. 
Резултатите од докторскиот турд се поклопуваат со резултатите од други студии, сепак 
докторантката напоменува дека слабост на овој труд е што што мерењето на албумините 
е на седмиот ден од приемот, а не по три недели од приемот кога би се добиле  
поверодостојни резултати за трендот на промена на концентрација на албумини под 
влијанието на нутрицискиот режим. Според литературата, евалуацијата на серумскиот 
албумин на прием е предиктор за исходот на политрауматизирани пациенти, при што 
хипоалбуминемијата е предиктор за зголемен морбидитет и морталитет. Во оваа студија 
е  утврдено дека  пациентите со хипоалбуминемија на прием поминуваат повеќе денови 
на механичка вентилација и имаат подолго болничко лекување наспроти пациентите со 
нормални вредности на албумини на прием. Овие корелации наведуваат дека ако се 
работи на подобрувања во исхраната со зголемување на нивото на албумин би се 
подобрила неповолната прогноза поврзана со хипоалбуминемијата. Сепак, ова 
предвидување не е потврдено во голем број контролирани студии. Некои студии 
покажуваат дека предоперативната парентерална исхрана кај хипоалбуминемични 
пациенти како и високо калориската нутриција со парентерална нутритивна поддршка 
кај критично болни пациенти не ја менува стапката на смртност кај истите. И во оваа 
студија е покажано дека два пациенти од групата со трофичка, два пациенти од групата 
со хипокалориска нормопротеинска и три пациенти од групата со нормокалориска 
нутриција кои биле со изразена хипоалбуминемија, завршиле со фатален исход.  Со тоа е 
покажано дека нутрициската стратегија не влијае на нивото на албумини така да дури и 
поагресивната нутрициска подршка не го менува нивото на албумини, а со тоа и 
стапката на смртност. Поради корелацијата помеѓу нивото на серумскиот креатинин и 
мускулната маса, серумскиот креатитин во стабилна состојба се користи како сурогат 
мерка за мерење на мускулната маса. Во овој докторски труд постои намалување на 
вредноста на дебелината на мускулната маса во сите три групи, исто така и 
сигнификантно намалување на серумскиот креатинин во сите три групи со различен 
нутрициски протокол. Следењето на хепаталните ензими кај критично болни е од 
особено значење заради утврдување на влијанието на нутритивната подршка и 
нејзините евентуални несакани ефекти. Најдено е дека порастот на аланин 
аминотрансферазата и аспартат аминотрансферазата, кои се и одраз на мускулното 
слабеење, е повисок кај пациентите кои примале исхрана со поголема нутритивна 
вредност, т. е. кај пациентите со поголемо мускулно слабеење е најден и поголем пораст 
на трансаминазите. Регулацијата и одржувањето на нивото на гликоза во крвта е од 
особено значење во третманот на критично болните пациенти, и двете и хипо и 



хипергликемијата се поврзани со неповолен исход и морталитет. Резултатите од 
докторскиот труд се поклопуваат со други студии каде средните вредности на 
гликемијата и администрацијата на исулин биле повисоки во групата со полн калориски 
внес во првите шест дена наспроти групата со трофичка исхрана. Во истата група со 
трофичка исхрана како што се зголемувал внесот на калории до полн енергетски внес 
исчезнувале разликите во поглед на гликемијата и дозата на примен инсулин. Податоци 
за влијанието на внесот на калории врз цитокините кај критично болни пациенти се 
недоволни. Се смета дека кај критично болни пациенти, ентералната исхрана може да го 
модулира инфламаторниот одговор преку неколку потенцијални механизми, 
вклучувајќи го и влијанието на гастроинтестиналниот микробиом, и на тој начин да се 
одржува гастроинтестиналниот интегритет, функција и имунитетот на цревата. Сепак, 
ефектот на ентералната исхрана врз цитокините не е универзално докажан. Некои 
студии покажуват дека ентералната исхрана не е поврзана со промени во нивото на IL-6, 
IL-8 или CRP а со тоа нема разлика во видот а и во калорискиот внес. Зошто не гледаме 
некој значаен ефект на различниот калориски внес врз цитокините, се објаснува со тоа 
што акутната фаза на критичната болест се менува, пациентите се со различен APACHЕ-
скор, возраст, пол, телесен индекс и генетски фактор, имаат различен терапевски 
пристап со временски различен момент на поставување на механичка вентилација, 
разлики во хемодинамиката, потребата за вазоактивни лекови како и примена на  
пурификациона терапија. Резултатите од истражувањето покажуваат дека повисоки 
вредности на цитокини се поврзани со промени на индексот на телесна маса и телесната 
структура. Друг сензитивен маркер на инфламација e CRP - C-reactive protein. Во 
докторскиот труд, на прием, зголемени вредности на CRP несигнификантно почесто 
имале пациентите од група Т, наспроти оние од групата Е и П. Најголемо покачување на 
просечната концентрација на CRP на седмиот ден од приемот има во групата со 
нормокалориска исхрана. За рано детектирање на инфекции од особено значење е и 
одредувањето на вредностите на леукоцитите и на температурата. Според резултатите, 
групата со хипокалориска исхрана имала најголем процент на пациенти со покачени 
леукоцити. Потврдена е сигнификантна разлика во просечната телесна температура 
меѓу трите групи при што пациентите во групата кои примале нормокалориска исхрана 
имале измерено највисока телесна температура во споредба со другите групи. Низ 
литературата забележан е трендот на подобра толеранциаја на храна при трофичкиот 
режим на исхрана наспроти режимите на прогресивно зголемување на внесот на храна. 
Резултатите од овој докторски труд се поклопуваат со резултатите од овие студии. За 
избегнување на несаканите гастроинтестинални проблеми од ентералната исхрана, 
потребна е рана иницијација на исхранатасо систематично зголемување на енергетската 
поддршка. Развојот на гастроинтестинални нарушувања настанува како резултат на 
неадекватно зголемување на количината на исхраната или неадеквата брзина на 
администрација. Затоа, бавниот почеток и континуираната и прогресивна но умерена 
администрација на енетерална нутриција овозможува рано постигнување на целната 
количина без несакани реакции. Избегнуањето на хиперосмотски нутритивни формули, 
гастрична, како и континуирана ентерална исхрана може да придонесат во намалување 
на можноста за развој на дијареја. Глобално, за поголемиот број од инфективните 
компликации може да се каже дека нема сигнификантна разлика меѓу различните групи 



на нутрициска подршка според литературата. Во овој докторски труд, во однос на 
тајмингот на појава на нозокомијални инфекции, кај групата со трофичка исхрана тие се 
појавиле во првите осум дена од приемот, во групата со хипокалориска 
нормопротеинска исхрана инфекција се јавила само кај еден пациент во првите осум 
дена, а кај останатите по деветтиот ден. Во групата со нормокалориска исхрана 13 
пациенти појавиле инфекција во првите осум дена а останатите 6 по деветтиот ден. Кај 
критично болни пациенти со прекумерна тежина, навремена иницијација на адекватна 
нутриција е клучна за нивниот третман. Нутрициската терапија кај таа категорија на 
пациенти бара посебно знаење заради комплексноста на нивнита состојба. Во овј 
докторки труд се одредувани и варијациите во анатомијата, тежината и телесниот масен 
индекс, а се со цел да се потврди нивното влијание на резултатите во сите три групи.   

Во шестата глава, кандидатката ги претставува заклучните согледувања кои 
се коректно формулирани и ги потврдуваат појдовните цели на истражувањето. Врз 
основа на добиените резултати од овој докторски труд се заклучува дека начинот на 
исхрана и било кој нутрициски протокол со трофичка, хипокалориска нормопротеинска 
или нормокалориска нормопротеинска исхрана немаат влијание врз морталитетот на 
политрауматизираните болни. Забележани се малку пониски стапки на морталитет во 
групата со трофичка нутриција во споредба со другите две групи со нормокалориска и 
хипокалориска нормопротеинска исхрана, но без статистичка сигнификантност. Во 
однос на морбидитетот пациентите кои имале повисок енергетски и протеински внес 
(нормокалориска нормопротеинска исхрана) покажале сигнификантно подолга 
хоспитализација во однос на пациентите со хипокалориска нормопротеинска исхрана и 
пациентите со трофичка исхрана. Пациентите со нормокалориска нормопроетинска 
исхрана биле значително подолго на механичка вентилација во однос на оние кои 
примале хипокалориска нормопротеинска и оние кои биле со трофичка исхрана. 
Пациентите од групата со нормокалориска нормопротеинска исхрана имале значително 
почести инфекциии почести гастроинтестинални компликации во однос на пациентите 
од другите две групи. Во поглед на антропометриските мерења на 7-миот ден од приемот 
во групата со трофичка исхрана, сигнификантно е намален просечниот обем на 
подколеницата на доминантната страна, а во групите со нормокалориска 
нормопротеинска и со хипокалориска нормопротеинска исхрана, сигнификантно е 
намалена дебелината на m.quadriceps на доминантната и недоминантната страна.  Во 
групата со нормокалориска исхрана мускулното слабеење е потврдено и преку 
намалување на дебелината на m. adductor pollicis. Ова е особено изразено кај пациентите 
со прекумерна телесна тежина и индекс на телесна маса поголем од 25. За разлика од 
нив, кај пациентите со нормална телесна тежина и индекс на телесна маса помал од 25, 
нормокалориската исхрана довела до зголемување на масата на m. guadriceps. 

Во однос на биохемиските маркери, пациентите со нормокалориска исхрана 
имаат најголемо покачување на CRP, почест наод на покачена гликемија и покачени 
концентрации на АLT, како и повисоки вредности на холестерол. Пациентите со 
хипокалориска нормопротеинска исхрана имаат клинички резултати кои се полоши од 
оние со трофичка исхрана, а подобри од оние со нормокалориска исхрана. 
Хипокалориска нутриција се преферира пред изокалориска за првата недела од 



критичната болест. Пациентите со помал нутрициски ризик и NUTRIC-скор помал од 5 
најверојатно имаат потреба од помала калориска поддршка. Во однос на телесната маса 
кај лицата со нормална телесна тежина и индекс на телесна маса помал од 25, 
нормокалориската нутриција има поволен ефект. Кај лицата со прекумерна телесна 
тежина и индекс на телесна маса поголем од 25 се препорачува намалување на 
енергетската супституција со нормален внес на протеини. И покрај тоа што во трите 
групи е забележано сигнификантно намалување на просечната вредност на албуминот 
особено на седмиот ден од приемот, резултатите не покажуваат сигнификантно влијание 
на калорискиот внес врз трендот на промена на концентрацијата на албумини. 
Вредностите на TNF alfa и IL-1 во трите испитувани групи останале непроменети и по 
седум дена, додека намалување на вредностите на IL-6 најчесто е забележано во групата 
со хипокалориска нормопротеинска исхрана. Резултатите не покажувсаат сигификантно 
влијание на калорискиот внес врз трендот на промена на вредностите на SOFA-скорот. 
Обемот на грижа за пациентите следен преку TISS-28 скорот сигнификантно е зголемен 
на третиот и седмиот ден само кај пациентите од  групата со нормокалориска 
нормопротеинска исхрана. Хипокалориската исхрана со адекватен внес на протеини и 
нејзино прогресивно зголемување до нормокалориска исхрана е подобра за 
повозрасните критично болни пациенти со цел да се избегнат компликациите од 
прехранување. Конечно е потврдено дека кај сите критично болни  прогресивната 
имплементација на нутриција со постигнување на калориски максимум е основен 
постулат на нутрициската терапија.  
 

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

 
ОЦЕНА НА ТРУДОТ 
 

Докторската дисертација на кандидатката д-р Биљана Андоновска со наслов 
„Влијание на калорискиот внес врз клиничките резултати во акутната фаза кај критично 
болни политрауматизирани пациенти“ претставува истражување во областа на 
анестезиологијата и интензивното лекување. Изработката на темата на оваа докторска 
дисертација има за цел да ги унапреди и прошири знаењата за нутритивната терапија 
кај политрауматизирани пациенти и нејзината примена во анестезиолошката пракса. Од 
научното истражување во оваа докторска дисертација произлегуваат препораки за 
примена на овој тип на терапија кај пациентите во единиците за интензивно лекување. 
Понатамошните истражувањата можат да се прошират кон корисноста од примената на 
нутритивните протоколи кај повеќе различни групи критично болни пациенти. 

Докторската дисертација на кандидатката д-р Биљана Андоновска со наслов 
„Влијание на калорискиот внес врз клиничките резултати во акутната фаза кај критично 
болни политрауматизирани пациенти“, според мислењето на Комисијата за оцена, ги 
исполнува основните услови и стандарди за изработен докторски труд.  



ИСПОЛНЕТОСТ НА ЗАКОНСКИТЕ УСЛОВИ ЗА ОДБРАНА НА ТРУДОТ 
 

Кандидатката, пред одбраната на докторскиот труд, ги објавила (како прв автор, 
во меѓународни научни списанија или еден труд во списание со импакт-фактор) 
следниве рецензирани истражувачки трудови: 

[1]. Andonovska B. Nutritional therapy in the intensive care unit. Macedonian Journal of 
Anaesthesia 2020; 4(3):22-37. 

[2]. Andonovska Biljana. The influence of nutrition on muscle wasting in critically ill patients 
– a pilot study. Sanamed 2018; 13(3):235-241. 

[3]. Andonovska Biljana. Adductor Pollicis Muscle Thickness Measurement – A Reliable 
Method for Nutritional Status Assessment in Critically Ill Patients. Macedonian Journal 
of Anaesthesia. November 2017; 2: 21-32. 

[4]. Andonovska Biljana. Malnutrition in the Surgical Patients. Sanamed 2016; 11(3): 229–
237. 

ЗАКЛУЧОК И ПРЕДЛОГ 
 

Научен придонес на оваа докторска дисертација е воведувањето на 
нутритивната терапија како неопходен третман кај пациентите со политраума во 
единиците за интензивно лекување.  

Со оглед на наведеното, Комисијата му предлага на Наставно-научниот на 
Медицинскиот факултет да ја прифати позитивната оценка и да закаже одбрана на 
докторската дисертација на кандидатката д-р Биљана Андоновска со наслов: 
Влијание на калорискиот внес врз клиничките резултати во акутната фаза 
кај критично болни политрауматизирани пациенти. 
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РЕЦЕНЗИЈА 
 

ЗА ОЦЕНА НА ДОКТОРСКАТА ДИСЕРТАЦИЈА   
„КАРДИОВАСКУЛАРНИ И МЕТАБОЛИЧКИ КОМОРБИДИТЕТИ КАЈ 

ПАЦИЕНТИ СО ХРОНИЧНА ОПСТРУКТИВНА БЕЛОДРОБНА БОЛЕСТ“  
ОД  М-Р Д-Р ДАНИЕЛА БУКЛИОСКА ИЛИЕВСКА,  

ПРИЈАВЕНА НА МЕДИЦИНСКИОТ ФАКУЛТЕТ ВО СКОПЈЕ 

 

Наставно-научниот совет  на Медицинскиот факултет во Скопје, на седницата одржана на 
28.9.2021 година, формираше Комисија за оцена на докторската дисертација со наслов 
„Кардиоваскуларни и метаболички коморбидитети кај пациенти со хронична опструктивна 
белодробна болест“ од кандидатката м-р д-р Даниела Буклиоска Илиевска, во состав: проф. д-р 
Јованка Караџинска Бислимовска (претседател), проф. д-р Јордан Минов (ментор), проф. д-р 
Силвана Јованова (член), проф. д-р  Соња Топузовска (член) и проф. д-р Бисерка Јовкова Ќаева  
(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 д-р Даниела Буклиоска Илиевска, со наслов 
„Кардиоваскуларни и метаболички коморбидитети кај пациенти со хронична опструктивна 
белодробна болест“, содржи 186 страници компјутерски обработен текст во фонт Times New Roman 
во македонска поддршка, со проред 1,5 и големина на букви 12, со 219 библиографски единици, меѓу 
нив научни трудови, статии, книги, национални прописи, меѓународни акти и интернет-ресурси. 

 

Трудот е структуриран во 9 поглавја. Деловите се систематизирани во точки и подточки со 
наслови и поднаслови, со што се обезбедува соодветно следење на материјата која е обработена во 
истражувањето. Како таков, трудот ги содржи сите составни компоненти на еден 
научноистражувачки проект: вовед, мотив за изработка на студијата, цели на истражувањето, 
материјали и методи, статистичка обработка, резултати на истражувањето, дискусија на добиените 
резултати, со формирани заклучоци и листа на користена литература. Трудот обработува мошне 
актуелна клиничко-дијагностична проблематика, вредна и оправдана за истражување, како од 
клинички, така и од научен аспект. Докторската дисертација е напишана со прецизна научна мисла 
на кандидатката и концизен и јасен стил, кој овозможува соодветно следење на материјата што е 
обработена во истражувањето.  



Во првиот сегмент од поднесокот е приложен апстрактот/извадокот на докторската дисертација 
на македонски и на англиски јазик, по што следува делот „Содржина“, каде што систематично и 
последователно се набројани елементите кои се содржани во целосната докторска дисертација. 
Извадокот во воведниот дел, концизно и јасно дава краток осврт на придружните болести 
(коморбидитети) кои значајно влијаат на текот и прогнозата на хроничната опструктивна 
белодробна болест (ХОББ). Кардиоваскуларните и метаболичките нарушувања се сметаат за чести и 
важни коморбидитети на ХОББ. Извадокот ги дефинира и мотивот и целите за изработка на 
дисертацијата, дизајнот на студијата и користените клиничко-лабораториските карактеристики на 
испитаниците. Ги содржи и статистички значајните резултати добиени од научната студија за 
честотата и ризик-факторите за појава на испитуваните коморбидитети кај испитаниците. Во 
заклучокот се наведува мултидисциплинарниот пристап за успешна превенција и третман на 
кардиоваскуларните и метаболичките коморбидитети кај ХОББ. 

 

Во воведот на трудот, претставен во првото поглавје, изложени се предметот и целите 
на истражувањето, истражувачките прашања, теоретската рамка и методите на истражувањето. 
Составен е од два дела: општ осврт на ХОББ (дефиниција, епидемиологија, фактори на ризик, 
дијагноза, диференцијална дијагноза, лекување и превенција) и придружни болести 
(кардиоваскуларни и метаболички коморбидитети). Кандидатката укажува на важноста на 
испитуваниот проблем, преку дефинирање на болеста и епидемиолошките импликации како една 
од најчестите хронични незаразни болести во светот со преваленција кај возрасната популација од 5 
до 13%, на трето место од водечките причини на смрт во светот. Даден е осврт на главните ризик-
фактори за настанување, поставувањето на дијагноза и стратегија за лекувањето на ХОББ 
(фармаколошки и нефармаколошки третман). По општиот осврт за болеста се зборува за 
коморбидитетите, кардиоваскуларните болести (срцева слабост, исхемична болест на срцето, 
нарушувања на срцевиот ритам, периферна артериска болест и артериска хипертензија), како 
значајна причина за хоспитализација и смртност кај пациентите со ХОББ и метаболичките 
коморбидитети кај овие пациенти (метаболички синдром и дијабетес мелитус тип 2). За секој од нив 
се опишани: честотата, патофизиолошките механизми на настанување, последиците што ги имаат 
врз квалитетот на живот на болните и прогнозата.  

 

Второто поглавје го анализира мотивот за изработка на оваа студија, кој е јасно 
дефиниран, бидејќи проблемот на коморбидитети кај пациентите со ХОББ сè уште е поврзан со 
повеќе непознаници и контраверзи и останува предмет на интензивни истражувања. Од друга 
страна, коморбидитетите кај пациентите со ХОББ не се многу истражувани во нашата средина и 
податоците за нивната зачестеност и значење за нашите пациенти со ХОББ сè уште се оскудни. 
Мотивот за истражување е потребата од добивање релевантни податоци за зачестеноста на 
кардиоваскуларните и метаболичките коморбидитети кај пациентите со ХОББ од нашата средина, 
нивната поврзаност со степенот на тежина на болеста и други варијабли од интерес. Добиените 
сознанија ќе се придонесат во продлабочување на знаењата од оваа област, а од друга страна ќе се 
предложат адекватни активности за справување со овој проблем кај пациентите со ХОББ. 

 

Во третото поглавје од докторската дисертација, кандидатката ги дефинира целите на 
истражувањето. Тие се јасно дефинирани и конципирани и се состојат од: 



• да се одреди и да се спореди зачестеноста на испитаниците од двете групи и 
испитаниците со ХОББ од одделните подгрупи според вредностите на маркерите на системска 
инфламација, односно според бројот на леукоцитите и вредноста на ЦРП;  

 

• да се одреди и да се спореди зачестеноста на испитаниците од двете групи и 
испитаниците со ХОББ од одделните подгрупи според вредностите на серумските триглицериди, 
холестерол и HDL;  

• да се одреди и да се спореди зачестеноста на испитаниците од двете групи и 
испитаниците со ХОББ од одделните подгрупи со дислипидемија;  

 

• да се одреди и да се спореди зачестеноста на испитаниците од двете групи и 
испитаниците со ХОББ од одделните подгрупи со вредностите на гликемијата;  

 

• да се одреди и да се спореди дистрибуцијата на испитаниците од двете групи и 
испитаниците со ХОББ од одделните подгрупи според вредностите на ехокардиографските 
параметри за левото и десното срце;  

 

• да се одреди и да се спореди зачестеноста на испитаниците од двете групи и 
испитаниците со ХОББ од одделните подгрупи со дијагностицирана исхемична болест на срцето;  

 

• да се одреди и да се спореди дистрибуцијата на испитаниците од двете групи и 
испитаниците со ХОББ од одделните подгрупи според вредностите на скорот на 10-годишниот 
утврден и проценет ризик за фатален кардиоваскуларен настан;  

 

• да се одреди и да се спореди зачестеноста на испитаниците од двете групи и 
испитаниците со ХОББ од одделните подгрупи со преткоморните и коморните нарушувања на 
срцевиот ритам регистрирани со ЕКГ и 24-часовен ЕКГ холтер мониторинг;  

 

• да се одреди и да се спореди дистрибуцијата на испитаниците од двете групи и 
испитаниците со ХОББ од одделните подгрупи според наодите добиени со доплер на каротидните 
артерии;  

 

• да се одреди и да се спореди дистрибуцијата на испитаниците од двете групи и 
испитаниците со ХОББ од одделните подгрупи според наодите добиени со доплер на артериите на 
долните екстремитети;  

 

• да се одреди и да се спореди зачестеноста на испитаниците од двете групи и 
испитаниците со ХОББ од одделните подгрупи со артериска хипертензија;  

 



• да се одреди и да се спореди зачестеноста на испитаниците од двете групи и 
испитаниците со ХОББ од одделните подгрупи со метаболички синдром;  

• да се одреди и да се спореди зачестеноста на испитаниците од двете групи и 
испитаниците со ХОББ од одделните подгрупи со дијабетес мелитус тип 2;  

 

• да се одреди сигнификантната позитивна корелација на ХОББ со одделни 
кардиоваскуларни и метаболички нарушувања;  

 

• да се одреди потенцијалната предиктивна улога на ХОББ за одделни кардиоваскуларни и 
метаболички нарушувања, неподесувана (non-adjusted) и подесувана (adjusted) за варијаблите од 
интерес (пол, пушачки статус, професионална изложеност, состојба на ухранетост и вредности на 
триглицеридите, холестеролот и HDL). 

 

Четвртото поглавје ги прикажува материјали и методите, каде што систематски се 
претставени одделните тематски подединици на материјали и методологијата на истражувањето за 
нивно полесно следење. Кандидатката дава анализа на материјалите и методологијата која е 
применета во докторската дисертација во неколку потточки.  

 

Првата потточка го дефинира дизајнот на студијата како студија на пресек (cross-
sectional study), изведена во ЈЗУ ГОБ „8-ми Септември” – Скопје, во периодот 2018 – 2020 год.  

 

Во втората потточка е наведен примерокот од 278 испитаници (поделени во групи: 
испитувана група (ИГ) и контролна група (КГ)), информирани за целите и согласни да учествуваат. 
Селекцијата на испитаниците во ИГ (220 испитаници) се вршела според однапред утврдени 
критериуми за вклучување (ХОББ дијагностицирана според актуелните препораки на GOLD, 
пациенти од сите четири стадиуми, на возраст 40-80 год., сегашен или поранешен пушач, клинички 
стабилна состојба шест недели пред вклучувањето и потпишана согласност за учество во 
истражувањето), односно критериуми за невклучување од студијата (возраст пониска од 40 години 
и повисока од 80 години, непушач, пациенти со други хронични белодробни болести (астма, 
активна туберкулоза, саркоидоза, белодробен карцином, белодробна фиброза, опструктивна sleep 
апнеа), конгенитална срцева болест, анемија, хепатална и ренална инсуфициенција, пациенти кај 
кои е контраиндицирано изведувањето на нативната спирометрија и бронходилататорниот тест, 
како и пациенти кои што не се согласни да учествуваат во истражувањето). Селекцијата на 
испитаниците во КГ (58 испитаници) се вршела според однапред утврдени критериуми за 
вклучување (исклучена ХОББ според актуелните препораки на GOLD, возраст 40-80 год., сегашен 
или поранешен пушач, уреден спирометриски наод и потпишана согласност за учество во 
истражувањето), односно критериуми за невклучување (пациенти со дијагностицирана ХОББ, 
возраст пониска од 40 години и повисока од 80 години, непушач, пациенти со други хронични 
белодробни болести, пациенти кај кои е контраиндицирано изведувањето на нативната 
спирометрија и бронходилататорниот тест и пациенти кои не се согласни да учествуваат во 
истражувањето). 

 



Во третата потточка е детално и етапно опишана методологијата на истражувањето, 
дефинирани се сите постапки спроведени кај ИГ и КГ, односно пополнет е Прашалник за ХОББ, 
анализа на претходна медицинска документација, лабораториски испитувања (одредување на 
хематолошките и биохемиските параметри на крвта), пулмолошка евалуација (проценка на 
тежината на диспнеата, пре- и постбронходилататорна спирометрија, гасни анализи и нативна 
рендгенографија на градниот кош), кардиоваскуларна евалуација (мерење на артерискиот крвен 
пристисок, ЕКГ, 24-часовен ЕКГ Холтер мониторинг, одредување на ризикот за исхемична болест 
на срцето, дводимазионална доплер-ехокардиографија, доплер на каротидните артерии и 
артериски доплер на долните екстремитети) и метаболичка евалуација (детекција на метаболички 
синдром и дијабетес мелитус тип 2).  

 

Во петтата глава од докторската дисертација е прикажана статистичката анализа со 
користење на SPSS software package, version 20.0 for Windows. Анализата на атрибутивните серии е 
направена преку одредување на коефициент на односи, пропорции и стапки. Нумеричките серии се 
анализирани со употреба на стандардна девијација, стандардна грешка. Shapiro-Wilk W тест е 
користен за утврдување на правилноста на дистрибуцијата на фреквенцијата на испитуваните 
варијабли. Pearson Chi square test, Fisher exact test и Fisher Feeman Halton test се користени за 
утврдување на асоцијацијата меѓу одредени атрибутивни дихотомни белези. Spearman-овиот 
коефициент на ранг-корелација е употребен за утврдување на поврзаноста помеѓу нумеричките 
варијабли со неправилна дистрибуција на фреквенциите. За тестирање на значајноста на разликата 
меѓу одредени нумерички параметри со неправилна дистрибуција на фреквенции се користени 
непараметарски тестови за два независни примероци (Mann Whitney U тест) и за повеќе независни 
примероци (Kruskal Wallis H test). Факторите на ризик се квантифицирани преку користење на 
однос на веројатности (Odd ratio – OR) и интервалите на доверба - confidence intervals (CI). За 
споредба на пропорциите е користен Difference test. Униваријантна и мултипла логистичка 
регресиона анализа е употребена за одредување и квантифицирање на независните значајни 
предиктори за коморбидитените состојби од интерес за истражувањето. За утврдување на 
статистичка значајност користена е двострана анализа со ниво на сигнификантност од p<0,05. 

 

Шестата глава ги анализира резултатите добиени од истражувањето, спроведено на 
вкупно 278 (100%) испитаници, од кои 220 (79,1%) во ИГ и 58 (20,9%) во КГ.  Добиените резултати 
од спроведената статистичка анализа се прикажани прегледно во табели и графикони, во 5 
поднаслови, систематски, едноставно, концизно и разбирливо. 

 

Во првиот поднаслов се прикажани демографските карактеристики, односно 
дистрибуцијата на испитаниците според полот, возраста, степенот на образование, пушачкиот 
статус, професионалната експозиција, Body Mass Index. Дистрибуцијата на ИГ од 220 (100%) 
испитаници според пол, 163 (74,1%) мажи и 57 (25,9%) жени, со просечна возраст 65,1±6,8 години. 

 

Во вториот поднаслов е направена анализа на лабораториски параметри од интерес: 
леукоцити (WBC), C-реактивен протеин (CRP), липиден статус (холестерол, триглицериди, ХДЛ, 
ЛДЛ) и гликемиски статус. 
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Во третиот поднаслов е даден осврт на резултатите добиени од пулмолошката евалуација 
составена од: респираторни симптоми и функционални белодробни тестови (спирометриски 
параметри и гасни анализи). 

 

Во четвртиот поднаслов се прикажани резултатите добиени од кардиоваскуларната 
евалуација: ехокардиографска евалуација на лево и десно срце, исхемична болест на срцето 
(податоци од медицинска документација и одредување на 10-годишен ASCVD-ризик), нарушувања 
на срцевиот ритам (електрокардиографски и холтер параметри), каротидна артериска болест и 
периферна артериска болест и артериска хипертензија.  

 

Во петтиот поднаслов се прикажани резултатите добиени со метаболичката евалуација 
(метаболички синдром и дијабетес мелитус тип 2) на испитаниците. 

 

Дискусијата  на докторската дисертација е елаборирана во седмото поглавје и опфаќа 
детална анализа на добиените резултати и нивната критичка споредба со досега објавени студии 
кои ја обработуваат оваа проблематика. Кандидатката, преку цитирање на релевантни трудови, дава 
логични толкувања за низа од добиените резултати од истражувањето со резултатите од останати 
истражувачи кои работеле на истата тематика и истите ги има систематизирано во неколку 
подточки. Прикажани се најразлични резултати од трудови каде што поле на истражување биле 
кардиоваскуларните и метаболичките коморбидитети кај ХОББ.  

 

Во осмото поглавје, врз основа на анализата на добиените податоци, кандидатката јасно 
и концизно ги сумира резултатите и изведува заклучоци, по следниов редослед: 

 

 Просечниот број на леукоцити е статистички сигнификантно повисок кај 
испитаниците од ИГ во споредба со испитаниците од КГ и вредноста расте со 
намалувањето  на FEV1. 

 
  Висината на ЦРП кај испитаниците од ИГ е статистички значајно повисока во 

споредба со испитаниците од КГ и вредноста расте со намалувањето на на FEV1. 
 

 Зачестеноста на испитаници со дислипидемија е повисока во ИГ во однос на КГ и 
честотата расте со намалувањето на на FEV1. 

 
 Просечните вредности на ежекционата фракција на левото срце (LVEF) се 

статистички сигнификантно пониски кај испитаниците од ИГ во однос на КГ и 
вредноста се намалува со намалувањето на FEV1.  

 
 Просечната вредност на енд-дијастолната димензија на левата комора (LVEDd) е 

повисока кај испитаниците од ИГ во однос на испитаниците од КГ, но разликата не 
е статистички сигнификантна. Просечните вредности на LVEDd се зголемуваат со 
намалувањето на вредноста на FEV1. 

 



  Просечната димензија на левата преткомора (LA) е статистички сигнификантно 
поголема кај испитаниците од ИГ во однос на КГ и просечните вредности на LA се 
зголемуваат со намалувањето на вредноста на FEV1. 

 
 Просечната енд-дијастолна димензија на десната комора (DVEDd) кај испитаниците 

од ИГ е статистички сигнификантно повисока во однос на КГ и просечните 
вредности на DVEDd се зголемуваат со намалувањето на вредноста на FEV1.  

 
  Пулмонална артериска хипертензија (ПАХ) е регистрирана само кај испитаниците 

од ИГ, во најголем број од случаите регистрирана е лесна ПАХ, а во најмал број 
тешка ПАХ. Зачестеноста на средно тешката и тешката ПАХ е статистички 
сигнификантно повисока кај испитаниците од подгрупите GOLD3 и GOLD4.  

 
 Зачестеноста на испитаниците со дијагностицирана исхемична болест на срцето 

(ИБС) е повисока кај испитаниците од ИГ отколку во КГ, но разликата не е 
статистички значајна. Во однос на подгрупите на ИГ, највисока зачестеност на ИБС 
е регистрирана кај подгрупата GOLD3. Скорот на 10-годишниот утврден 
кардиоваскуларен ризик кај испитаниците од ИГ е статистички сигнификантно 
повисок во однос на испитаниците од КГ. 

 
 Најчесто регистрирани нарушувања на срцевиот ритам регистирани на ЕКГ се синус 

тахикардијата (ST) и атријалната фибрилација (AF). Зачестеноста на ST и AFF е 
статистички сигнификантно повисока кај испитаниците од ИГ во однос на КГ и 
зачестеноста расте со намалувањето на вредноста на FEV1.  

 
 Зачестеноста на суправентрикуларните аритмии регистрирана со 24-часовен ЕКГ 

холтер мониторинг е повисока кај испитаниците од ИГ во однос на КГ со 
статистички сигнификантна разлика за перзистентната AF и 
суправентрикуларните екстрасистоли во низа. Зачестеноста на сите 
суправентрикуларни аритмии кај испитаниците од ИГ расте со намалување на 
вредноста на FEV1. 

 
 Зачестеноста на вентрикуларните нарушувања на срцевиот ритам регистрирана со 

24- часовен ЕКГ холтер мониторинг е повисока кај испитаниците од ИГ во 
споредба со КГ, а нивната зачестеност расте со намалување на вредноста на FEV1. 

 
 Зачестеноста на дијагностицирана цереброваскуларна болест е повисока кај 

испитаниците од ИГ во однос на КГ (разликата не е статистички сигнификантна), 
честотата расте со намалување на вредноста на FEV1.  

 
 Наодите од доплерот на каротидните артерии укажува на статистички 

сигнификантно повисока зачестеност на уреден наод кај испитаниците од КГ во 
однос на ИГ, како и на статистички сигнификантно повисока зачестеност на 
наодите на интима-медиа задебелување и лесна, средно тешка и тешка стеноза кај 
испитаниците од ИГ во однос на КГ.  

 
  Според наодите од артерискиот доплер на долните екстремитети, зачестеноста на 

испитаници со наод на дифузни атеросклеротични плаки без стеноза и наодот на 
стеноза е статистички сигнификантно повисока кај испитаниците од ИГ во однос 
на испитаниците од КГ и честотата расте со намалување на вредноста на FEV1.  

 



 Зачестеноста на артериската хипертензија е повисока кај испитаниците од ИГ во 
однос на КГ (разликата не е статистички сигнификантна) и зачестеноста на 
хипертензијата е највисока во GOLD3.  

 
 Зачестеноста на метаболичкиот синдром е статистички сигнификантно повисока кај 

испитаниците од ИГ во однос на КГ и честотата расте со намалување на вредноста 
на FEV1.   

 
 Зачестеноста на дијабетес мелитус тип 2 е статистички сигнификантно повисока кај 

испитаниците од ИГ во однос на КГ и честотата расте со намалување на вредноста 
на FEV1. 

 
 Сигнификантна позитивна корелација на ХОББ е регистрирана со намалената 

вредност на LVEF и со зголемената вредност на DVEDd, ST и AF на ЕКГ, ST, 
суправентрикуларната тахикардија, перзистентната AF и суправентрикуларните 
екстрасистоли во низа регистрирани со 24-часовен ЕКГ холтер мониторинг, 
наодите на интима-медиа задебелување и лесна и средно тешка стеноза 
регистрирани со доплер на каротидните артерии, наодите на иницијални и 
дифузни атеросклеротични плаки без стеноза и на стеноза регистрирани со 
артериски доплер на долните екстремитети, метаболичкиот синдром и дијабетес 
мелитус.       

 
  Во поглед на предиктивната улога на ХОББ за одделните кардиоваскуларни и 

метаболички нарушувања, сигнификантна асоцираност за целиот примерок е 
утврдена со намалената вредност на LVEF, зголемените вредности на LVEDd  и  
DVEDd, AF регистрирана на ЕКГ, наодите на интима-медиа задебелување и на 
лесна и средно тешка стеноза регистрирани со доплер на каротидните артерии и со 
дијабетес мелитус.       

 
Добиените резултати укажуваат на повисоката зачестеност на кардиоваскуларните и 

метаболичките нарушувања кај испитаниците со ХОББ во однос на испитаниците кои немаат ХОББ, 
нивна присутност во раните фази на болеста и пораст на зачестеноста со нејзината прогресија, 
односно на потребата од активно барање на кардиоваскуларните и метаболичките нарушувања кај 
сите пациенти со ХОББ, нивна рана детекција, рано започнување со третманот и внимателно 
следење со што ќе се намали нивниот ефект врз текот и исходот на болеста. 

Во деветтото поглавје, Литература, се прикажува користената литература во 
истражувањето, со 219 референци, правилно нумерирани и цитирани, каде што се опфатени 
базични и современи клинички публикации, меѓу кои има голем број на публикации од понови 
датуми, кои имаат значителен придонес во истражувањето на проблематиката, која е цел на овој 
научен труд. Помеѓу цитатите се застапени: научни трудови и статии, книги, национални прописи, 
меѓународни акти и интернет-ресурси. 

 

ОЦЕНА НА ТРУДОТ 

 

Докторската дисертација со наслов „Кардиоваскуларни и метаболички коморбидитети кај 
пациенти со хронична опструктивна белодробна болест“, од кандидатката м-р д-р Даниела 
Буклиоска Илиевска, претставува истражување во областа клиничка медицина/пулмологија. 



Изработката на темата на оваа докторска дисертација укажува на потребата од активно барање на 
кардиоваскуларните и метаболичките нарушувања кај сите пациенти со ХОББ, нивна рана 
детекција, рано започнување со третманот и внимателно следење, со што ќе се намали нивниот 
ефект врз текот и исходот на болеста. 

Докторската дисертација со наслов „Кардиоваскуларни и метаболички коморбидитети кај 
пациенти со хронична опструктивна белодробна болест“, од кандидатката м-р д-р Даниела 
Буклиоска Илиевска, според мислењето на Комисијата за оцена, ги исполнува основните услови и 
стандарди за подготовка на докторски труд.  

 
 
ИСПОЛНЕТОСТ НА ЗАКОНСКИТЕ УСЛОВИ ЗА ОДБРАНА НА ТРУДОТ 

 

Кандидатката, пред одбраната на докторскиот труд, ги објавила (како прв автор, во 
меѓународни научни списанија или еден труд во списание со импакт-фактор) следниве рецензирани 
истражувачки трудови: 

 

1. Buklioska-Ilievska D, Minov J, Kochovska-Kamchevska N, Gigovska I, Doneva A, Baloski 
M. “Carotid Artery Disease and Lower Extremities Artery Disease in Patients with Chronic 
Obstructive Pulmonary Disease” објавен во ОАМЈМС 2019 Jul.18;7(13):2102-7. doi: 
10.3889/oamjms.2019.576. eCollection 2019 Jul 15. Available 
from: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/31456833/ 
 
 

2. Buklioska Ilievska D, Minov J, Kochovska Kamchevska N, Prgova Veljanova B, Petkovikj N, 
Ristovski V, Baloski M. “Cardiovascular comorbidity in patients with chronic obstructive 
pulmonary disease: echocardiography changes and their relation to the level of airflow limitation” 
објавен во ОАМЈМС 2019 Oct.14; 7(21):3568-73. doi: 10.3889/oamjms.2019.848. eCollection 
2019 Nov 15. Available from: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32010378/ 

 

3. Buklioska Ilievska D, Ivana Trajkovska I, Kuzmanovska Dimitrovska M. “Prevalence and risk 
factors for Pulmonary Embolism (PE) and Deep Vein Thrombosis (DVT) during Acute 
Exacerbation of Chronic Obstructive Pulmonary Disease (AECOPD)” објавен во Medical Research 
Journal 2020;5(2):79-85. DOI:10.5603/MRJ.a2020.0024.          

          

4. Buklioska Ilievska D. Kochovska Kamchevska N. “Importance of electrocardiographic evaluation in 
patients with chronic obstructive pulmonary disease” објавен во Respiratio Medical Journal 2018; 
8 (1-2):7-13. Original research. doi:10.26601/rsp.aprs.18.2.  

 
ЗАКЛУЧОК И ПРЕДЛОГ 
 

Главни научни придонеси на кандидатката се: осврт кон кардиоваскуларните и 
метаболичките коморбидитети кај ХОББ како важна причина за смртност кај овие болни, 
факторите кои влијаат на нивната појава, навремената дијагноза и третман со што значително ќе се 



подобри квалитетот на животот и прогнозата на болеста кај овие болни, како и креирање сопствена 
терапевтска стратегија со дефинирани препораки за скрининг и превентивна практика. 

Подрачјето на примена и ограничувањата се: резултатите од студијата имаат апликативно 
значење и можат да се применат во медицински науки (пулмологија, кардиологија, 
ендокринологија, епидемиологија и статистика) за прецизна идентификација на пациентите со 
ризик за развој на овие сериозни коморбидитети, а во зависност од ова, ќе придонесат за стратегии 
за индивидуализиран пристап на водење и третирање на пациентите.  

Фактор на ограничување е: релативно малиот број испитаници од женски пол вклучени во 
двете групи испитаници, невклучувањето на непушачи во двете групи испитаници и релативно 
малиот број испитаници со актуелна или претходна експозиција на професионални агенси што се 
докажани каузални фактори на ХОББ.   

Можните понатамошни истражувања се: лонгитудинални студии за појавата и 
прогресијата на кардиоваскуларните и метаболичките коморбидитети кај пациентите со ХОББ, 
студии за ефектите на применетата терапија на стабилната болест врз прогресијата на 
коморбидитетите, студии за поврзаноста на појавата и прогресијата на коморбидитетите со 
изложеноста на одделни аерополутанти од животната и работната средина и нивниот комбиниран 
ефект со изложеноста на тутунскиот чад и др.        

Со оглед на наведеното, Комисијата му предлага на Наставно-научниот совет на 
Медицинскиот факултет да ја прифати позитивната оценка и да закаже одбрана на докторската 
дисертација со наслов: Кардиоваскуларни и метаболички коморбидитети кај пациенти со 
хронична опструктивна белодробна болест од кандидатката м-р д-р Даниела Буклиоска 
Илиевска. 

                                   КОМИСИЈА 

1. Проф. д-р Јованка Караџинска Бислимовска, 
претседател, с.р. 

2. Проф. д-р Јордан Минов, ментор, с.р. 

3. Проф. д-р Силвана Јованова, член, с.р. 

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

5. Проф. д-р  Бисерка  Јовкова Ќаева, член, с.р. 

 
 

 



 

                                                                РЕЦЕНЗИЈА  

 

 ЗА ОЦЕНА НА ДОКТОРСКАТА ДИСЕРТАЦИЈА ,,ПРОЦЕНКА НА 
ЕФИКАСНОСТА ОД АЛЕНДРОНАТНАТА ТЕРАПИЈА ВО РЕДУКЦИЈАТА НА 
ПЕРИПРОСТЕТИЧНАТА КОСКЕНА ЗАГУБА ВО ФЕМУРОТ ПО ВГРАДУВАЊЕ   
НА ТОТАЛНА БЕСЦЕМЕНТНА ПРОТЕЗА НА КОЛК’’ ОД Д-Р ИЛИР ШАБАНИ, 
ПРИЈАВЕНА НА МИЕДИЦИНСКИОТ ФАКУЛТЕТ ВО СКОПЈЕ 

   Наставно-научниот совет на Медицинскиот факултет во Скопје, на својата XXXVI 
редовна седница одржана на 28.9.2021 година, а по предлог на Советот на студиската 
програма на трет циклус студии – докторски студии, студиска програма: Медицина, во 
согласност со Законот за високото образование (Службен весник на Република 
Македонија бр. 82/2018, член 275 од Статутот на Медицинскиот факултет во Скопје, во 
состав на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје (бр. 458 од 17.10.2019) и член 
61 од Правилникот за условите, критериумите и правилата за запишување и студирање на 
трет циклус – докторски студии на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје 
(Универзитетски гласник бр. 245/2013), формираше Комисија за оцена на докторската 
дисертација на кандидатот д-р Илир Шабани со наслов „Проценка на ефикасноста од 
алендронатната терапија во редукцијата на перипростетичната коскена загуба во фемурот 
по вградување на тотална бесцементна протеза на колк“, во состав: проф. д-р Даниела 
Георгиева, претседател, проф. д-р Милан Самарџиски, ментор, проф. д-р Роза Џолева 
Толеска, член, проф. д-р Василчо Спиров, член и проф. д-р Бети Зафирова Ивановска, 
член. 

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

 

                                                             ИЗВЕШТАЈ 

                                                      Анализа на трудот 

Докторската дисертација на кандидатот д-р Илир Шабани, со наслов „Проценка на 
ефикасноста од алендронатната терапија во редукцијата на перипростетичната 
коскена загуба во фемурот по вградување на тотална бесцементна ендопротеза на 
колк“, содржи 106 страници компјутерски обработен текст во фонт Times New 
Roman, со 1,15 проред и големина на букви 12, и 93 библиографски еденици, меѓу 
нив научни трудови, статии и книги. Трудот има апстракт на македонски и 
англиски јазик и е структуриран во 7 глави, вовед, мотив и цели за изработка на 
докторскиот труд, материјали и методи на истражувањето со статистички методи, 



резултати, дискусија, заклучни согледувања и користена литература. Текстот е 
збогатен со 40 слики, 32 табели и еден прашалник. Деловите се систематизирани во 
точки и потточки со наслови и поднаслови, со што се обезбедува соодветно 
следење на материјата која е обработена во истражувањето. Начинот на 
презентирање и елаборирање на проблемите на научната мисла на кандидатот се 
концизни, јасни и лесно разбирливи. 

Во воведниот дел се обраќа посебно внимание на базичните биолошки и биомеханички 
сознанија, како и интердициплинарниот пристап во фундаменталните и клиничките 
истражувања во правец на развојот на модерната алоартропластика на колкот. Изложени 
се основните карактеристики на зглобот на колкот, анатомија на колкот, васкуларизација, 
инервација и биомеханика на колкот. Објаснети се хондродегенеративните болести на 
колкот, причините на настанување на коксартроза, карактеристики на хијалината 
’рскавица и повеќе типови на класификации. Посебно е потенцирано хируршкото 
лекување на хондродегенеративните болести на колкот поврзани со начинот на нивно 
решавање во минатото и модерните концепти и принципи кои отвораат нова преспектива 
на лекување со хируршки средства. Изнесени се и историските податоци за развојот на 
алоартропластичната хирургија на колкот, концептот и дизајнот на новите материјали од 
кои се направени имплантите и нивната примена. Во врска со квалитетот на коската 
(остеопороза), обрнато е внимание на класификацијата и третманот на остеопорозата, како 
и компликаците кои можат да настанат по вградување на ендопротеза на колкот. 
Потенцирано е и влијанието на алендронатната терапија по вградување на тотална протеза 
на колк во вградување и зацврстување на самиот имплант и редукција на 
перипростетичната остеолиза во фемур. Наведени се седумте Груенови зони на коскена 
инкорпорација на феморалната компонента по вградување на тотална ендопротеза на 
колкот. 

Предмет на научноистражувачката студија 

    Предмет на ова истражување е со научен пристап да се определи предноста на 
решавање на хондродегенеративните болести на колкот кај пациенти од 45 до 65-годишна 
возраст лекувани по хируршки пат кај кои се вградува тотална бесцементна протеза на 
колк, како и примена на алендронатната терапија по вградениот имплант на колкот. Во 
студијата се компарираат постоперативните резултати кај двете групи на пациенти со 
вградена бесцементна протеза кои беа ставени на медикаментозна алендронатна терапија 
наспроти групата на пациенти без алендронатна терапија, како и појавата на 
перипростетичната остеолиза во феморалната компонента. 

Мотиви за изработка на научноистражувачка студија: 

1. Зголемен  број  на пациенти кои страдаат од заболувања и повреди  на колкот кај кои е 
неопходно лекување со вградување на тотална бесцементна протеза на колк. 

2. Асептичното разлабавување на компонентите на протезата чија инциденца се зголемува 
со текот на постоперативното време,изнудувајќи реоперација на протезата. 



3. Потреба од стандардизирана студија со вклучени повеќе дијагностички методи кои ке ја 
анализираат механичката стабилност на вградената ендопротеза. 

4. Неопходноста на воведување на медикаментозен  тераписки  протокол кој овозможува 
редукција на перипростетична остеолиза. 

Цели за изработка на научноистражувачка студија:  

1.  Компаративна анализа на добиените резултати  помеѓу групата на испитаници која 
била под тераписки протокол со алендронат и групата на испитаници која не била 
користејќи ги посочените методи. 

2. Да се процени вредноста на двете дијагностички методи – ренгенграфија и 
дензитометрија за евалуацијата на редукцијата на перипростетичната остеолиза во 
различни временски периоди (6, 12, 18 месеци) по имплантацијата на бесцементна тотална 
протеза на колк (ТПК). 

3. Да се одреди инциденцата на компликации од перипростетичната остеолиза и 
секундарното разлабавување на феморалната компононента на имплантот. 

4 .Да се изработи алгоритам за примена на бисфосфонатната терапија кај пациенти со 
вградена бесцементна тотална протеза на колк. 

Во поглавјето Материјал и методи се истакнува дека истражувањето беше спроведено 
како клиничка проспективна студија. Материјалот кој беше земен за обработка на оваа 
докторска дисертација е само дел на една поголема студија, а има за цел да ги потврди или 
отфрли работните хипотези поставени однапред. 

Во оваа студија биле вклучени 50 пациенти на возраст од 45 до 65-годишна возраст, 
оперативно лекувани со вградување на бесцементна тотална протеза на колк (ТПК). 
Компаративната анализа вклучувала во себе група на испитаници, 25, оперирани и со 
вградена бесцементна тотална протеза на колкот, третирани со алендронат од 10 мг на ден 
+калциум 1000 мг, и контролна група на испитаници, 25, со вградена бесцементна протеза 
на колкот, кои не се третирани по протоколот на алендронатната терапија. 

Периодот на следење на сите пациенти бил 18 месеци. Инкорпорацијата, стабилноста на 
протезата, како и манифестацијата на перипростетична остеолиза на феморалната 
компонента се евалуира  со помош на двете клинички методи кои се надополнуват.  

1.Радиографски метод 

Анализата на скелетната радиографија во себе вклучува: 

А. Форма на коската во регијата на колкот, определување на коскениот дензитет, 
поставеноста на ацетабуларната и феморалната компонента на протезата, евалуација на 
мекоткивните сенки. 

Б. Систематско коскено анализирање, периостална површина, кортекс и ендостална 
површина (има или нема остеолиза во фемур и во која Груенова зона <2mm,>2mm). 



В.Споредбен преглед со предоперативните радиографии или со контралатералната страна 
на скелетот. 

Радиографијата се прави предоперативно и постоперативно на 6, 12 и 18 месеци. 

2.Остеодензитометриска метода 

Во планираната комперативна анализа се користи двојноенергетската рендгензрачна 
апсорпциометија (DEXA). Фундаментален принцип на ова метода е мерењето на 
трансмисијата на X-зраците со висока и ниска енергија низ телото. Мерењата се 
извршуват на 6, 12 и 18 месеци по вградена тотална протеза на колк и се еваулира појава 
на перипростетична остеолиза на фемур во различни Груенови зони. 

Во овој дел од докторската дисертација прикажани се резултатите добиени со обработка 

и анализа на 50 испитаници, пациенти од Клиниката за ортопедски болести во Скопје, 

сите оперативно лекувани со вградување на бесцементна тотална протеза на колк. 

Испитаниците се поделени во 2 групи: група од 25 пациенти, третирани со 10 мг 

алендронат и 1000 мг калциум, ја сочинуваат испитуваната група (ИГ), и 25 пациенти кои 

ја сочинуваат контролната група (КГ), нетретирани по овој медикаментозен протокол. 

Пациентите од испитуваната група, третирани медикаментозно, и пациентите од 

контролната група, без медикаментозен тераписки протокол, биле хомогени во однос на 

половата структура (p=0.76). Пациенти од женски пол биле мнозинство испитаници во 

двете групи – 68% (17) и 72% (18), консеквентно. 

 Не е најдена статистичка сигнификантна разлика и во однос на возраста на пациентите од 

двете групи (p=0.09). Испитаниците од ИГ биле несигнификантно помлади од оние од КГ 

(52.3 ± 9.7 vs 56.8 ± 8.6). Прикажани се просечните и средни вредности на BMC 

параметарот кај испитаниците од двете групи, измерени во 7-те Груенови зони на 

феморалниот стем, во три временски точки (6, 12 и 18 месеци по имплантација на тотална 

протеза на колк). Согласно со резултатите прикажани на шест месеци по вградување на 

тотална протеза на колк, пациентите кои примаа бисфосфонатна терапија со алендронат и 

пациентите без медикаментозна терапија имале сиигнификантно различен коскен 

минерален состав во 4-та Груенова зона (p=0.034). BMC-параметарот имал значајно 

помала средна вредност во оваа зона во групата пациенти со медикаментозна терапија 

(median 1.87 vs 3.58). И во останатите зони, со исклучок на зона 2, во оваа временска 

контролна точка биле измерени пониски вредности за BMC-параметарот кај пациентите 



од ИГ, споредено со пациентите од КГ, но разликите не беа доволни за да  се потврдат и 

статистички како сигнификантни. 

На една година од оперативната интервенција, коскениот минерален состав бил 

сигнификантно различен меѓу двете групи во зона 2 (p=0.008), и оваа сигнификантност се 

должи на значајно поголема вредност на BMC кај пациентите на алендронатна терапија 

(median 2.92 vs 1.53).  

BMC презентирал незначајно повисоки вредности кај пациентите на алендронатна 

терапија споредено со пациентите без ваков вид на терапија и во останатите 6 Груеноови 

зони на феморалниот стем.  

На крајот на следењето на пациентите, по 18 месеци постоперативно, во сите Груенови 

зони бил регистриран сигнификантно различен коскен минерален состав меѓу пациентите 

од испитуваната и контролната група. Резултатите покажуваат дека алендронатната 

терапија по 12 месеци од вградување на тотална бесцементна протеза на колк има значајно 

влијание на BMC во сите Груенови зони. 

Значајно поголем BMC бил измерен во групата на алендронатна терапија споредено со 

групата без медикаментозен третман во 1-вата Груенова зона (median 3.67 vs 2.23, 

p=0.014); во 2-та Груенова зона (median 3.12 vs 0.98, p=0.000002); во 3-та груенова зона 

(median 3.32 vs 1.98, p=0.00014);во 4-тата Груенова зона (median 3.33 vs 1.05, p=0.000004); 

во 5-тата груенова зона (median 3.67 vs 1.67, p=0.000004); во 6-тата Груенова зона (median 

3.97 vs 1.76, p=0.0003), и, во 7-мата Груенова зона (median 3.33 vs 1.02, p=0.00005). 

Шест месеци по оперативната интервенција не била најдена сигнификантна разлика во 

коскениот минерален дензитет (BMD-параметарот), меѓу пациентите кои биле ставени на 

терапија со алендронат и пациентите без медикаментозен третман. Несигнификантни се 

разликите меѓу двете групи во сите 7 Груенови зони на феморалниот стем. 

На контролниот преглед по една година од оперативната интервенција, кај пациентите на 

алендронатна терапија биле измерени сигнификантно повисоки вредности за BMD-

параметарот во сите 7 Груенови зони 

(p=0.0001,p=0.0002,p=0.000004,p=0.000003,p=0.000002, p=0.000007, и p<0.0001, 

консеквентно).  Средната вредност на коскениот минерален дензитет во испитуваната и 



контролна група во 1-вата Груенова зона изнесувала 1.43 и 0.68, консеквентно; во 2-рата 

Груенова зона изнесувала 1.63 и 1.01, консеквентно; во 3-тата Груенова зона изнесувала 

1.88 и 1.12, консеквентно; во 4-тата Груенова зона изнесувала 1.98 и 1.13, консеквентно; 

во 5-тата Груенова зона изнесувала 2.12 и 1.12, консеквентно; во 6-тата Груенова зона 

изнесувала 2.32 и 1.12, консеквентно; и, во 7-мата Груенова зона биле измерени средни 

вредности за BMD од 2.1 во ИГ и 1.12 во КГ. 

Двете групи пациенти имале сигнификантно различен коскен минерален депозит и на 

последниот контролен преглед по 18 месеци постоперативно, во сите 7 Груенови зони 

(p<0.0001). Kај пациентите на алендронатна терапија се измерени сигнификантно 

повисоки вредности за BMD-параметарот во сите 7 Груенови зони.   

Средната вредност на BMD во испитуваната и контролната група изнесувала во 1-вата 

Груенова зона 2.43 vs 0.53, во 2-рата Груенова зона изнесувала 2.64 vs 0.71, во 3-тата 

Груенова зона изнесувала 3.11 vs 0.8, во 4-тата Груенова зона изнесувала 3.12  vs 0.86, во 

5-тата Груенова зона изнесувала 3.23 vs 0.76, во 6-тата Груенова зона изнесувала 3.01 vs 

0.89, и, 3.11 vs 0.74 во 7-мата Груенова зона. 

Во целиот анализиран период, пациентите на алендронатна терапија имале  повисок Harris 

Hip Score од пациентите без медикаментозен третман. Разликата меѓу двете групи била 

статистички сигнификантна за p<0.0001 по 6 и 12 месеци постоперативно, а за p=0.0024 по 

18 месеци постоперативно.  

Harris Hip скорот имал средна вредност од 60 и 48, консеквентно во испитуваната и 

контролна група шестиот месец по интервенцијата; 84 и 65, консеквентно една година по 

интервенцијата; 89 и 86, консеквентно, по 18 месеци од вградувањето на бесцементна 

протеза на колк.  

Во целиот период на следење биле добивани исти резултати во однос на наодот и  

поставеноста на феморалниот стем варус-валгус, односно кај 12% (3) пациенти  

медикаментозно третирани имало наод на феморален стем варус-валгус централно 

поставен, додека 20% (5) пациенти без медикаментозен третман имале наод на феморален 

стем-валгус (кај 3 пациенти централно поставен, кај 2 пациента имало наод на варус).  



Не била најдена статистичка сигнификантна разлика меѓу пациентите од двете групи во 

однос на поставеноста на варус-валгус (p=0.59). 

Должината на оперативната интервенција била иста во двете групи и не зависела 

сигнификантно од типот на третман – медикаментозен или не. Просечното времетраење 

на вградување на тотална протеза на колк, со или без вбризгување на алендронат и 

калциум, изнесуваше 83.80 ± 5.5 минути.  

Резвизија на протезата била индицирана кај 2 пациента од КГ, односно пациенти кои не 

биле ставени на медикаментозен тераписки протокол. 

Во анализираниот период, во двете групи испитаници биле регистрирани сигнификантно 

различни вредности на BMC во сите 7 Грунеови зони. 

Во групата пациенти ставени на медикаментозна терапија со алендронат, било 

регистрирано сигнификантно зголемување на BMC-параметарот во првата Грунеова зона, 

во периодот 6 vs 12 vs 18 месеци по интервенцијата (p<0.0001).  Просечната вредност на 

BMC од 4.19 ± 3.7 шестиот месец, се зголеми на 5.18 ± 3.8 по 18 месеци постоперативно. 

Во оваа зона, во контролната група пациенти, BMC сигнификантно се намалувал во 

анализираните временски точки, 6, 12 и 18 месеци постоперативно (p<0.0001).  

Просечната вредност на овој параметар во овие контролни точки бил 4.51 ± 3.6, 3.54 ± 2.4, 

и ,2.65 ± 1.7, консеквентно. Статистичко сигнификантно зголемување на BMC било 

регистрирано во период од 18 месеци по интервeнцијата, кај пациентите на алендронатна 

терапија  во 2-рата Грунеова зона (3.51 ± 2.8 vs 4.08 ± 2.7 vs 4.63 ± 2.9; p<0.0001). 

Во оваа зона, BMC сигнификантно се намалувал кај пациентите без медикаментозна 

терапија (3.09 ± 2.7 vs 2.33 ± 2.2 vs 1.57 ± 1.4; p<0.0001).  

Шестиот месец по интервенцијата, пациентите од ИГ во 3-тата Грунеова зона имале 

просечен BMC од 3.05 ± 1.9, а пациентите од КГ од 3.94 ± 2.3. По 18 месеци од 

интервенцијата, пациентите од ИГ  имале просечно BMC од 4.08 ± 1.9, а пациентите од КГ 

од 2.31 ± 1.8. 

За p<0.0001 се потврди статистичко сигнификантно зголемување на BMC-параметарот во 

ИГ во периодот на следење, а сигнификантно намалување во КГ. 



Статистичко сигнификантно е зголемувањето на BMC-параметарот во ИГ, а 

сигнификантно е намалувањето во КГ, по 6, 12 и 18 месеци постоперативно, во 4-тата 

Грунеова зона (p<0.0001). Просечните вредности на BMC кај пациентите на алендонатна 

терапија во оваа зона биле 2.45 ± 1.5 по 6 месеци, 3.77 ± 1.6 по 18 месеци од операцијата, 

додека кај пациентите без алендронат изнесувале 3.36 ± 1.7 по 6 месеци, 1.71 ± 1.3 по 18 

месеци од операцијата. Во групата пациенти ставени на алендронатна терапија, било 

регистрирано сигнификантно зголемување на BMC-параметарот во петтата Грунеова зона, 

во периодот 6 vs 12 vs 18 месеци по интервенцијата (p<0.0001). Просечната вредност на 

BMC од 2.67 ± 1.4 шестиот месец, се зголеми на 3.90 ± 1.5 по 18 месеци постоперативно. 

Во оваа зона, во група пациенти без алендронатна терапија, BMC сигнификантно се 

намалуваше во анализираните временски точки, 6, 12 и 18 месеци постоперативно 

(p<0.0001).  Просечната вредност на овој параметар од 3.67 ± 1.9 шестиот месец, се 

намалила на 1.94 ± 1.2 по 18 месеци постоперативно. 

Статистичко сигнификантно зголемување на BMC било регистрирано во период од 18 

месеци по интервeнцијата, кај пациентите на алендронатна терапија  во 6-тата Грунеова 

зона (3.72 ± 3.2 vs 4.32 ± 3.1 vs 5.01 ± 3.1; p<0.0001). 

Во оваа зона, BMC сигнификантно се намалувал кај пациентите без медикаментозна 

терапија (4.41 ± 3.3 vs 3.53 ± 2.7 vs 2.48 ± 1.9; p<0.0001).  

Шестиот месец по интервенцијата, пациентите од ИГ во 7-та грунеова зона имаа просечен 

BMC од 3.41 ± 3.1, а пациентите од КГ од 3.83 ± 2.9. По 18 месеци од интервенцијата, 

пациентите од ИГ  имаа просечнот BMC од 5.05 ± 3.1, а пациентите од КГ од 1.92 ± 1.6. 

За p<0.0001 се потврди статистичко сигнификантно зголемување на BMC параметарот во 

ИГ во периодот на следење, а сигнификантно намалување во КГ. 

Во анализираниот период, во двете групи испитаници се регистрирани сигнификантно 

различни вредности на BMD во сите 7 Грунеови зони. 

Kaj пациентитe ставени на медикаментозна терапија со алендронат, било регистрирано 

сигнификантно зголемување на минералниот дензитет во првата Грунеова зона, во 



периодот од 18 месеци по интервенцијата (p<0.0001). Просечната вредност на BMD од 

0.97 ± 0.3 шестиот месец, се зголеми на 2.59 ± 0.9 по 18 месеци постоперативно. 

Во оваа зона, во контролната група пациенти, коскениот минерален депозит 

сигнификантно се намалувал во анализираните временски точки, 6, 12 и 18 месеци 

постоперативно (p<0.0001). Просечната вредност на BMD од 1.11 ± 0.7 шестиот месец, се 

намалила на 0.71 ± 0.4 по 18 месеци постоперативно. 

Статистичко сигнификантно зголемување на коскениот минерален депозит е регистрирано 

во период од 18 месеци по интервeнцијата, кај пациентите на алендронатна терапија  во 2-

ра Грунеова зона (BMD=1.27 ± 0.6 vs 2.02 ± 0.9 vs 3.32 ± 1.8; p<0.0001). 

Во оваа зона, минералниот депозит сигнификантно се намалувал кај пациентите без 

медикаментозна терапија (BMD=1.39 ± 0.7 vs 1.15 ± 0.5 vs 0.75 ± 0.3; p<0.0001).  

Согласно со резултатите во табела, во 3-тата Грунеова зона, шестиот, дванаесеттиот и 

осумнаесеттиот месец постоперативно, BMD-параметарот презентирал просечни 

вредности од 1.49 ± 0.6, 1.49 ± 0.6, и, 3.42 ± 1.7, консеквентно во ИГ, а 1.56 ± 0.7, 1.24 ± 

0.5, и, 0.88 ± 0.5, консеквентно во КГ. Зголемувањето на овој параметар во ИГ и 

намалувањата во КГ, во анализираниот период, се потврдени и статистички како 

сигнификантни, за  p<0.0001. 

Во двете групи пациенти, во 4-тата Грунеова зона, статистичката анализа потврди 

сигнификантна разлика во коскениот минерален депозит во периодот од 18 месеци 

постоперативно (p<0.0001). 

BMD-параметарот значајно се зголемувал кај пациентите на алендронатна терапија, од 

просечна вредност 1.41 ± 0.8 шестиот месец, 2.26 ± 1.1 дванаесеттиот месец, до 3.31 ± 1.3 

осумнаесеттиот месец по оперативната интервенција. 

Кај пациентите без медикаментозен третман, BMD значајно се намалувал од просечна 

вредност 1.53 ± 0.7 шестиот месец, 1.18 ± 0.5 дванаесеттиот месец, до 0.82 ± 0.4 

осумнаесеттиот месец по оперативната интервенција. 



По 6 месеци од интервенцијата, пациентите од ИГ во 5-тата Грунеова зона имале просечен 

BMD од 1.65 ± 0.8, а пациентите од КГ од 1.55 ± 0.7. По 18 месеци од интервенцијата, 

пациентите од ИГ  имале просечeн BMD од 3.61 ± 1.6, а пациентите од КГ од 0.81 ± 0.4. 

За p<0.0001 се потврди статистичко сигнификантно зголемување на коскениот минерален 

депозит во ИГ во периодот на следење, а сигнификантно намалување во КГ. 

Статистичко сигнификантно зголемување на BMD е регистрирано во период од 18 месеци 

по интервeнцијата, кај пациентите на алендронатна терапија во 6-тата Грунеова зона 

(1.93±0.9,  2.63 ± 1.2, 3.78 ± 2.2, консеквентно; p<0.0001). 

Во оваа зона, BMD сигнификантно се намалувал кај пациентите без медикаментозна 

терапија (1.83±1.1, 1.32±0.6, 0.85± 0.3, консеквентно; p<0.0001).  

Во двете групи пациенти е регистрирана значајна промена во коскениот минерален 

депозит во перод од 18 месеци по интервенцијата во 7-мата Груенова зона. 

Во групата пациенти ставени на медикаментозна терапија со алендронат, BMD-

параметарот сигнификантно се зголемувал во периодот 6 vs 12 vs 18 месеци по 

интервенцијата (p<0.0001). Просечната вредност на BMD од 2.01 ± 1.7 шестиот месец, се 

зголемил на 2.43 ± 1.0 дванесеттиот месец, до 3.53 ± 1.5 по 18 месеци постоперативно. 

Во оваа зона, во контролната група пациенти, BMD сигнификантно се намалувал во 

анализираните временски точки, 6, 12 и 18 месеци постоперативно (p<0.0001).  

Просечната вредност на овој параметар во овие контролни точки е 1.61 ± 0.8, 1.18 ± 0.5, и , 

0.73 ± 0.3, консеквентно. 

Во групата испитаници ставени на медикаментозна терапија со алендронат, била 

испитувана корелацијата, односно поврзаноста на возраста на пациентите со BMC-

параметарот. 

Како статистички сигнификантни се потврдија корелациите помеѓу возраста со BMC 

измерен во 4-тата Груенова зона 12 месеци по интервенцијата (p=0.02), BMC во 4-тата 

Груенова зона 18 месеци по интервенцијата (p=0.0026),и, со BMC во 5-тата Груенова зона 

18 месеци по интервенцијата (p=0.025). Согласно со вредностите на Spearman-овиот 

коефициент на корелација, сите три сигнификантни корелации беа негативни, односно 



индиректни, и сугерираат на заклучок дека со зголемување на возраста на пациентите 

вредноста на BMC се намалуваше (R=-0.461, R=-0.575, R=-0.447,консеквентно). 

Повозрасните пациенти имале понизок BMC, кај помладите овој параметар имал повисоки 

вредности.    

Возраста на пациентите на алендронатна терапија сигнификантно корелирала со BMD, 

измерен во 2-тата Груенова зона 6 месеци по интервенцијата (p=0.046), BMD во 5-тата 

Груенова зона 12 месеци по интервенцијата (p=0.043), BMD во 6-тата Груенова зона 12 

месеци по интервенцијата (p=0.047), BMD во 7-та Груенова зона 12 месеци по 

интервенцијата (p=0.035), BMD во 2-та Груенова зона 18 месеци по интервенцијата 

(p=0.046), BMD во 3-тата Груенова зона 18 месеци по интервенцијата (p=0.041), и, со 

BMD во 7-мата Груенова зона 18 месеци по интервенцијата (p=0.038).  

Вредностите на Spearman-овиот коефициент на корелација покажуваат дека сите овие 

сигнификантни корелации се негативни, односно индиректни, и сугерираат на заклучок 

дека со зголемување на возраста на пациентите, вредноста на BMD се намалува (R=-0.403, 

R=-0.408, R=-0.401, R=-0.423, R=-0.284, R=-0.411, и, R=-0.295, консеквентно). 

Повозрасните пациенти имале помал коскен дензитет, додека помладите пациенти имале 

поголема коскена густина.    

Во дискусијата на докторската дисератација, докторандот ги коментира резултатите од 

сопственото истражување, кои се концизно и јасно објаснети. Добиените резултати 

истовремено ги споредува со веќе објавени резултати во литературата од таа област. 

Претставени се студиите кои се осврнуваат на влијанието на  бисфосфонатната терапија 
во перипростетичната коскена загуба по вградување на тотална ендопротеза на колкот. 
Една од можностите за постимплантационата редукција на перипростетичната коскена 
загуба е и употребата на современата медикаментозна бисфосфонатна терапија со 
алендронат, бисфосфонатен медикамент, кој е потентен инхибитор на коскената 
ресорптивна активност. Тој ја инхибира остеокластната коскена ресорпција. Како и 
другите бисфосфонати, тој е хемиски поврзан со неорганските пирофосфати и е ендоген 
регулатор на коскениот баланс. На клеточно ниво овозможува редукција на коскениот 
баланс, зголемување на коскената маса и потврдена минерализација на коскениот матрикс. 

Третманот со бисфосфонатната терапија со алендронат во тераписка доза од 10 мг на ден 
+ 1000 мг калциум, во траење од 18 месеци, дава можности за превенција од 
перипростетична остеолиза со што се очекува значителен напредок во 



постимплантационата стабилизација на вградените ендопротетски импланти и ризикот од 
нивно прерано разлабавување следено со сите нејзини последици. 

Во оваа студија беше анализирана КМГ (минерална коскена густина) во пределот на 
Груеновите зони, 6, 12 и 18 месеци постоперативно. Во студијата е утврдено дека по 12 
месеци медикаментозна терапија со алендронат, сигнификантно се зголемува КМГ во 
некои Груенови зони, а по 18 месеци постои сигнификантно зголемување во сите 
Груенови зони.  

Во целиот анализиран период, пациентите на алендронатна терапија имале повисок Harris 

Hip Score од пациентите без медикаментозен третман. Разликата меѓу двете групи е 

статистички сигнификантна за p<0.0001 по 6 и 12 месеци постоперативно, а за p=0.0024 по 

18 месеци постоперативно.  

Harris Hip скорот, како клинички скор систем, имал средна вредност од 60 и 48, 

консеквентно во испитуваната и контролната група шестиот месец по интервенцијата; 84 

и 65, консеквентно една година по интервенцијата; 89 и 86, консеквентно, по 18 месеци од 

вградувањето на бесцементна протеза на колк. Во целиот анализиран период, пациентите 

на алендронатна терапија имале повисок Harris Hip Score од пациентите без 

медикаментозен третман. Разликата меѓу двете групи е статистички сигнификантна за 

p<0.0001 по 6 и 12 месеци постоперативно, а за p=0.0024 по 18 месеци постоперативно.  

Како постоперативни компликации регистрирана е само тромбоза кај 2 пациента, по еден 

во двете групи. Резвизија на протезата била индицирана кај 2 пациенти од КГ, односно 

пациенти кои не биле ставени на медикаментозен тераписки протокол. 

Во групата испитаници ставени на медикаментозна терапија со алендронат, била  

испитувана корелацијата, односно поврзаноста на возраста на пациентите со BMC-

параметарот. 

Како статистички сигнификантни се потврдија корелациите помеѓу возраста со 

BMC измерен во 4-тата Груенова зона 12 месеци по интервенцијата (p=0.02), BMC во 4-

тата Груенова зона 18 месеци по интервенцијата (p=0.0026),и, со BMC во 5-тата Груенова 

зона 18 месеци по интервенцијата (p=0.025). Согласно со вредностите на Spearman-овиот 

коефициент на корелација, сите три сигнификантни корелации биле негативни, односно 

индиректни, и сугерираат на заклучок дека со зголемување на возраста на пациентите, 

вредноста на BMC се намалува (R=-0.461, R=-0.575, R=-0.447, консеквентно). 



Повозрасните пациенти имале понизок BMC, додека кај помладите овој параметар имал 

повисоки вредности. Резултатите од оваа студија, во најголем дел, се поклопуваат со 

резултатите од сличните студии кои се користени во текот на изработката на 

дисертацијата.    

Кандидадот ги претставува заклучните согледувања, кои се во согласност со 

наведените резултати и дискусија. Тие се коректно формулирани и ги потврдуваат 

појдовните цели на истражувањето: 

1. Добиените резултати помеѓу групата на испитаници под тераписки протокол со 
алендронат и контролната група на испитаници покажуваат сигнификантна разлика. 

2. Остеодензитометриската метода, како квантитативна метода за евалуацијата на 
коскената густина и содржина, е супериорна во проценката на редукцијата на 
перипростетичната остеолиза во различни временски периоди по имплантацијата на 
бесцементна тотална протеза на колк (ТПК) во однос на нативната радиографија. 

 3. Инциденцијата на компликации од перипростетичната остеолиза и секундарното        
разлабавување на феморалната компононента на имплантот е помала кај испитуваната 
група за разлика од контролната група. 

4.Примената на бисфосфонатната терапија кај пациенти со вградена бесцементна тотална 
протеза на колк е од голем интерес, заради докажаното антиресорптивно дејство на 
медикаментот врз коскеното ткиво.  

5.Во овој труд се реафирмира ефектот на алендронатната терапија како инхибитор на 
перипростетичната коскена загуба и асептичното разлабавување на имплантот.  

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

ОЦЕНА НА ТРУДОТ 

Изработката на темата на докторската дисертација на кандидатот д-р Илир 
Шабани, со наслов „Проценка на ефикасноста од алендронатната терапија во редукцијата 
на перипростетичната коскена загуба во фемурот по вградување на тотална бесцементна 
протеза на колк“, има за цел да ги унапреди и прошири знаењата на бисфосфонатната 
терапија во перипростетичната коскена загуба во вградување на ендопротеза на колкот. 
Според мислењето на Комисијата за оцена, трудот ги исполнува основните услови и 
стандарди за изработен 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) следниве рецензирани истражувачки трудови: 



1.Shabani I. Monitoring the reduction and maintenance of periprosthetic bone tissue 
incementless primary hip  endoprosthesis with alendronate therapy. Macedonian Journal  
Archives of public  Health2021 ;Vol 13 ,No 2. 

2.Shabani I. Influence of alendronate therapy on the results of densitometric examination after 
implantation of total hip endoprosthesis. Macedonian Journal Archives of public Health 
2021;Vol13 No 1 

ЗАКЛУЧОК И ПРЕДЛОГ 

Научниот придонес на оваа докторска дисертација се состои во тоа што се 
реафирмира ефектот на бифосфонатната терапија како инхибитор на перипростетичната 
коскена загуба и асептичното разлабавување на имплантот. 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 Шабани со наслов: Проценка на ефикасноста од алендронатната 
терапија во редукцијата на перипростетичната коскена загуба во фемурот по 
вградување на тотална бесцементна протеза на колк. 
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ИЗВЕШТАЈ ОД КАДРОВСКИОТ ОДБОР 
 
 Кадровскиот одбор на Наставно-научниот совет на Медицинскиот факултет од Скопје 
одржа состанок на 11.11.2021 година во 10:00 часот преку средствата за електронска 
комуникација. По однос на предложените точки од дневниот ред со дополнувањето и 
спроведеното гласање, Кадровскиот одбор на Наставно-научниот совет го предлага следното: 
 

1. Предлагање на рецензентски комисии по распишаниот конкурс од факултетот 
за избор на лица во сите наставно-научни, научни, насловни и соработнички звања, а по 
предлог од катедрите. 

 
Кадровскиот одбор му предлага на ННС да ги усвои следните рецензентски 

комисии: 
 
 За Конкурс објавен од Медицински факултет во Скопје на 28.10.2021 година во 

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

 педијатрија 
 детски болести со нега на болно и здраво дете  
Се предлага комисија во состав: 
1. Проф.д-р Ката Мартинова 
2. Проф.д-р Зоран Гучев 
3. Проф.д-р Розана Кацарска 
4. Проф.д-р Емилија Влашки 
5. Проф.д-р Филип Дума 
Пријавени кандидати: вонр.проф.д-р Констандина Кузевска Манева, вонр.проф.д-р 

Лидија Карева, вонр.проф.д-р Светлана Кочева и вонр.проф.д-р Марина Крстевска 
Константинова. 

 
- 1 лице во сите научни звања по предметите од научните области: 

 педијатрија    
 детски болести со нега на болно и здраво дете  
Се предлага комисија во состав: 
1. Проф.д-р  Стојка Нацева Фуштиќ 
2. Проф.д-р Велибор Тасиќ 
3. Проф.д-р Зоран Гучев 
4. Проф.д-р Ацо Костовски 
5. Проф.д-р Филип Дума 
Пријавен кандидат: Асистент докторанд д-р Александра Јовановска 
 

- 1 наставник во сите наставно-научни звања по предметите од наставно-научната област 
 медицинска генетика    
Се предлага комисија во состав: 
1. Проф.д-р Зоран Гучев 
2. Проф.д-р Александар Димовски 
3. Проф.д-р Ката Мартинова 
Пријавен кандидат: вонр.проф.д-р Елена Шукарова Ангеловска 

 
- 1 наставник во сите наставно-научни звања по предметите од наставно-научните области: 

 хигиена    
  здравствена екологија  

Се предлага комисија во состав: 
1. Проф.д-р Михаил Кочубовски 
2. Проф.д-р Горан Белојевиќ 



3. Проф.д-р Моме Спасовски 
Пријавен кандидат: вонр.проф.д-р Гордана Ристовска 

 
- 1 наставник 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 Катица Зафировска 
4. Проф.д-р Љубица Георгиевска Исмаил 
5. Проф.д-р Оливер Каранфилски 
Пријавен кандидат: вонр.проф.д-р Билјана Герасимовска Китановска 

 
- 1 лице во насловно звање по предметите од наставно-научните области: 

 интерна медицина    
 хематологија  
Се предлага комисија во состав: 
1. Проф.д-р Борче Георгиевски 
2. Проф.д-р Соња Генадиева Ставриќ 
3. Проф.д-р Ирина Пановска Ставридис 
4. Проф.д-р Мери Трајковска 
5. Проф.д-р Лидија Петковска 
Пријавен кандидат: Насл.доц.д-р Светлана Крстевска Балканов 
 

- 1 наставник во сите наставно-научни звања по предметите од наставно-научната област 
 неврологија    
Се предлага комисија во состав: 
1. Проф.д-р Гордана Китева – Тренчевска  
2. Проф.д-р Дијана Никодијевиќ 
3. Проф.д-р Наталија Долненец-Банева 
4. Проф.д-р Анита Арсовска  
5. Проф.д-р Игор Петров 
Пријавен кандидат: вонр.проф.д-р Арбен Таравари 

 
- 1 асистент  по предметот анестезиологија со реанимација 

Се предлага комисија во состав: 
1. Проф.д-р Јасминка Нанчева 
2. Проф.д-р Атанас Сивевски 
3. Н.сов.д-р Билјана Ширгоска 
Пријавен кандидат: асс.д-р Дарко Анѓушев 
 
 
2. Донесување на Одлука за распишување на конкурс за нови места за избор во 

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

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

Катедра  Барања 
Анатомија 1 наставник 
Фармакологија со токсикологија 3 асистенти 
Педијатрија 2 асистенти 
Микробиологија со паразитологија 1 научен раб. 

Хирургија Трауматологија 



1 научен раб.  
Радиологија 1 наставник 

1 асистент 
Инфективни болести 1 научен раб. 

 
Наведените места ќе бидат распишани на конкурс кој ќе се објави во месец Февруари 2022 
година. 
 

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

 
Економскиот факултет при УКИМ во Скопје достави барање кое 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 Економскиот 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. 

Неуромаркетинг, за 
повторна акредитација на 
едногодишната студиска 
програма по Маркетинг 
на втор циклус студии 
 

 
Економски факултет-

Скопје  
 

Науч.сор.д-р Бојан Бошковски 

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

донесува одлука. 
 

4. Донесување на одлука за измена и дополнување на одлуката за вклучување на 
стручњаци од практиката од соодветната област за одржување на практична клиничка 
настава за студиските програми за тригодишните стручни студии во академската 
2021/2022 година. 
 

Од катедрите пристигнати се следните барања кои Кадровскиот одбор ги прифати и му 
предлага на ННС да ја измени и дополни одлуката за вклучување на стручњаци од практиката 
од соодветната област за одржување на практична клиничка настава за студиските програми за 
тригодишните стручни студии во академската 2021/2022 година и тоа: 

- Катедрата за физикална медицина и рехабилитација достави барање со кое 
досегашните лица ангажирани како стручњаци од практитката за студиската 
програма физиотерапевти за предемтот Балнеоклиматотерапија во академската 
2021/2022 година, на местото на досегашните дипл.ф-т Жаклина Стаменковска и 
дипл.ф-т Ивана Трајковска ја предлага дипл.ф-т Анета Јакимовска од Катлановска 
бања; 

- Катедрата за офталмологија достави барање со кое досегашното лице ангажирано 
како стручњак од практитката за студиската програма медицински сестри/техничар 
за предемтот Здравствена нега во офталмологијата во академската 2021/2022 
година, на местото на Валентина Додевска ја предлага Емилија Паневска од ЈЗУ УК 
за очни болести Скопје; 

- Катедрата за гинекологија и акушерство достави барање со кое бара дополнување 
на одлуката со нови стручњаци од практитката за студиската програма за 
дипломирана акушерка/акушер за предемтот Акушерска нега 1 во академската 



2021/2022 година, со дипл.акушерка Тања Петковска и дипл.акушерка Маргита 
Трифуновска од ЈЗУ УК за гинекологија и акушерство  Скопје. 

 
Наведеите лица неможат да вршат оценување на студентите. 
 
5. Разгледување на барања за одобрување на отсуства за наставници и 

соработници врз основа на дадена согласност од институциите каде што се вработени и 
катедрите 

- ас. д-р Марија Толеска Донеска, вработена во Дел КАРИЛ при 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 16.10.2021 до 16.01.2022 година, поради лични причини. 

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

Кадровскиот одбор му предлага на ННС да даде согласност за ова неплатено 
отсуство. 

  
                                                                                           Декан, 

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



ИЗВЕШТАЈ ОД НАСТАВЕН ОДБОР                                                                                                              
 
Наставниот одбор на Наставно-научниот совет на Медицинскиот факултет во Скопје, одржа 
седница на ден 10.11.2021 година, со следните точки на дневен ред 
 

 
1. Усвојување на извештајот од спроведениот конкурс за запишување на студенти во прва 
година од учебната 2021/22 година,на сите студиски програми 
 
 Согласно Конкурсот за запишување на студенти во прва година, во учебната 2021/2022 година, на 
факултетот се запишаа 250 редовни студенти на студиската програма за општа медицина, 112 
студенти на студиската програма за стручни медицински сестри/техничари (70 редовни, 42 
вонредни студенти), 49 студенти на студиската програма за радиолошки технолози (40 редовни,9 
вонредни студенти), 81 студенти на студиската програма за физиотерапевти (73 редовни, 8 
вонредни студенти), 64 студенти  на студиската програма за логопеди (60 редовни, 4 вонредни 
студенти),  80 студенти за Инженер по медицинско лабраториска дијагностика (60 редовни, 20 
вонредни студенти), 37 студенти на студиската програма за акушерки (34 редовни, 3 вонредни 
студенти). Врз основа на целосно извршена постапка за упис на Медицинскиот факултет во Скопје, 
во академската 2020/2021 година запишани се вкупно 673 студенти. 
Наставниот одбор со мнозинство гласови го усвои извештајот  за спроведениот конкурс за 
запишување студенти на прв и втор циклус студии на сите студиски програми во академската 
2021/22 година 

2. Усвојување на Распоредот за теоретска и практична настава во зимскиот семестар за сите 
студиски програми  
Наставниот одбор со мнозинство гласови го  усвои распоредот за теоретска и практична настава 
во зимскиот семестар за сите студиски програми 

3. Усвојување на извештај за префрлени суденти од други факултети во учебната 2021/22 
години на сите студиски програми 
Во оваа учебна година од  други факултети префрлени се вкупно 18 студенти; од Државниот 
Универзитет во Тетово, на студиската програма прв и втор циклус интегрирани студии по општа 
медицина префрлени се 8 студенти; од Универзитетот „Гоце Делчев” во Штип префрлени се 8 
студенти, од кои 6 на студиската програма прв и втор циклус интегрирани студии по општа 
медицина, 1 студент на студиската програма за дипломирани акушерки, и 1 студент на студиската 
програма за инженер по медицинско-лабораториска дијагностика; од Стоматолошкиот факултет 
во Скопје на студиската програма прв и втор циклус интегрирани студии по општа медицина 
префрлен е 1 студент;од Фармацевтскиот факултет во Скопје на студиската програма за 
радиолошки технолози префрлен е 1 студент. 
Наставниот одбор со мнозинство гласови го усвои извештајот за префрлени суденти од други 
факултети во учебната 2021/22 години на сите студиски програми 
                                                                                                                        
 Извештајот од Наставниот одбор ќе бидe проследен до Наставно-научниот совет. 
 

 
          Продекан за настава 
                                                                                                       проф. д-р Бети Зафирова-Ивановска,с.р. 
                                                                                                                                      



 
 
 
 

ИЗВЕШТАЈ ОД НАУЧНИОТ ОДБОР 
 
 
 
Научниот одбор на Наставно-научниот совет на Медицинскиот факултет од 
Скопје, одржа две седница  преку средствата за електронска комуникација 
(преку e-mail). 
На седницата одржана на ден 14.10.2021 година, по однос на предложената 
точка од дневниот ред и спроведеното гласање, Научниот одбор зазеде став: 
 

1. Формирање  на комисија за избор на најдобар научник од Медицинскиот 
факултет на Конкурсот објавен од Универзитетот “Cв. Кирил и 
Методиј” за академската 2020 година, во состав:  проф д-р Гордана 
Китева Тренчевска, проф. д-р Маја Сланинка Мицеска, проф. д-р Глигор 
Тофоски.  

 
На седницата одржана на ден 01.11.2021 година, по однос на предложената 
точка од дневниот ред и спроведеното гласање, Научниот одбор зазеде став: 
 

1. Крајниот рок за доставување на завршните елаборати на 
научноистражувачките проекти од катедрите финансирани од 
Медицинскиот факултет,Скопје за периодот 2018-2021година, да биде  
31 декември 2021 година. 
 
 
                                                          Продекан за наука, 
                                       Проф.д-р Розалинда Попова Јовановска 

 
 

 
 

 
 



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 11.11.2021 година и по предложените точки на дневниот ред зазеде став: 

 
 

1.Формирање на комисии за оцена на докторска дисертација од: 
 
- д-р Слободанка Бурнеска Саздова на тема: "Корелација на ХЛА комплексот 
класа II и олигоклонални траки во ЦСЛ кај пациенти со МС и нивното 
влијание врз прогресијата и степенот на инвалидитет“ се предлага комисија во 
состав: 
  

1. Проф. д-р Гордана Китева-Тренчевска, претседател 
2. Проф. д-р Јулија Живадиновиќ Богдановска, ментор 
3. Проф. д-р Анита Арсовска, член 
4. Проф. д-р Емилија Цветковска, член 
5. Проф. д-р Филип Дума, член 

 
- д-р Светлана Кузмановска Павлеска на тема: "Проденка на артериска 
ригидност кај болни со дијабетес мелитус тип 2 со и без бубрежно 
оштетување“, се предлага комисија во состав: 
  

1. Проф. д-р Ѓулшен Селим, претседател 
2. Проф. д-р Оливера Стојчева Танева, ментор 
3. Проф. д-р Марија Вавлукис, член 
4. Проф. д-р Петар Дејанов, член 
5. Проф. д-р Бети Зафирова Ивановска, член 

 
 
2.Формирање на комисии за пријава на тема со предлог-
докторски проект за изработка на докторски труд од: 
 
- д-р Христина Поповскана тема: "Анализа на функционални конектоми на ЦНС 
проценети со rs-fMRI кај пациенти со Паркинсонова болест со и без лесен 
когнитивен дефицит”, се предлага комисија во состав: 
 

1.Проф. д-р Игор Петров, ментор 
2. Проф. д-р Дијана Никодијениќ. член 
3. Проф.д-р Марија Ралева. член 

 
 



- д-р Виолета Христова Јаниќна тема: "Ефикасност и безбедност на 
полопектомија без електрокаутеризација наспроти конвенционална 
полипектомија кај аденоматозни колонски полипи со големина од 4-10 mm”, 
се предлага комисија во состав: 
 

1. Проф. д-р Магдалена Генадиева Димитрова, ментор 
2. Проф. д-р. Горги Деребан, член 
3. Проф. д-р. Реџеп Селмани, член 

 
 
- д-р Марија Здравескана тема: "Релативен ризик за рецидив и компликации кај 
различни модалитети на третман на пулмонална тромбемболија”, се предлага 
комисија во состав: 
 

1. Н.сов. д-р Деска Димитриевска, ментор 
2. Проф. д-р Горица Брешковска. член 
3. Проф. д-р Миленка Благоевска. член 

 
- д-р Наташа Недеска Минована тема: "Асоцираност на FG23 со 
микроваскуларните, макроваскуларните компликации, коскено-минералниот 
метаболизам и степенот на бубрежно оштетување кај пациенти со ДМ-2 во 
рани стадиуми на ХББ”, се предлага комисија во состав: 
 

1. Проф. д-р Гоце Спасовски, ментор 
2. Доц. д-р Ирена Рамбабова Бушљетиќ. член 
3. Проф. д-р Славица Шубевска Стратрова. член 

 
 
3. Формирање на комисии за одбрана на докторска дисертација 
од: 
 
- д-р Илир Исмаили (објавен 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 “ се предлага нова комисија во состав: 
  

1. Проф. д-р Лилјана Костовска Манева, 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 Анета Димитровска, член 

 
- д-р Биљана Андоновска (објавен во Билтен на Универзитетот бр. 1246 од 
01.10.2021)  на тема: „Влијание на калорискиот внес врз клиничките резултати 
во акутната фаза кај критично болни политрауматизирани пациенти“, се 
предлага 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 

 
- м-р Илир Шабани (објавен во Билтен на Универзитетот бр. 1248 од 01.11.2021)  
на тема: „Проценка на ефикасноста од алендронатната терапија во 
редукцијата на перипростетичната коскена загуба во фемурот по вградување 
на тотална бесцементна протеза на колк “, (Рецензијата е објавена на 01.11.2021 
и доколку има приговор на истата, рецензијата ќе биде симната од дневен ред на 
ННС), 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 

 
- м-р Даниела Булкиоска Илиевска (објавен во Билтен на Универзитетот бр. 1248 
од 01.11.2021)  на тема: „Кардиоваскуларни и метаболички коморбидитети кај 
пациенти со хронична опструктивна белодробна болест“, (Рецензијата е 
објавена на 01.11.2021 и доколку има приговор на истата, рецензијата ќе биде 
симната од дневен ред на ННС), 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 Јовкова Ќаева, член 

 
 
4. Информација за извештаи од комисии за оценка на докторска 
дисертација од: 
 
- д-р Биљана Андоновска (објавен во Билтен на Универзитетот бр. 1246 од 
01.10.2021) на тема: „Влијание на калорискиот внес врз клиничките резултати 
во акутната фаза кај критично болни политрауматизирани пациенти“, 
 
- м-р Даниела Буклиоска Илиевска (објавен во Билтен на Универзитетот бр. 1248 
од 01.11.2021) на тема: „Кардиоваскуларни и метаболички коморбидитети кај 
пациенти со хронична опструктивна белодробна болест“ (Рецензијата е објавена 
на 01.11.2021 и доколку има приговор на истата, рецензијата ќе биде симната од 
дневен ред на ННС), 
 



- м-р Илир Шабани (објавен во Билтен на Универзитетот бр. 1248 од 01.11.2021) 
на тема: „Проценка на ефикасноста од алендронатната терапија во 
редукцијата на перипростетичната коскена загуба во фемурот по вградување 
на тотална бесцементна протеза на колк“ (Рецензијата е објавена на 01.11.2021 и 
доколку има приговор на истата, рецензијата ќе биде симната од дневен ред на 
ННС), 
 
5. Информација за извештај од комисии за оцена на предлог-
докторски проект за изработка на докторски труд од: 
 
- д-р Имер Дурмиши на тема: „Третман на прекумерна тежина со примена на 
интрагастрични балони“, 
 
- д-р Анче Волкановска на тема: „Хемостатски профил кај црнодробна цироза и 
асоцијација на хемостатските нарушувања со прогресија на болеста“, 
 
- д-р Јана Нивичка Ќаева на тема: „Евалуација на ефектите на анти-ВЕГФ 
третманот врз морфолошките и функционални параметри кај влажната 
форма на макуларна дегенерација“. 

 
 
 

                  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 11.11.2021 година преку 
средствата за електронска комуникација. Од вкупно 19 членови  на Одборот за 
специјализации и супспецијализации, мнозинството се изјаснија по предложениот 
дневен ред и Одборот зазеде став: 
 
 

1. Предлагање на комисии за полагање на предиспитен завршен колоквиум и 
специјалистички испит 

Одборот за специјализации и супспецијализации му предлага на ННС да ги усвои 
следните комисии за полагање на предиспитен завршен колоквиум и специјалистички 
испит по специјалноста: 
 

1.1.  Анестезиологија со интензивна медицина 
              комисии    замена 
           I  

1. Проф. д-р Мирјана Шошолчева Проф. д-р Јасминка Нанчева 
2. Проф. д-р Андријан Карталов Проф. д-р Билјана Кузмановска 
3. Науч. сов. д-р Билјана Ширговска Проф. д-р Атанас Сивевски 

 
II 

 

1. Проф. д-р Андријан Карталов Проф. д-р Мирјана Шошолчева 
2. Проф. д-р Билјана Кузмановска Науч. сов. д-р Билјана Ширговска 
3. Проф. д-р Јасминка Нанчева Проф. д-р Атанас Сивевски 

 
III 

 

1. Проф. д-р Билјана Кузмановска Проф. д-р Андријан Карталов 
2. Проф. д-р Мирјана Шошолчева Науч. сов. д-р Билјана Ширговска 
3. Проф. д-р Атанас Сивевски Проф. д-р Јасминка Нанчева 

 
IV 

 

1. Проф. д-р Јасминка Нанчева Проф. д-р Мирјана Шошолчева 
2. Науч. сов. д-р Билјана Ширговска Проф. д-р Билјана Кузмановска 
3. Проф. д-р Атанас Сивевски Проф. д-р Андријан Карталов 

 
V 

 

1. Науч. сов. д-р Билјана Ширговска Проф. д-р Билјана Кузмановска 
2. Проф. д-р Мирјана Шошолчева Проф. д-р Јасминка Нанчева 
3. Проф. д-р Андријан Карталов Проф. д-р Атанас Сивевски 

 
 
VI 

 

1. Проф. д-р Билјана Кузмановска Науч. сов. д-р Билјана Ширговска 
2. Проф. д-р Јасминка Нанчева Проф. д-р Андријан Карталов 
3. Проф. д-р Атанас Сивевски Проф. д-р Мирјана Шошолчева 

  



 
 
VII 

1. Проф. д-р Мирјана Шошолчева Проф. д-р Јасминка Нанчева 
2. Проф. д-р Билјана Кузмановска Проф. д-р Андријан Карталов 
3. Науч. сор. д-р Марија Срцева Јовановски Науч. сов. д-р Билјана Ширговска 

 
VIII 

 

1. Проф. д-р Јасминка Нанчева Проф. д-р Атанас Сивевски 
2. Проф. д-р Андријан Карталов Проф. д-р Билјана Кузмановска 
3. Науч. сор. д-р Марија Срцева Јовановски Науч. сов. д-р Билјана Ширговска 

 
 
1.2.  Ургентна медицина 

              комисии    
           I 

1. Проф. д-р Мирјана Шошолчева 
2. Проф. д-р Игор Кафтанџиев 
3. Проф. д-р Горан Кондов 

 
II 

1. Проф. д-р Андријан Карталов 
2. Проф. д-р Мери Трајковска 
3. Проф. д-р Атанас Сивевски 

 
III 

1. Проф. д-р Јасминка Нанчева 
2. Проф. д-р Марија Вавлукис 
3. Проф. д-р Владимир Мирчевски 

 
IV 

1. Проф. д-р Билјана Кузмановска 
2. Проф. д-р Светозар Антовиќ 
3. Проф. д-р Соња Генадиева Ставриќ 

 
V 

1. Проф. д-р Мирјана Шошолчева 
2. Проф. д-р Слободан Ристовски 
3. Науч. сов. д-р Билјана Ширговска 

 
 

1.3.  Клиничка фармакологија 
              комисии    
           I 

1. Проф. д-р Никола Лабачевски 
2. Проф. д-р Димче Зафиров 
3. Проф. д-р Магдалена Генадиева Димитрова 

Заменик-член: Проф. д-р Маја Сланинка Мицеска 



 
 
 
II 

1. Проф. д-р Маја Сланинка Мицеска 
2. Проф. д-р Јасмина Тројачанец 
3. Проф. д-р Славчо Тошев 

Заменик-член: Проф. д-р Трајан Балканов 
 
III 

1. Проф. д-р Трајан Балканов 
2. Проф. д-р Круме Јаќовски 
3. Проф. д-р Бранислав Стефановски 

Заменик-член: Проф. д-р Јасмина Тројачанец 
 
IV 

1. Проф. д-р Никола Лабачевски 
2. Проф. д-р Димче Зафиров 
3. Проф. д-р Андријан Карталов 

Заменик-член: Проф. д-р Круме Јаќовски  
           
   
 1.4. Неврологија  
              комисии    
           I 

1. Проф. д-р Гордана Китева Тренчевска 
2. Проф. д-р Анита Арсовска 
3. Доц. д-р Иван Барбов 

 
II 

1. Проф. д-р Наталија Долненец Банева 
2. Проф. д-р Емилија Цветковска 
3. Доц. д-р Игор Кузмановски 

 
III 

1. Проф. д-р Дијана Никодијевиќ 
2. Проф. д-р Наталија Долненец Банева  
3. Науч. сор. Бојан Бошковски 

 
IV 

1. Проф. д-р Гордана Китева Тренчевска 
2. Проф. д-р Дијана Никодијевиќ 
3. Доц. д-р Габриела Новотни 

 
V 

1. Проф. д-р Игор Петров 
2. Проф. д-р Драгана Петровска Цветковска 
3. Доц. д-р Николина Тановска 

 



 
 
VI 

1. Проф. д-р Анита Арсовска 
2. Проф. д-р Игор Петров 
3. Доц. д-р Игор Кузмановски 

 
VII 

1. Проф. д-р Емилија Цветковска 
2. Доц. д-р Николина Тановска 
3. Доц. д-р Габриела Новотни  

 
VIII 

1. Проф. д-р Драгана Петровска Цветковска 
2. Доц. д-р Иван Барбов 
3. Науч. сор. Бојан Бошковски 

Напомена: Замениците ќе се одредуваат по потреба хиерархиски од наставниците и 
соработниците  

 
 

1.5. Офталмологија 
              комисии    
           I 

1. Проф. д-р Весна Димовска Јорданова 
2. Проф. д-р Милена Голубовиќ  
3. Виш. науч. сор. д-р  Емилија Ѓошевска Даштевска 

Заменик-член: Насл. вон. проф. д-р Каролина Блажевска Бужаровска 
 
II 

1. Проф. д-р Милена Голубовиќ  
2. Проф. д-р Весна Димовска Јорданова 
3. Виш. науч. сор. д-р  Емилија Ѓошевска Даштевска 

Заменик-член: Насл. вон. проф. д-р Весна Челева Марковска 
 
III 

1. Проф. д-р Весна Димовска Јорданова 
2. Проф. д-р Милена Голубовиќ  
3. Насл. вон. проф. д-р Каролина Блажевска Бужаровска 

Заменик-член: Виш. науч. сор. д-р  Емилија Ѓошевска Даштевска 
 
IV 

1. Проф. д-р Милена Голубовиќ  
2. Проф. д-р Весна Димовска Јорданова 
3. Насл. вон. проф. д-р Весна Челева Марковска 

Заменик-член: Виш. науч. сор. д-р  Емилија Ѓошевска Даштевска 
          V 

1. Проф. д-р Весна Димовска Јорданова 
2. Виш. науч. сор. д-р  Емилија Ѓошевска Даштевска 



3. Насл. вон. проф. д-р Каролина Блажевска Бужаровска 
Заменик-член: Насл. вон. проф. д-р Весна Челева Марковска 
        
 VI 

1. Проф. д-р Милена Голубовиќ 
2. Виш. науч. сор. д-р  Емилија Ѓошевска Даштевска 
3. Насл. вон. проф. д-р Весна Челева Марковска 

Заменик-член: Насл. вон. проф. д-р Каролина Блажевска Бужаровска 
 
 
 1.6. Трансфузиона медицина 
              комисии    
           I 

1. Проф. д-р Татјана Макаровска Бојаџиева 
2. Проф. д-р Миленка Благоевска 
3. Доц. д-р Емилија Велкова 

Заменик-член: Проф. д-р Стојанка Костовска 
 
II 

1. Проф. д-р Татјана Макаровска Бојаџиева 
2. Проф. д-р Воскресија Стефановска 
3. Доц. д-р Емилија Велкова 

Заменик-член: Проф. д-р Миленка Благоевска 
 
III 

1. Проф. д-р Татјана Макаровска Бојаџиева 
2. Проф. д-р Миленка Благоевска 
3. Проф. д-р Стојанка Костовска 

Заменик-член: Доц. д-р Емилија Велкова 
 
 

1.7.  Гинекологија и акушерство  
              комисии    
           I 

1. Проф. д-р Весна Антовска 
2. Доц. д-р Александра Лазарова Стојовска  
3. Доц. д-р Миле Тантуровски 

 
II 

1. Проф. д-р Марјан Стојовски 
2. Доц. д-р Весна Ливринова 
3. Доц. д-р Маја Пејковска Илиева 

 
III 

1. Проф. д-р Горан Димитров 
2. Доц. д-р Даниела Иванова Панова 
3. Доц. д-р Ирена Алексиоска Папестиев 

 



 
IV 

1. Проф. д-р Глигор Тофоски 
2. Доц. д-р Слаѓана Симеонова Крстевска 
3. Доц. д-р Катерина Николовска 

 
V 

1. Проф. д-р Јадранка Георгиева 
2. Доц. д-р Игор Алулоски 
3. Доц. д-р Иво Ќаев 

 
VI 

1. Проф. д-р Ана Данева Маркова 
2. Доц. д-р Елена Џикова 
3. Доц. д-р Драге Дабески 

 
VII 

1. Доц. д-р Викторија Јовановска 
2. Доц. д-р Горан Кочоски 
3. Доц д-р Роса Спасова 

 
VIII 

1. Доц. д-р Сашо Стојчевски 
2. Доц. д-р Анета Сима 
3. Доц. д-р Валентина Тофилоска 

 
IX 

1. Доц. д-р Игор Самарџиски 
2. Доц. д-р Кристина Скепаровска 
3. Проф. д-р Горан Димитров 

 
Заменски членови:  

1. Проф. д-р Весна Антовска 
2. Проф. д-р марјан Стојовски 
3. Проф. д-р Горан Димитров 
4. Проф. д-р Глигор Тофоски 
5. Проф. д-р Јадранка Георгиева 
6. Проф. д-р Ана Данева Маркова 
7. Доц. д-р Викторија Јовановска 
8. Доц. д-р Сашо Стојчевски 
9. Доц. д-р Елена Џикова 
10. Доц. д-р Игор Алулоски 
11. Доц. д-р Драге Дабески 
12. Доц. д-р Ирена Алексиоска Папестиев 
13. Доц. д-р Иво Ќаев 
14. Доц. д-р Игор Самарџиски 
15. Доц. д-р Александра Стојовска Лазарова 
16. Доц. д-р Слаѓана Симеонова Крстевска 
17.  Доц. д-р Весна Ливринова 
18. Доц. д-р Анета Сима 



19. Доц. д-р Горан Кочоски 
20. Доц. д-р Кристина Скепаровска 
21. Доц. д-р Даниела Иванова Панова 
22. Доц. д-р Валентина Тофилоска 
23. Доц. д-р Роса Спасова 
24. Доц. д-р Миле Тантуровски 
25. Доц. д-р катерина Николовска 
26. Доц. д-р Маја Пејковска Илиева 

 
 

1.8. Судска медицина 
              комисии    
           I 

1. Проф. д-р Билјана Јанеска 
2. Проф. д-р Верица Попоска 
3. Проф. д-р Рената Јанкова 

Заменик-членови: Проф. д-р Златко Јаќовски, Проф. д-р Александар Станков 
 
II 

1. Проф. д-р Билјана Јанеска 
2. Проф. д-р Златко Јаќовски 
3. Проф. д-р Рената Јанкова 

Заменик-членови: Проф. д-р Верица Попоска, Проф. д-р Александар Станков 
 
III 

1. Проф. д-р Билјана Јанеска 
2. Проф. д-р Златко Јаќовски 
3. Проф. д-р Александар Станков 

Заменик-членови: Проф. д-р Верица Попоска, Проф. д-р Рената Јанкова 
 
IV 

1. Проф. д-р Верица Попоска 
2. Проф. д-р Златко Јаќовски 
3. Проф. д-р Александар Станков 

Заменик-членови: Проф. д-р Билјана Јанеска, Проф. д-р Рената Јанкова 
 
V 

1. Проф. д-р Верица Попоска 
2. Проф. д-р Александар Станков 
3. Проф. д-р Рената Јанкова 

Заменик-членови: Проф. д-р Билјана Јанеска, Проф. д-р Златко Јаќовски 
 
 

1.9. Хигиена со здравствена екологија 
              комисии    
           I 

1. Проф. д-р Драган Ѓорѓев 
2. Проф. д-р Игор Спироски 
3. Доц. д-р Мирјана Димовска 



Заменик-член: Проф. д-р Гордана Ристовска 
 
II 

1. Проф. д-р Драган Ѓорѓев 
2. Проф. д-р Гордана Ристовска 
3. Доц. д-р Мирјана Димовска 

Заменик-член: Проф. д-р Игор Спироски 
 
III 

1. Проф. д-р Гордана Ристовска 
2. Проф. д-р Игор Спироски 
3. Доц. д-р Мирјана Димовска 

Заменик-член: Проф. д-р Михаил Кочубовски 
*Претходноформираните комисии остануваат во сила.  
 
 

1.10. Спортска медицина 
              комисии    замена 
           I  

1. Проф. д-р Весела Малеска Ивановска Проф. д-р Лидија Тодоровска 
2. Проф. д-р Љубица Ѓеоргиевска Исмаил Проф. д-р Розана Старова Кацарска 
3. Проф. д-р Славчо Стојменски Проф. д-р Златко Темелковски 

 
II 

 

1. Проф. д-р Бети Дејанова Проф. д-р Весела Малеска Ивановска 
2. Проф. д-р Елизабета Србиновска Костовска Проф. д-р Љубица Ѓеоргиевска Исмаил 
3. Проф. д-р Зоран Божиновски Проф. д-р Славчо Стојменски 

 
III 

 

1. Проф. д-р Лидија Тодоровска Проф. д-р Јасмина Плунцевиќ Глигороска  
2. Проф. д-р Розана Старова Кацарска Проф. д-р Лидија Поповска 
3. Проф. д-р Златко Темелковски Проф. д-р Игор Кафтанџиев 

 
IV 

 

1. Проф. д-р Јасмина Плунцевиќ Глигороска Проф. д-р Бети Дејанова 
2. Проф. д-р Лидија Поповска Проф. д-р Елизабета Србиновска Костовска 
3. Проф. д-р Игор Кафтанџиев Проф. д-р Зоран Божиновски 

 
 

1.11. Оториноларингологија 
              комисии    
           I 

1. Проф. д-р Јане Нетковски 
2. Проф. д-р Никола Николовски 
3. Доц. д-р Габриела Копачева Барсова 

Заменик-член: Доц. д-р Фродита Јакимовска 
 
II 

1. Проф. д-р Јане Нетковски 



2. Проф. д-р Никола Николовски 
3. Доц. д-р Фродита Јакимовска 

Заменик-член: Доц. д-р Габриела Копачева Барсова 
 
III 

1. Проф. д-р Никола Николовски 
2. Проф. д-р Јане Нетковски 
3. Доц. д-р Габриела Копачева Барсова 

Заменик-член: Доц. д-р Фродита Јакимовска 
 
IV 

1. Проф. д-р Никола Николовски 
2. Проф. д-р Јане Нетковски 
3. Доц. д-р Фродита Јакимовска 

Заменик-член: Доц. д-р Габриела Копачева Барсова 
 
 

1.12.  Социјална медицина 
              комисии    
           I 

1. Проф. д-р Моме Спасовски 
2. Проф. д-р Фимка Тозија 
3. Проф. д-р Елена Ќосевска 

 
II 

1. Проф. д-р Фимка Тозија 
2. Проф. д-р Моме Спасовски 
3. Проф. д-р Елена Ќосевска 

 
III 

1. Проф. д-р Елена Ќосевска 
2. Проф. д-р Моме Спасовски 
3. Проф. д-р Фимка Тозија 

Заменик-член на сите комисии: Виш науч. сор. д-р сци. Данче Гудева Никовска 
 
 

1.13. Ортопедија  
              комисии    замена 
           I  

1. Проф. д-р Златко Темелковски Проф. д-р Зоран Божиновски 
2. 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 Проф. д-р Роза 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. Проф. д-р Роза Џолева Толевска Проф. д-р Даниела Георгиева 
3. Науч. сор. д-р Виктор Камнар Науч. сор. д-р Ненад Атанасов 

 
 

1.14. Физикална и рехабилитациска медицина 
              комисии    
           I 

1. Проф. д-р Ериета Николиќ Димитрова 
2. Доц. д-р Валентина Коевска 
3. Доц. д-р Билјана Митревска 

 
II 

1. Проф. д-р Ериета Николиќ Димитрова 
2. Доц. д-р Билјана Митревска 
3. Доц. д-р Цветанка Геракароска Савевска 

 
III 

1. Проф. д-р Ериета Николиќ Димитрова 
2. Доц. д-р Валентина Коевска 
3. Доц. д-р Марија Гоцевска 

 
 

1.15. Педијатрија 
              комисии    
           I 

1. Проф. д-р Зоран Гучев 
2. Проф. д-р Аспазија Софијанова 
3. Науч. сор. д-р Николина Здравевска  

 
II 

1. Проф. д-р Розана Кацарска 
2. Проф. д-р Лидија Карева 
3. Науч. сор. д-р Силвана Наунова 

 
III 

1. Проф. д-р Стојка Нацева Фуштиќ  
2. Проф. д-р Марина Кузевска Константинова 
3. Науч. сор. д-р Христина Б. Манџуковска 

 
IV 

1. Проф. д-р Велибор Тасиќ  
2. Проф. д-р Светлана Кочева 
3. Проф. д-р Татјана Јаќовска 

 
 

 



           V 
1. Проф. д-р Ацо Костовски  
2. Проф. д-р Кристина Миронска 
3. Науч. сов. д-р Снежана Јанчевска 

 
VI 

1. Проф. д-р Емилија Влашки   
2. Проф. д-р Соња Бојаџиева 
3. Доц. д-р Александра Јанчевска 

 
VII 

1. Проф. д-р Ката Мартинова   
2. Доц. д-р Александра Јанчевска 
3. Виш. науч. сор. д-р Емилија Шахпазова 

 
VIII 

1. Проф. д-р Филип Дума    
2. Проф. д-р Констандина Кузева Манева  
3. Науч. сор. д-р Илија Кировски 

 
IX 

1. Проф. д-р Стојка Нацева Фуштиќ 
2. Проф. д-р Зоран Гучев 
3. Проф. д-р Констандина Кузева Манева 

 
X 

1. Проф. д-р Розана Кацарска 
2. Проф. д-р Велибор Тасиќ 
3. Проф. д-р Аспазија Софијанова 

 
XI 

1. Проф. д-р Ацо Костовски 
2. Проф. д-р Ката Мартинова 
3. Проф. д-р Лидија Карева 

 
XII 

1. Проф. д-р Емилија Влашки 
2. Проф. д-р Филип Дума 
3. Проф. д-р Светлана Кочева 

 
XIII 

1. Проф. д-р Ката Мартинова 
2. Проф. д-р Стојка Нацева Фуштиќ  
3. Проф. д-р Марина К. Константинова 

 
XIV 

1. Проф. д-р Велибор Тасиќ 
2. Проф. д-р Емилија Влашки   



3. Проф. д-р Соња Бојаџиева 
 
XV 

1. Проф. д-р Зоран Гучев 
2. Проф. д-р Ацо Костовски   
3. Проф. д-р Татјана Јаќовска 

 
XVI 

1. Проф. д-р Филип Дума 
2. Проф. д-р Розана Кацарска 
3. Проф. д-р Кристина Миронска 

 
XVII 

1. Проф. д-р Зоран Гучев 
2. Науч. сов. д-р Снежана Јанчевска 
3. Науч. сор. д-р Катерина Бошковска 

 
Заменски членови:  

1. За проф. д-р Зоран Гучев заменнски член е проф. д-р Розана Кацарска. 
2. За проф. д-р Розана Кацарска заменски член е проф. д-р Зоран Гучев. 
3. За проф. д-р Стојка Нацева Фуштиќ заменски член е проф. д-р Велибор Тасиќ. 
4. За проф. д-р Велибор Тасиќ заменски член е проф. д-р Стојка Нацева Фуштиќ. 
5. За проф. д-р Ацо Костовски заменски член е проф. д-р Емилија Влашки.  
6. За проф. д-р Емилија Влашки заменски член е проф. д-р Ацо Костовски. 
7. За проф. д-р Ката Мартинова заменски член е проф. д-р Филип Дума. 
8. За проф. д-р Филип Дума заменски член е проф. д-р Ката Мартинова. 
9. За проф. д-р Светлана Кочева заменски член е проф. д-р Констандина К. Манева. 
10. За проф. д-р Констандина К. Манева заменски член е проф. д-р Светлана Кочева. 
11. За проф. д-р Лидија Карева заменски член е проф. д-р Марина К. Константинова. 
12. За проф. д-р Марина К. Константинова заменски член е проф. д-р Лидија Карева. 
13. За проф. д-р Аспазија Софијанова заменски член е проф. д-р Соња Бојаџиева. 
14. За проф. д-р Соња Бојаџиева заменски член е проф. д-р Аспазија Софијанова. 
15. За проф. д-р Татјана Јаќовска заменски член е проф. д-р Кристина Миронска. 
16. За проф. д-р Кристина Миронска заменски член е проф. д-р Татјана Јаќовска. 
17. За доц. д-р Александра Јанчевска заменски член е проф. д-р Соња Бојаџиева.  
18. За науч. сов. д-р Снежана Јанчевска заменски член е виш. науч. сор. д-р Емилија 

Шахпазова.  
19. За виш. науч. сор. д-р Емилија Шахпазова заменски член е науч. сов. д-р Снежана 

Јанчевска. 
20. За науч. сор. д-р Силвана Наунова заменски член е науч. сор. д-р Илија Кировски.  
21. За науч. сор. д-р Илија Кировски заменски член е науч. сор. д-р Силвана Наунова. 
22. За науч. сор. д-р Николина Здравевска заменски член е науч. сор. д-р Христина Б. 

Манџуковска.  
23. За науч. сор. д-р Христина Б. Манџуковска заменски член е науч. сор. д-р Николина 

Здравевска. 
24. За науч. сор. д-р Катерина Бошковска заменски член е науч. сор. д-р Христина Б. 

Манџуковска. 
 
 
 
 
 



1.16. Нуклеарна медицина 
              комисии    
           I 

1. Проф. д-р Даниела Миладинова 
2. Проф. д-р Венјамин Мајсторов 
3. Доц. д-р Тања Маказлиева 

Заменик-член: Проф. д-р Ана Угринска 
 
II 

1. Проф. д-р Даниела Поп Ѓорчева 
2. Проф. д-р Венјамин Мајсторов 
3. Проф. д-р Ана Угринска 

Заменик-член: Доц. д-р Тања Маказлиева 
 
III 

1. Проф. д-р Даниела Поп Ѓорчева 
2. Доц. д-р Синиша Стојаноски  
3. Доц. д-р Невена Маневска  

Заменик-член: Проф. д-р Венјамин Мајсторов 
 
IV 

1. Проф. д-р Даниела Миладинова 
2. Проф. д-р Ана Угринска 
3. Доц. д-р Невена Маневска 

Заменик-член: Доц. д-р Синиша Стојаноски 
 
V 

1. Проф. д-р Даниела Миладинова 
2. Проф. д-р Ана Угринска 
3. Доц. д-р Тања Маказлиева 

Заменик-член: Проф. д-р Даниела Поп Ѓорчева 
 
VI 

1. Проф. д-р Даниела Поп Ѓорчева 
2. Доц. д-р Синиша Стојаноски 
3. Доц. д-р Тања Маказлиева 

Заменик-член: Доц. д-р Невена Маневска 
 
VII 

1. Проф. д-р Венјамин Мајсторов 
2. Доц. д-р Синиша Стојаноски 
3. Доц. д-р Невена Маневска 

Заменик-член: Проф. д-р Даниела Миладинова 
 
 
 
 
 



1.17. Медицина на трудот  
              комисии    
           I 

1. Проф. д-р Јованка Караџинска-Бислимовска 
2. Проф. д-р Елисавета Стикова 
3. Проф. д-р Јордан Минов 

Заменик-член: Проф. д-р Јордан Мијакоски 
 
II 

1. Проф. д-р Јованка Караџинска-Бислимовска 
2. Проф. д-р Елисавета Стикова 
3. Проф. д-р Драган Мијакоски 

Заменик-член: Проф. д-р Сашо Столески  
 
 
III 

1. Проф. д-р Јованка Караџинска-Бислимовска 
2. Проф. д-р Елисавета Стикова 
3. Проф. д-р Сашо Столески 

Заменик-член: Проф. д-р Јордан Минов 
 
IV 

1. Проф. д-р Јордан Минов 
2. Проф. д-р Јованка Караџинска-Бислимовска 
3. Проф. д-р Елисавета Стикова 

Заменик-член: Проф. д-р Драган Мијакоски 
 
V 

1. Проф. д-р Јордан Минов 
2. Проф. д-р Јованка Караџинска-Бислимовска 
3. Проф. д-р Драган Мијакоски 

Заменик-член: Проф. д-р Елисавета Стикова 
 
VI 

1. Проф. д-р Јордан Минов 
2. Проф. д-р Јованка Караџинска-Бислимовска 
3. Проф. д-р Сашо Столески 

Заменик-член: Проф. д-р Елисавета Стикова 
 
VII 

1. Проф. д-р Јордан Минов 
2. Проф. д-р Елисавета Стикова 
3. Проф. д-р Драган Мијакоски 

Заменик-член: Проф. д-р Јованка Караџинска-Бислимовска 
 
VIII 

1. Проф. д-р Јордан Минов 
2. Проф. д-р Елисавета Стикова 



3. Проф. д-р Сашо Столески 
Заменик-член: Проф. д-р Драган Мијакоски 

 
IX 

1. Проф. д-р Јордан Минов 
2. Проф. д-р Драган Мијакоски 
3. Проф. д-р Сашо Столески 

Заменик-член: Проф. д-р Јованка Караџинска-Бислимовска 
 
X 

1. Проф. д-р Елисавета Стикова 
2. Проф. д-р Јованка Караџинска-Бислимовска 
3. Проф. д-р Јордан Минов 

Заменик-член: Проф. д-р Сашо Столески 
 
XI 

1. Проф. д-р Елисавета Стикова 
2. Проф. д-р Јованка Караџинска-Бислимовска 
3. Проф. д-р Драган Мијакоски 

Заменик-член: Проф. д-р Сашо Столески 
 
XII 

1. Проф. д-р Елисавета Стикова 
2. Проф. д-р Јованка Караџинска-Бислимовска 
3. Проф. д-р Сашо Столески 

Заменик-член: Проф. д-р Јордан Минов 
 
XIII 

1. Проф. д-р Драган Мијакоски 
2. Проф. д-р Јованка Караџинска-Бислимовска 
3. Проф. д-р Јордан Минов 

Заменик-член: Проф. д-р Елисавета Стикова 
 
XIV 

1. Проф. д-р Драган Мијакоски 
2. Проф. д-р Јованка Караџинска-Бислимовска 
3. Проф. д-р Елисавета Стикова 

Заменик-член: Проф. д-р Сашо Столески 
 
XV 

1. Проф. д-р Драган Мијакоски 
2. Проф. д-р Јованка Караџинска-Бислимовска 
3. Проф. д-р Сашо Столески 

Заменик-член: Проф. д-р Јордан Минов 
 
XVI 

1. Проф. д-р Драган Мијакоски 
2. Проф. д-р Елисавета Стикова 



3. Проф. д-р Сашо Столески 
Заменик-член: Проф. д-р Јованка Караџинска-Бислимовска 

 
XVII 

1. Проф. д-р Сашо Столески 
2. Проф. д-р Јованка Караџинска-Бислимовска 
3. Проф. д-р Јордан Минов 

Заменик-член: Проф. д-р Драган Мијакоски 
 
XVIII 

1. Проф. д-р Сашо Столески 
2. Проф. д-р Јованка Караџинска-Бислимовска 
3. Проф. д-р Елисавета Стикова 

Заменик-член: Проф. д-р Јордан Минов 
 
XIX 

1. Проф. д-р Сашо Столески 
2. Проф. д-р Јованка Караџинска-Бислимовска 
3. Проф. д-р Драган Мијакоски 

Заменик-член: Проф. д-р Елисавета Стикова 
 
XX 

1. Проф. д-р Сашо Столески 
2. Проф. д-р Елисавета Стикова 
3. Проф. д-р Драган Мијакоски 

Заменик-член: Проф. д-р Јордан Минов 
 

1.18. Епидемиологија 
              комисии    
           I 

1. Проф. д-р Весна Велиќ Стефановска 
2. Проф. д-р Бети Зафирова Ивановска 
3. Проф. д-р Ирина Павловска 

 
II 

1. Проф. д-р Бети Зафирова Ивановска 
2. Проф. д-р Ирина Павловска 
3. Проф. д-р Розалинда Исјановска 

 
III 

1. Проф. д-р Ирина Павловска 
2. Проф. д-р Розалинда Исјановска 
3. Проф. д-р Весна Велиќ Стефановска 

 
IV 

1. Проф. д-р Розалинда Исјановска 
2. Проф. д-р Весна Велиќ Стефановска 
3. Проф. д-р Бети Зафирова Ивановска 



Заменски членови:  
1. За проф. д-р Розалинда Исјановска заменнски член е проф. д-р Весна Велиќ 

Стефановска. 
2. За проф. д-р Весна Велиќ Стефановска заменнски член е проф. д-р Розалинда 

Исјановска. 
3. За проф. д-р Бети Зафирова Ивановска заменнски член е проф. д-р Ирина Павловска. 
4. За проф. д-р Ирина Павловска заменнски член е проф. д-р Бети Зафирова Ивановска. 

 
1.19. Семејна медицина 

              комисии    
           I 

1. Проф. д-р Ѓорѓи Божиновски 
2. Проф. д-р Владимир Мирчевски 
3. Проф. д-р Сузана Николовска 

 
II 

1. Проф. д-р Билјана Герасимовска Китановска 
2. Проф. д-р Розана Кацарска 
3. Проф. д-р Јане Нетковски 

 
III 

1. Проф. д-р Гордана Китева Тренчевска 
2. Проф. д-р Горан Кондов 
3. Проф. д-р Димитар Боневски 

 
IV 

1. Проф. д-р Сузана Николовска 
2. Проф. д-р Ацо Костовски 
3. Проф. д-р Моме Спасовски 

 
V 

1. Проф. д-р Билјана Герасимовска Китановска 
2. Проф. д-р Звонко Миленковиќ 
3. Науч. сор. д-р Кадри Хаџихамза 

 
VI 

1. Проф. д-р Гордана Китева Тренчевска 
2. Проф. д-р Ирена Кондова Топузовска 
3. Проф. д-р Никола Николовски 

 
VII 

1. Проф. д-р Сузана Николовска 
2. Проф. д-р Елена Ќосевска 
3. Проф. д-р Тања Миленковиќ 

 
VIII 

1. Проф. д-р Билјана Герасимовска Китановска 
2. Проф. д-р Слободан Ристовски 
3. Проф. д-р Филип Дума  



IX 
1. Проф. д-р Гордана Китева Тренчевска 
2. Проф. д-р Виктор Камиловски 
3. Проф. д-р Стојка Фуштиќ 

 
X 

1. Проф. д-р Катарина Ставриќ 
2. Проф. д-р Викторија Вујовиќ 
3. Проф. д-р Фимка Тозија 

 
XI 

1. Проф. д-р Катарина Ставриќ 
2. Проф. д-р Смиља Туџарова 
3. Проф. д-р Бранислав Стефановски 

 
XII 

1. Проф. д-р Гордана Китева Тренчевска 
2. Проф. д-р Ката Мартинова 
3. Проф. д-р Мирјана Шошолчева 

 
XIII 

1. Проф. д-р Катарина Ставриќ  
2. Проф. д-р Оливер Каранфилски  
3. Проф. д-р Ѓорѓи Јота 

 
XIV 

1. Проф. д-р Катарина Ставриќ 
2. Проф. д-р Снежана Стојковска 
3. Проф. д-р Јасминка Нанчева 

 
XV 

1. Проф. д-р Катарина Ставриќ 
2. Науч. сов. д-р Билјана Ширговска 
3. Науч. сор. д-р Кадри Хаџихамза 

 
Заменски членови: 

1. Проф. д-р Катарина Ставриќ  
2. Проф. д-р Гордана Китева Тренчевска 
3. Проф. д-р Сузана Николовска 

 
 

1.20. Медицинска нуклеарна физика 
 
1.20.1. За медицинска нуклеарна физика со усмерување во нуклеарна медицина  

              комисии    
           I 

1. Проф. д-р Даниела Миладинова 
2. Проф. д-р Томислав Станковски 



3. Доц. д-р Душко Лукарски 
Заменик-член: Проф. д-р Даниела Поп Ѓорчева 

 
II 

1. Проф. д-р Даниела Поп Ѓорчева 
2. Проф. д-р Томислав Станковски 
3. Доц. д-р Душко Лукарски 

Заменик-член: Проф. д-р Даниела Миладинова 
 
III 

1. Проф. д-р Венјамин Мајсторов 
2. Проф. д-р Томислав Станковски 
3. Доц. д-р Душко Лукарски 

Заменик-член: Доц. д-р Синиша Стојановски 
 
IV 

1. Проф. д-р Томислав Станковски 
2. Доц. д-р Синиша Стојановски 
3. Доц. д-р Душко Лукарски 

Заменик-член: Проф. д-р Венјамин Мајсторов 
 
V 

1. Проф. д-р Томислав Станковски 
2. Проф. д-р Ана Угринска 
3. Доц. д-р Душко Лукарски 

Заменик-член: Доц. д-р Тања Маказлиева 
 
VI 

1. Проф. д-р Томислав Станковски 
2. Доц. д-р Тања Маказлиева 
3. Доц. д-р Душко Лукарски 

Заменик-член: Доц. д-р Невена Маневска 
 
VII 

1. Проф. д-р Томислав Станковски 
2. Доц. д-р Невена Маневска 
3. Доц. д-р Душко Лукарски 

Заменик-член: Доц. д-р Тања Маказлиева 
 

1.20.2. За медицинска нуклеарна физика со усмерување во радиотерапија 
              комисии    
           I 

1. Проф. д-р Снежана Смичкоска 
2. Проф. д-р Томислав Станковски  
3. Доц. д-р Душко Лукарски 

Заменик-член: Доц. д-р Игор Стојковски 
 
 



II 

1. Проф. д-р Томислав Станковски 
2. Доц. д-р Виолета Клисаровска 
3. Доц. д-р Душко Лукарски 

Заменик-член: Доц. д-р Игор Стојковски 
 
III 

1. Проф. д-р Томислав Станковски 
2. Доц. д-р Игор Стојковски 
3. Доц. д-р Душко Лукарски 

Заменик-член: Доц. д-р Симонида Црвенкова 
 
IV 

4. Проф. д-р Томислав Станковски 
5. Доц. д-р Симонида Црвенкова 
6. Доц. д-р Душко Лукарски 

Заменик-член: Доц. д-р Виолета Клисаровска 
 

1.20.3. За медицинска нуклеарна физика со усмерување во физика во нуклеарна 
медицина 

              комисии    
           I 

1. Проф. д-р Даниела Миладинова 
2. Проф. д-р Томислав Станковски 
3. Доц. д-р Душко Лукарски 

Заменик-член: Проф. д-р Даниела Поп Ѓорчева 
 
II 

1. Проф. д-р Даниела Поп Ѓорчева 
2. Проф. д-р Томислав Станковски 
3. Доц. д-р Душко Лукарски 

Заменик-член: Проф. д-р Даниела Миладинова 
 
III 

1. Проф. д-р Венјамин Мајсторов 
2. Проф. д-р Томислав Станковски 
3. Доц. д-р Душко Лукарски 

Заменик-член: Доц. д-р Синиша Стојановски 
 
IV 

1. Проф. д-р Томислав Станковски 
2. Доц. д-р Синиша Стојановски 
3. Проф. д-р Ламбе Барандовски, Институт за физика, ПМФ Скопје 

Заменик-член: Доц. д-р Душко Лукарски 
 
 
 



V 
1. Проф. д-р Томислав Станковски 
2. Проф. д-р Ана Угринска 
3. Доц. д-р Душко Лукарски 

Заменик-член: Доц. д-р Тања Маказлиева 
 
VI 

1. Проф. д-р Томислав Станковски 
2. Доц. д-р Тања Маказлиева 
3. Доц. д-р Душко Лукарски 

Заменик-член: Доц. д-р Невена Маневска 
 
VII 

1. Проф. д-р Томислав Станковски 
2. Доц. д-р Невена Маневска 
3. Доц. д-р Душко Лукарски 

Заменик-член: Доц. д-р Тања Маказлиева 
  
 1.20.4. За медицинска нуклеарна физика со усмерување во физика во радиотерапија 
              комисии    
           I 

1. Проф. д-р Снежана Смичкоска 
2. Проф. д-р Томислав Станковски  
3. Доц. д-р Душко Лукарски 

Заменик-член: Доц. д-р Игор Стојковски 
 
II 

1. Проф. д-р Томислав Станковски 
2. Доц. д-р Виолета Клисаровска 
3. Доц. д-р Душко Лукарски 

Заменик-член: Доц. д-р Игор Стојковски 
 
III 

1. Доц. д-р Душко Лукарски 
2. Доц. д-р Игор Стојковски 
3. Проф. д-р Ламбе Барандовски, Институт за физика, ПМФ Скопје 

Заменик-член: Доц. д-р Симонида Црвенкова 
 
IV 

1. Проф. д-р Томислав Станковски 
2. Доц. д-р Симонида Црвенкова 
3. Доц. д-р Душко Лукарски 

Заменик-член: Доц. д-р Виолета Клисаровска 
 
 
 
 
 



1.21. Интерна медицина 
              комисии    
           I 

1. Проф. д-р Лидија Чевревска 
2. Проф. д-р. Ирена Кафеџиска 
3. Доц. д-р Лидија Мојсоска Поповска 

 
II 

1. Проф. д-р Дејан Докиќ 
2. Проф. д-р Ѓулшен Селим 
3. Доц. д-р Владимир Андреевски 

 
III 

1. Проф. д-р Ѓорги Божиновски 
2. Проф. д-р Весна Герасимовска 
3. Доц. д-р Искра Битоска Милева 

 
 
IV 

1. Проф. д-р Борче Георгиевски 
2. Проф. д-р Андон Чибишев 
3. Доц. д-р Јорго Костов 

 
V 

1. Проф. д-р Љубица Георгиевска Исмаил 
2. Проф. д-р Снежана Марковиќ Темелкова 
3. Доц. д-р Павлина Џекова Видимлиски 

 
VI 

1. Проф. д-р Розалинда Попова Јовановска 
2. Проф. д-р Славица Шубевска Стратрова 
3. Доц. д-р Димитар Каркински 

 
VII 

1. Проф. д-р Татјана Миленковиќ 
2. Проф. д-р Петар Дејанов 
3. Доц. д-р Сава Пејковска 

 
VIII 

1. Проф. д-р Викторија Чаловска   

2. Проф. д-р Марија Вавлукис  
3. Доц. д-р Саша Јовановска Мишевска  

 
IX 

1. Проф. д-р Оливер Каранфилски 
2. Проф. д-р Калина Гривчева Старделова 
3. Доц. д-р Емилија Антова 



X 
1. Проф. д-р Сашко Кедев 
2. Проф. д-р Ѓорги Дерибан 
3. Проф. д-р Жанина Переска 

 
XI 

1. Проф. д-р Ненад Јоксимовиќ 
2. Проф. д-р Лидија Петкоска 

3. Доц. д-р Оливер Калпак 
 
XII 

1. Проф. д-р Гоце Спасовски 
2. Проф. д-р Маријан Бошевски 
3. Доц. д-р Бети Тодоровска 

 
 
 
XIII 

1. Проф. д-р Елизабета Србиновска Костовска 
2. Проф. д-р Весна Ристовска 
3. Проф. д-р Ирина Пановска Ставридис 

 
XIV 

1. Проф. д-р Силвана Јованова 
2. Проф. д-р Златица Гошева 
3. Проф. д-р Лада Трајческа 

 
XV 

1. Проф. д-р Мери Трајковска 
2. Проф. д-р Нико Беќаровски 
3. Проф. д-р Христо Пејков 

 
XVI 

1. Проф. д-р Соња Генадиева Ставриќ 
2. Проф. д-р Дејан Спасовски 
3. Доц. д-р Ирена Рамбабова Бушлетиќ 

 
XVII 

1. Проф. д-р Магдалена Генадиева Димитрова 
2. Проф. д-р Билјана Герасимовска Китановска 
3. Проф. д-р Љубинка Дамјановска Крстиќ 

* Во случај на отсуство на некој од членовите во комисиите, за заменик член се 
одредува хиерархиски најстариот професор од истата област. 
 
 
 
 
 



1.22. Ендокринологија 
Комисија I 
1. Проф. Татјана Миленковиќ 
2. Проф. Славица Шубеска Стратрова 
3. Доц. Искра Битоска Милева 
 Заменик: Проф. Снежана Марковиќ Темелковска 
  
Комисија II 
 1. Проф. Татјана Миленковиќ 
2. Проф. Славица Шубеска Стратрова 
3. Доц. Саша Јовановска Мишевска 
Заменик:  Доц. Искра Битоска Милева 
 
Комисија III 
1. Проф. Снежана Марковиќ Темелковa 
2. Проф. Татјана Миленковиќ 
3. Доц. Искра Битоска Милева 
Заменик: Доц. Саша Јовановска Мишевска 
  
Комисија IV 
 1. Проф. Славица Шубеска Стратрова 
 2. Проф. Снежана Марковиќ Темелкова 
3. Доц. Саша Јовановска Мишевска 
Заменик: Проф. Татјана Миленковиќ 
 
Комисија V 
1. Проф. Снежана Марковиќ Темелковa 
2. Проф. Татјана Миленковиќ 
3. Доц. Саша Јовановска Мишевска 
Заменик: Проф. Славица Шубеска Стратрова 
 
Комисија VI 
1. Проф. Славица Шубеска Стратрова 
2. Проф. Снежана Марковиќ Темелковa 
3. Доц. Искра Битоска Милева 
Заменик: Проф. Татјана Миленковиќ 
 
 
1.23. Ревматологија 
Комисија I  
1. Проф. д-р. Георги Божиновски,  
2. Проф. д-р Ирена Кафеџиска  
3. Вон. проф. д-р Љубинка Дамјановска Крстиќ  
Заменик Вон. Проф.д-р  Дејан Спасовски 
 
 Комисија II 
 1. Проф. д-р Георги Божиновски  
 2. Вон.проф. д-р Љубинка Дамјановска Крстиќ 
 3. Вон проф.д-р  Дејан Спасовски 
Заменик Проф. д-р Ирена Кафеџиска 



 
Комисија III  
 1. Проф. д-р Георги Божиновски  
 2. Проф. д-р Ирена Кафеџиска  
 3. Вон.проф Дејан Спасовски 
Заменик Вон.проф. д-р Љубинка Дамјановска Крстиќ 
 
 
1.24. Гастроентерохепатологија 
Комисија I 
1. Проф. д-р Розалинда Попова Јовановска  
2. Проф. д-р Магдалена Генадиева Димитрова 
3. Доц. Д-р Владимир Андреевски 
Во услови на отсуство со потреба од замена на член од комисијата, замена е наставник 
од Клиниката, хиерархиски следен по академски стаж: Проф. д-р Ненад Јоксимовиќ, 
Проф. д-р Мери Трајковска, Проф. д-р Калина Гривчева Старделова. 
 
Комисија  II 
1. Проф. д-р Викторија Чалоска Иванова 
2. Проф. д-р Мери Трајковска 
3. Проф.  д-р Ѓорѓи Деребан 
Во услови на отсуство со потреба од замена на член од комисијата, замена е наставник 
од Клиниката, хиерархиски следен по академски стаж: Проф. д-р Розалинда Попова 
Јовановска, Проф. д-р Ненад Јоксимовиќ, Проф. д-р Магдалена Генадиева 
Димитрова.... 
 
Комисија  III 
1. Проф. д-р Ненад Јоксимовиќ 
2. Проф. д-р Калина Гривчева Старделова  
3. Доц. д-р Бети Тодоровска 
Во услови на отсуство со потреба од замена на член од комисијата, замена е наставник 
од Клиниката, хиерархиски следен по академски стаж: Проф. д-р Розалинда Попова 
Јовановска, Проф. д-р Мери Трајковска, Проф. д-р Магдалена Генадиева Димитрова.              
 
 
1.25. Нефрологија 
Комисија I 

1. Проф.д-р Гоце Спасовски  
2. Проф.д-р Весна Герасимовска Таневска 
3. Проф.д-р Петар Дејанов 

 
Комисија II 

1. Проф.д-р Весна Ристовска 
2. Проф.д-р Билјана Герасимовска Китановска 
3. Доц.д-р Павлина Џекова Видимлиски 

 
 Комисија III 

1. Проф.д-р Петар Дејанов 
2. Проф.д-р Ѓулшен Селим 
3. Проф.д-р Билјана Герасимовска-Китановска 



 
Комисија IV 

1. Проф.д-р Весна Герасимовска Таневска  
2. Проф.д-р Гоце Спасовски  
3. Доц д-р Ирена Рамбабова-Бушлетиќ 

 
Комисија V 

1. Проф.д-р Ѓулшен Селим 
2. Проф.д-р Весна Ристовска 
3. Доц.д-р Лада Трајческа 

 
Заменици се по следниот редослед:  
Комисија 1- Проф д-р Весна Ристовска 
Комисија 2- Проф д-р Петар Дејанов  
Комисија 3- Проф.д-р Весна Герасимовска-Таневска 
Комисија 4- Проф д-р Ѓулшен Селим 
Комисија 5- Проф д-р Гоце Спасовски 
 
 
1.26. Хематологија 
Комисија I 

1. Проф.д-р Оливер Каранфилски  
2. Проф.д-р Соња Генадиева Ставриќ 
3. Проф.д-р Ирина Пановска Ставридис 

 
Комисија II 

1. Проф.д-р Лидија Чевреска  
2. Проф.д-р Борче Георгиевски 
3. Доц.д-р Ирина Пановска Ставридис 

 
 Комисија III 

1. Проф.д-р Борче Георгиевски 
2. Проф.д-р Соња Генадиева Ставриќ 
3. Проф.д-р Ирина Пановска Ставридис 

 
Комисија IV 

1. Проф.д-р Соња Генадиева Ставриќ 
2. Проф.д-р Борче Георгиевски  
3. Проф.д-р Оливер Каранфилски 

 
Комисија V 

1. Проф.д-р Ирина Пановска Ставридис 
2. Проф.д-р Соња Генадиева Ставриќ 
3. Проф.д-р Лидија Чевреска  

 
Заменици се по следниот редослед:  
Комисија 1- Проф д-р Лидија Чевреска 
Комисија 2- Проф д-р Соња Генадиева Ставриќ 
Комисија 3- Проф.д-р Оливер Каранфилски 
Комисија 4- Проф д-р Ирина Пановска Ставридис 
Комисија 5- Проф Борче Георгиевски 



1.27. Кардиологија  
Комисија I 
1. Проф. д-р Љубица Георгиевска Исмаил 
2. Проф. д-р Марија Вавлукис 
3. Доц. д-р Оливер Калпак 
 
Комисија II 
1. Проф. д-р Сашко Кедев 
2. Проф. д-р Марија Вавлукис 
3. Доц. д-р Емилија Антова 
 
Комисија III 
1. Проф. д-р Елизабета Србиновска Костовска 
2. Проф. д-р Христо Пејков 
3. Доц. д-р Лидија Мојсоска Попоска  
 
Комисија IV 
1. Проф. д-р Силвана Јованова 
2. Проф. д-р Маријан Бошевски 
3. Доц. д-р Јорго Костов 
 
Комисија V 
1. Проф. д-р Љубица Георгиевска Исмаил 
2. Проф. д-р Христо Пејков 
3. Доц. д-р Лидија Мојсовска Попоска 
 
Комисија VI 
1. Проф. д-р Сашко Кедев 
2. Проф. д-р Елизабета Србиновска Костовска 
3. Проф. д-р Маријан Бошевски 
 
Комисија VII 
1. Проф. д-р Елизабета Србиновска Костовска 
2. Проф. д-р Силвана Јованова 
3. Проф. д-р Маријан Бошевски 
 
Комисија VIII 
1. Проф. д-р Силвана Јованова 
2. Проф. д-р Љубица Георгиевска Исмаил 
3. Проф. д-р Марија Вавлукис  
Во услови на замена на член од комисија редоследот би бил следниот: 
Проф. д-р Љубица Георгиевска Исмаил 
Проф. д-р Сашко Кедев 
Проф. д-р Елизабета Србиновска Костовска 
Проф. д-р Силвана Јованова 
Вон. Проф. д-р Маријан Бошевски 
Вон. Проф. д-р Марија Вавлукис 
Вон. Проф. д-р Христо Пејков 
Доц. д-р Лидија Попоска 
Доц. д-р Јорго Костов 



1.28. Психијатрија  
              комисии    замена 
           I  
1. Проф. д-р Антони Новотни  Проф. д-р Бранислав Стефановски 
2. Проф. д-р Славица Арсова Проф. д-р Викторија Вујовиќ 
3.Доц. д-р Стојан Бајрактаров Доц. д-р Елизабет Величковска 

 
II 

 

1. Проф. д-р Бранислав Стефановски Проф.д-р Марија Ралева 
2. Проф. д-р Ненси Манушева Проф. д-р Лилјана Игњатова 
3. Доц. д-р Елизабет Величковска Доц. д-р Стојан Бајрактаров 

 
III 

 

1. Проф.д-р Марија Ралева Проф. д-р Димитар Боневски 
2. Проф. д-р Лилјана Игњатова Проф. д-р Ненси Манушева 
3.Доц. д-р Зоја Бабинкостова Проф. д-р Виктор Исјановски 

 
IV 

 

1.Проф. д-р Димитар Боневски Проф. д-р Бранислав Стефановски 
2.Проф. д-р Виктор Исјановски Проф. д-р Лилјана Игњатова 
3.Доц. д-р Ана Филипче Доц. д-р Зоја Бабинкостова 

 
V 

 

1. Проф. д-р Викторија Вујовиќ Проф. д-р Бранислав Стефановски 
2. Проф. д-р Лилјана Игњатова Доц. д-р Зоја Бабинкостова 
3.Науч. сор. д-р Кадри Хаџихамза Доц. д-р Стојан Бајрактаров 

 
VI 

 

1.Проф.д-р Марија Ралева Проф. д-р Антони Новотни  
2. Проф. д-р Ненси Манушева Проф. д-р Бранислав Стефановски 
3. Проф. д-р Славица Арсова Науч. сор. д-р Кадри Хаџихамза 

 
VII 

 

1. Проф. д-р Антони Новотни Проф. д-р Викторија Вујовиќ 
2. Проф. д-р Димитар Боневски Проф. д-р Славица Арсова 
3. Проф. д-р Бранислав Стефановски Доц. д-р Елизабет Величковска 
 
 
1.29. Детска и адолесцентна психијатрија 
              комисии    
           I 

1. Проф. д-р Марија Ралева 
2. Проф. д-р Лилјана Игњатова 
3. Проф. д-р Ненси Манушева 

Заменик-член: Проф. д-р Димитар Боневски 
 
 
 
 



II 

1. Проф. д-р Марија Ралева 
2. Проф. д-р Викторија Вујовиќ 
3. Проф. д-р Димитар Боневски 

Заменик-член: Проф. д-р Ненси Манушева 
 
1.30. Медицинска психологија  
              комисии    
           I 
1.Проф. д-р Марија Ралева 
2.Проф. д-р Бранислав Стефановски 
3.Науч. сор. Андромахи Наумовска 
Заменик-член: Проф. д-р Димитар Боневски 

 
II 

1.Проф. д-р Димитар Боневски 
2.Проф. д-р Антони Новотни  
3.Науч. сор. Андромахи Наумовска 
Заменик-член: Проф. д-р Марија Ралева 

 
III 

1.Проф. д-р Славица Арсова 
2.Доц. д-р Стојан Бајрактаров  
3.Науч. сор. Андромахи Наумовска 
Заменик-член: Проф. д-р Бранислав Стефановски 
 
 
1.31. Торакална хирургија 
              комисии    
           I 
1. Проф. д-р Зоран Спировски 
2. Проф. д-р Горан Кондов 
3.Доц. д-р Борислав Кондов 

 
II 

1. Проф. д-р Горан Кондов 
2. Вон.проф.д-р Ристо Чоланчески 
3. Доц. д-р Борислав Кондов 
 

III 
1. Проф.д-р Зоран Спировски 
2. Проф. д-р Горан Кондов 
3. Вон.проф.д-р Ристо Чоланчевски 

 
IV 

1.Проф. д-р Зоран Спировски  
2. Вон.проф.д-р Ристо Чоланчески 
3. Доц.д-р Борислав Кондов 



 
1.32. Васкуларна хирургија 
              комисии    
           I 

1. Проф.д-р Горан Кондов 
2. Проф.д-р Сашко Јовев 
3. Проф.д-р Игор Кафтанџиев 

 
II 

1. Проф.д-р Сашко Јовев 
2. Вон.проф.д-р Ристо Чоланчески 
3.Доц.д-р Васил Папестиев 

 
III 

     1.  Вон.проф.д-р Ристо Чоланчески 
2.  Проф.д-р Горан Кондов 
3. Доц.д-р Борислав Кондов 

 
IV 

1. Проф.д-р Горан Кондов 
2. Проф.д-р Сашко Јовев 
3. Доц.д-р Васил Папестиев 

 
V 

    1. Вон.проф.д-р Ристо Чоланчески 
    2. Доц.д-р Борислав Кондов 
    3.Доц.д-р Васил Папестиев 
 
 
1.33. Детска хирургија 
              комисии    
           I 

1. Проф. д-р Миле Петровски 
2. Вон. проф.д-р Лазар Тодоровиќ 
3. Доц. д-р Марјан Камилоски 

 
II 

1. Проф. д-р Миле Петровски 
2. Вон. проф.д-р Лазар Тодоровиќ 
3.Доц.д-р Шабан Мемети 

 
III 

     1. Проф. д-р Миле Петровски 
     2. Вон. проф.д-р Лазар Тодоровиќ 
     3.Доц.д-р Тони Ристески 
 
 
 
 
 
 



1.34. Абдоминална хирургија  
              комисии    
           I 

1. Проф.д-р Зоран Караџов 
2. Вон.проф.д-р Реџеп Сељмани 
3. Доц.д-р Огнен Костовски 

 
II 

1. Проф.д-р Никола Јанкуловски 
2. Вон.проф.д-р Светозар Антовиќ 
3.Проф.д-р Ѓорѓи Јота 

 
III 

     1.Проф.д-р Зоран Караџов 
     2.Проф.д-р Никола Јанкуловски 

3.Доц.д-р Огнен Костовски 
 

IV 
1. Проф.д-р Ѓорѓи Јота 
2. Вон.проф.д-р Реџеп Сељмани 
3. Вон.проф.д-р Светозар Антовиќ 

 
V 

      1. Проф.д-р Никола Јанкуловски 
      2. Вон.проф.д-р Реџеп Сељмани 
      3. Доц.д-р Огнен Костовски 
 

VI 
1. Проф.д-р Зоран Караџов 
2. Проф.д-р Ѓорѓи Јота 
3. Вон.Проф.д-р Светозар Антовиќ 

 
 
1.35. Кардиохирургија 
             комисии    
           I 
1.Проф.д-р Сашко Јовев 
2.Проф.д-р Бојан Биочина (Загреб, Република Хрватска) 
3.Проф.д-р Горан Кондов 
 
  II 
1.Проф.д-р Сашко Јовев 
2.Проф.д-р Светозар Путник (Белград, Република Србија) 
3.Вон.проф.д-р Ристо Чоланчески 
 
1.36. Трауматологија 
             комисии    
           I 
1.Проф.д-р Славчо Стојменски 
2.Вон.проф.д-р Симон Трпески 
3.Вон.проф.д-р Христијан Костов 



 
II 

1.Проф.д-р Игор Кафтанџиев 
2.Вон.проф.д-р Симон Трпески 
3.Вон.проф.д-р Христијан Костов 

 
III 

1.Проф.д-р Славчо Стојменски 
2.Вон.проф.д-р Христијан Костов 
3.Доц. д-р Илир Хасани 
 

IV 
1.Проф.д-р Игор Кафтанџиев 
2.Вон.проф.д-р Христијан Костов 
3.Доц.д-р Илир Хасани 
 

V 
1.Проф.д-р Славчо Стојменски 
2.Вон.проф.д-р Симон Трпески 
3.Доц.д-р Илир Хасани 

 
VI 

1.Проф.д-р Игор Кафтанџиев 
2.Вон.проф.д-р Симон Трпески 
3.Доц.д-р Илир Хасани 
 

VII 
1.Проф.д-р Славчо Стојменски 
2.Проф.д-р Виктор Камилоски 
3.Вон.проф.д-р Симон Трпески 
 

VIII 
1.Проф.д-р Игор Кафтанџиев 
2.Проф.д-р Виктор Камилоски 
3.Вон.проф.д-р Симон Трпески 

 
IX 

1.Проф.д-р Славчо Стојменски 
2.Вон.проф.д-р Христијан Костов 
3.Проф.д-р Виктор Камилоски 

 
X 

1.Проф.д-р Игор Кафтанџиев 
2.Вон.проф.д-р Христијан Костов 
3.Проф.д-р Виктор Камилоски 

 
XI 

1.Проф.д-р Славчо Стојменски 
2.Проф.д-р Виктор Камилоски 
3.Доц.д-р Илир Хасани 



 
XII 

1.Проф.д-р Игор Кафтанџиев 
2.Проф.д-р Виктор Камилоски 
3.Доц.д-р Илир Хасани 
 
 
1.37. Урологија 
             комисии    
           I 
1.Проф.д-р Слободан Ристовски 
2.Вон.проф.д-р Оливер Станков 
3.Вон.проф.д-р Скендер Саиди 
 
           II 
1.Проф.д-р Слободан Ристовски 
2.Вон.проф.д-р Сотир Ставридис 
3.Доц.д-р Сашо Дохчев 
 
           III 
1.Вон.проф.д-р Оливер Станков 
2.Вон.проф.д-р Скендер Саиди 
3.Вон.проф.д-р Сотир Ставридис 
 

IV 
1.Вон.проф.д-р Оливер Станков 
2.Вон.проф.д-р Скендер Саиди 
3.Доц.д-р Сашо Дохчев 
 

V 
1.Проф.д-р Слободан Ристовски 
2.Вон.проф.д-р Скендер Саиди 
3.Вон.проф.д-р Сотир Ставридис 
 

VI 
1.Вон.проф.д-р Оливер Станков 
2.Вон.проф.д-р Сотир Ставридис 
3.Доц.д-р Сашо Дохчев 
 
1.38. Неврохирургија 
             комисии    
           I 

1.Проф.д-р Александар Чапароски 
2.Проф.д-р Владимир Мирчевски 
3.Доц. д-р Александра Гавриловска Димовска 
 
II 
1.Проф.д-р Александар Чапароски 
2.Доц.д-р Венко Филипче 
3.Доц.д-р Владимир Рендевски 



 
           III 
1. Проф.д-р Владимир Мирчевски 
2. Проф.д-р Александар Чапароски 
3. Доц.д-р Владимир Рендевски 
 

IV 
1. Проф.д-р Владимир Мирчевски 
2. Доц.д-р Венко Филипче 
3. Доц. д-р Александра Гавриловска Димовска 

 
V 

1. Доц.д-р Венко Филипче 
2. Проф.д-р Александар Чапароски 
3. Доц. д-р Александра Гавриловска Димовска 
 

VI 
1. Доц.д-р Венко Филипче 
2. Проф.д-р Владимир Мирчевски 
3. Доц.д-р Владимир Рендевски 

 
1.39. Пластична и рекоструктивна хирургија  
             комисии    
           I 
1.Проф.д-р Ѓорѓе Џокиќ 
2.Проф.д-р Смиља Туџарова-Ѓоргова 
3.Вон.проф.д-р Елизабета Мирчевска Жоговска 

 
 II 

1.Проф.д-р Смиља Туџарова-Ѓоргова 
2.Проф.д-р Ѓорѓе Џокиќ 
3.Вон.проф.д-р Боро Џонов 

 
III 

1.Проф.д-р Ѓорѓе Џокиќ 
2.Вон.проф.д-р Елизабета Мирчевска Жоговска 
3.Вон.проф.д-р Боро Џонов 
 

IV  
1.Проф.д-р Смиља Туџарова-Ѓоргова 
2.Вон.проф.д-р Боро Џонов 
3.Вон.проф.д-р Елизабета Мирчевска Жоговска 

 
V 

1.Проф.д-р Смиља Туџарова-Ѓоргова 
2.Вон.проф.д-р Елизабета Мирчевска Жоговска 
3.Доц.д-р Софија Пејкова 

 



VI 
1.Проф.д-р Ѓорѓе Џокиќ 
2.Вон.проф.д-р Боро Џонов 
3.Доц.д-р Софија Пејкова 
 
 
1.40. Општа хирургија 
             комисии    
           I 
1.Проф.д-р Зоран Спировски 
2.Вон.Проф.д-р Реџеп Сељмани 
3.Вон.проф.д-р Христијан Костов 
 

II 
1.Проф.д-р Зоран Караџов 
2.Проф.д-р Сашко Јовев 
3.Вон.проф.д-р Боро Џонов 
 
 III 
1.Проф.д-р Слободан Ристовски 
2.Проф.д-р Владимир Мирчевски 
3.Вон.проф.д-р Ристо Чоланчевски 
 

IV  
1.Проф.д-р Смиља Ѓоргова Туџарова 
2.Доц.д-р Владимир Рендевски 
3.Доц.д-р Сашо Дохчев 
 
 V 
1.Проф.д-р Ѓорѓи Јота 
2.Доц.д-р Тони Ристески 
3.Доц. д-р Борислав Кондов 
 

VI 
1.Проф.д-р Александар Чапароски 
2.Проф.д-р Виктор Камилоски 
3.Доц.д-р Шабан Мемети 
 

VII 
1.Проф.д-р Игор Кафтанџиев 
2.Проф. д-р Елизабета Мирчевска Жоговска 
3.Доц.д-р Огнен Костовски 
 

VIII 
1.Проф.д-р Оливер Станков 
2.Вон.проф.д-р Светозар Антовиќ 
3.Доц.д-р Доц. д-р Софија Пејкова 
 
 
 



IX 
1.Проф.д-р Славчо Стојменски 
2.Вон.проф.д-р Лазар Тодоровиќ 
3.Доц.д-р Венко Филипче 
 
 X 
1.Проф.д-р Никола Јанкуловски 
2.Доц.д-р Марјан Камилоски 
3.Доц. д-р Васил Папестиев 
 

XI 
1.Проф.д-р Миле Петровски 
2.Вон.проф.д-р Симон Трпески 
3.Вон.проф.д-р Скендер Саиди 
 

XII 
1.Проф.д-р Горан Кондов 
2.Доц. д-р Илир Хасани 
3.Доц. д-р Александра Гавриловска Димовска 
 
 

2. Предлагање на комисии за полагање на супспецијалистички испит 

Одборот за специјализации и супспецијализации му предлага на ННС да ги усвои 
следните комисии за полагање на супспецијалистички испит по супспецијалноста: 
 
2.1. Детска и адолесцентна психијатрија  
              комисии    
           I 
1.Проф. д-р Марија Ралева 
2.Проф. д-р Ненси Манушева 
3.Проф. д-р Лилјана Игњатова 
Заменик-член: Проф. д-р Славица Арсова 
 
2.2. Психотерапија  
              комисии    
           I 
1.Проф. д-р Викторија Вујовиќ 
2.Доц. д-р Елизабет Величковска 
3.Науч. сор. Андромахи Наумовска 
Заменик-член: Проф. д-р Димитар Боневски 
       
2.3. Судска психијатрија 
              комисии    
           I 
1.Проф. д-р Антони Новотни  
2.Проф. д-р Бранислав Стефановски 
3.Проф. д-р Димитар Боневски 
Заменик-член: Проф. д-р Ненси Манушева 



 
2.4. Социјална психијатрија 
              комисии    
           I 
1.Проф. д-р Славица Арсова 
2.Проф. д-р Виткро Исјановски 
3.Доц. д-р Стојан Бајрактаров 
Заменик-член: Науч. сор. д-р Кадри Хаџихамза 
 
2.5. Зависности 
              комисии    
           I 
1.Проф. д-р Лилјана Игњатова 
2.Проф. д-р Бранислав Стефановски 
3.Доц. д-р Зоја Бабинкостова 
Заменик-член: Проф. д-р Виктор Исјановски 
 
2.6. Ендокринологија 
Комисија I 
1. Проф. Татјана Миленковиќ 
2. Проф. Славица Шубеска Стратрова 
3. Доц. Искра Битоска Милева 
Заменик-член: Виш Науч Сор Тоше Плашески 
  
 Комисија II 
 1. Проф. Татјана Миленковиќ 
2. Проф. Славица Шубеска Стратрова 
3. Доц. Саша Јовановска Мишевска 
Заменик-член: Науч. Сор Ирфан Ахмети 
  
Комисија III 
1. Проф. Снежана Марковиќ Темелковa 
2. Проф. Татјана Миленковиќ 
3. Доц. Искра Битоска Милева 
Заменик-член: Виш Науч Сор Тоше Плашески 
  
Комисија IV 
 1. Проф. Славица Шубеска Стратрова 
 2. Проф. Снежана Марковиќ Темелкова 
3. Доц. Саша Јовановска Мишевска 
Заменик-член: Науч. Сор Ирфан Ахмети 
 
Комисија V 
1. Проф. Снежана Марковиќ Темелковa 
2. Проф. Татјана Миленковиќ 
3. Доц. Саша Јовановска Мишевска 
Заменик-член: Виш Науч Сор Тоше Плашески 
 
 
 



Комисија VI 
1. Проф. Славица Шубеска Стратрова 
2. Проф. Снежана Марковиќ Темелковa 
3. Доц. Искра Битоска Милева 
Заменик-член: Науч. Сор Ирфан Ахмети 
 
2.7. Ревматологија 
Комисија I 
1. Проф. д-р. Георги Божиновски,  
2. Проф. д-р Ирена Кафеџиска  
3. Вон. проф. д-р Љубинка Дамјановска Крстиќ  
Заменик-член: Вон. Проф.д-р  Дејан Спасовски 
 
 Комисија II 
 1. Проф. д-р Георги Божиновски  
 2. Вон.проф. д-р Љубинка Дамјановска Крстиќ 
 3. Вон проф.д-р  Дејан Спасовски 
Заменик-член: Проф. д-р Ирена Кафеџиска 
 
Комисија III 
 1. Проф. д-р Георги Божиновски  
 2. Проф. д-р Ирена Кафеџиска  
 3. Вон.проф Дејан Спасовски 
Заменик-член: Вон.проф. д-р Љубинка Дамјановска Крстиќ 
 
2.8.Гастроентерохепатологија 
Комисија  I 
1. Проф. д-р Розалинда Попова Јовановска  
2. Проф. д-р Магдалена Генадиева Димитрова 
3. Доц. Д-р Владимир Андреевски 
Во услови на отсуство со потреба од замена на член од комисијата, замена е наставник 
од Клиниката, хиерархиски следен по академски стаж: Проф. д-р Ненад Јоксимовиќ, 
Проф. д-р Мери Трајковска, Проф. д-р Калина Гривчева Старделова. 
 
Комисија  II 
1. Проф. д-р Викторија Чалоска Иванова 
2. Проф. д-р Мери Трајковска 
3. Проф.  д-р Ѓорѓи Деребан 
Во услови на отсуство со потреба од замена на член од комисијата, замена е наставник 
од Клиниката, хиерархиски следен по академски стаж: Проф. д-р Розалинда Попова 
Јовановска, Проф. д-р Ненад Јоксимовиќ, Проф. д-р Магдалена Генадиева Димитрова. 
 
Комисија  III 
1. Проф. д-р Ненад Јоксимовиќ 
2. Проф. д-р Калина Гривчева Старделова  
3. Доц. д-р Бети Тодоровска 
Во услови на отсуство со потреба од замена на член од комисијата, замена е наставник 
од Клиниката, хиерархиски следен по академски стаж: Проф. д-р Розалинда Попова 
Јовановска, Проф. д-р Мери Трајковска, Проф. д-р Магдалена Генадиева Димитрова. 
  



             
2.9. Нефрологија 
Комисија I 
1. проф. д-р Петар Дејанов  
2. проф. д-р Весна Ристовска  
3. виш науч. сор. д-р Игор Николов  
 
Комисија II 
1. проф. д-р Гоце Спасовски 
2. проф. д-р Петар Дејанов 
3. доц. д-р Ирена Рамбабова Бушлетиќ 
 
Комисија III 
1. проф. д-р Билјана Герасимовска-Китановска 
2. проф. д-р  Гоце Спасовски 
3. насл. доц. Звездана Петронијевиќ 
 
Комисија IV 
1. проф. д-р Весна Герасимовска-Таневска 
2. проф. д-р Ѓулшен Селим 
3. науч. сор. д-р Галина Северова Андреевска 
 
Комисија V 
1. проф. д-р Ѓулшен Селим 
2. проф. д-р Весна Герасимовска-Таневска 
3. науч.сор. д-р Владимир Пушевски 
 
Комисија VI 
1. проф. д-р Весна Ристовска 
2. доц. д-р Павлина Џекова Видимилски 
3. доц. д-р Лада Трајческа 
 
Заменици:   Комисија 1 и 2- Проф д-р Билјана Герасимовска-Китановска 
                    Комисија 3 - Доц д-р Павлина Џекова-Видимлиски  
                    Комисија 4 - Доц д-р Лада Трајческа 
                    Комисија 5 - Доц д-р Ирена Рамбабова-Бушлетиќ 
                    Комисија 6 - Виш. науч.сор д-р Игор Николов 
 
2.10. Хематологија 
Комисија I 
1. проф. д-р Борче Георгиевски 
2. проф. д-р Ирина Пановска Ставридис  
3. виш науч. сор. д-р Злате Стојановски  
 
 
Комисија II 
1. проф. д-р Оливер Каранфилски 
2. проф. д-р Соња Генадиева Ставриќ 
3. науч.советник. д-р Светлана Станковиќ 
 



Комисија III 
1. проф. д-р Лидија Чевреска 
2. проф. д-р  Борче Георгиевски 
3. виш.науч.сор. д-р Александра Пивкова Велјановска 
 
Комисија IV 
1. проф. д-р Соња Генадиева Ставриќ 
2. проф. д-р Ирина Пановска Ставридис 
3. проф.д-р. Оливер Каранфилски 
 
Комисија V 
1. проф. д-р Оливер Каранфилски 
2. проф. д-р Борче Георгиевски 
3 проф.д-р. Лидија Чевреска 
 
Комисија VI 
1. проф. д-р Лидија Чевреска 
2. проф. д-р Ирина Пановска Ставридис 
3. проф. д-р Соња Генадиева Ставриќ 
 
Заменици:   Комисија 1 и 2- Проф д-р Лидија Чевреска  
                    Комисија 3 – Виш.науч.сор.д-р Злате Стојаноски  
                    Комисија 4 – Виш.науч.сор д-р Александра Пивкова Велјановска 
                    Комисија 5 и 6 – Научен.сов.д-р Светлана Станковиќ 
 
2.11. Кардиологија 
Комисија I                                                                              
1. Проф. д-р Љубица Георгиевска Исмаил                                          
2. Доц. д-р Јорго Костов                                                  
3. Н.проф. д-р Магдалена Отљанска                                     
 
Комисија II                                                                            
1. Проф. д-р Силвана Јованова                                     
2. Проф. д-р Христо Пејков      
3. Науч.сов. д-р Боријанка Танева      
                                    
Комисија III                                                                          
1. Проф. д-р Елизабета Србиновска Костовска                                             
2. Доц. д-р Лидија Мојсовска Попоска                
3. Н.проф. д-р Славчо Тошев                                                
 
Комисија IV                                                                           
1. Проф. д-р Љубица Георгиевска Исмаил                           
2. Науч.сов. д-р Боријанка Танева                                         
3. Доц. д-р Лидија Попоска                                                    
 
Комисија V 
 1. Проф. д-р Сашко Кедев   
 2. Проф. д-р Маријан Бошевски   
 3. Проф. д-р Христо Пејков 



 
  Комисија VI 
 1. Проф. д-р Сашко Кедев 
 2. Проф. д-р Марија Вавлукис 
 3. Доц. д-р Емилија Антова 
 
 Комисија VII 
  1. Проф.д-р Елизабета С. Костовска 
  2. Проф. д-р Маријан Бошевски 
  3. Нау.сор. Ирена Митевска 
 
 Комисија VIII 
1. Проф. д-р Силвана Јованова 
2. Проф. д-р Марија Вавлукис  
3. Доц. д-р Оливер Калпак  
 
Во услови на замена на член од комисија редоследот би бил следниот: 
Проф. д-р Љубица Георгиевска Исмаил 
Проф. д-р Сашко Кедев 
Проф. д-р Елизабета Србиновска Костовска 
Проф. д-р Силвана Јованова 
Вон. Проф. д-р Маријан Бошевски 
Вон. Проф. д-р Марија Вавлукис 
Вон. Проф. д-р Христо Пејков 
Доц. д-р Лидија Попоска 
Доц. д-р Јорго Костов 
 
2.12. Клиничка фармакологија за анестезиолози 
Комисија I                                                                              
1. Проф. д-р Мирјана Шошолчева                                         
2. Проф. д-р Андријан Карталов                                                  
3. Проф. д-р Димче Зафиров                                     
 
Комисија II                                                                            
1. Проф. д-р Мирјана Шошолчева                                     
2. Проф. д-р Билјана Кузмановска     
3. Проф. д-р Никола Лабачевски 
 
2.13. Педијатриска анестезиологија 
Комисија I                                                                              
1. Проф. д-р Мирјана Шошолчева                                         
2. Проф. д-р Билјана Кузмановска                                                  
3. Проф. д-р Андријан Карталов                                     
 
Комисија II                                                                            
1. Проф. д-р Јасминка Нанчева                                     
2. Проф. д-р Атанас Сивевски     
3. Науч. сов. д-р Билјана Ширговска 
 
 



Комисија III                                                                            
1. Проф. д-р Мирјана Шошолчева                                         
2. Проф. д-р Билјана Кузмановска 
3. Проф. д-р Атанас Сивевски 
     
2.14. Аудиологија 
Комисија I                                                                              
1. Проф. д-р Јане Нетковски                                         
2. Проф. д-р Никола Николовски                                                 
3. Доц. д-р Габриела Копачева Барсова 
Заменик-член: Доц. д-р Фродита Јакимовска                                     
 
Комисија II                                                                            
1. Проф. д-р Никола Николовски                                                  
2. Проф. д-р Јане Нетковски                                            
3. Доц. д-р Фродита Јакимовска                                     
Заменик-член: Доц. д-р Габриела Копачева Барсова 
 
2.15. Неонатологија 
Комисија I  
1. Проф. д-р Аспазија Софијанова                                         
2. Проф. д-р Филип Дума                                                 
3. Проф. д-р Соња Бојаџиева 
 
2.16. Педијатриска хемато-онкологија 
1. Проф. д-р Ката Мартинова                                         
2. Проф. д-р Светлана Кочева                                                 
3. Проф. д-р Ацо Костовски 
 
2.17. Педијатриска кардиологија 
1. Проф. д-р Розана Кацарска 
2. Проф. д-р Аспазија Софијанова 
3. Проф. д-р Соња Бојаџиева 
 
2.18. Педијатриска гастроентерохепатологија 
1. Проф. д-р Ацо Костовски 
2. Проф. д-р Соња Бојаџиева 
3. Проф. д-р Аспазија Софијанова 
 
2.19. Педијатриска пулмологија 
1. Проф. д-р Розана Кацарска 
2. Проф. д-р Филип Дума 
3. Проф. д-р Соња Бојаџиева 
 
2.20. Педијатриска неврологија 
1. Проф. д-р Филип Дума 
2. Проф. д-р Аспазија Софијанова 
3. Проф. д-р Соња Бојаџиева 
 
 



2.21. Педијатриска нефрологија 
1. Проф. д-р Ката Мартинова 
2. Проф. д-р Аспазија Софијанова 
3. Проф. д-р Светлана Кочева 
 
2.22. Торакална хирургија 
Комисија I 
1. Проф.д-р Зоран Спировски 
2. Проф.д-р Горан Кондов 
3. Доц.д-р Борислав Кондов 
 
Комисија II 
1. Проф.д-р Зоран Спировски 
2. Проф.д-р Горан Кондов 
3. Вон.проф.д-р Ристо Чоланчевски 
 
Комисија III 
1.Проф.д-р Горан Кондов 
2.Вон.проф.д-р Ристо Чоланчески 
3.Доц.д-р Борислав Кондов 
 
Комисија IV 
1. Проф.д-р Зоран Спировски 
2. Вон.проф.д-р Ристо Чоланчески 
3. Доц.д-р Борислав Кондов 
 
2.23. Васкуларна хирургија 
Комисија I 
1. Проф.д-р Горан Кондов 
2. Проф.д-р Сашко Јовев 
3. Проф.д-р Игор Кафтанџиев 
 
Комисија II 
1. Проф.д-р Сашко Јовев 
2.Вон.проф.д-р Ристо Чоланчески 
3.Доц.д-р Васил Папестиев 
 
Комисија III 
1.Вон.проф.д-р Ристо Чоланчески 
2.Проф.д-р Горан Кондов 
3.Доц.д-р Борислав Кондов 
 
Комисија IV 
1.Проф.д-р Горан Кондов 
2.Проф.д-р Сашко Јовев 
3.Доц.д-р Васил Папестиев 
 
 
 
 



Комисија V 
1.Вон.проф.д-р Ристо Чоланчески 
2.Доц.д-р Борислав Кондов 
3.Доц.д-р Васил Папестиев 
 
2.24. Трауматологија 
Комисија I 
1.Проф.д-р Славчо Стојменски 
2.Вон.проф.д-р Симон Трпески 
3.Вон.проф.д-р Христијан Костов 
 
Комисија II 
1.Проф.д-р Игор Кафтанџиев 
2.Вон.проф.д-р Симон Трпески 
3.Вон.проф.д-р Христијан Костов 
 
Комисија III 
1.Проф.д-р Славчо Стојменски 
2.Вон.проф.д-р Христијан Костов 
3.Доц. д-р Илир Хасани 
 
Комисија IV 
1.Проф.д-р Игор Кафтанџиев 
2.Вон.проф.д-р Христијан Костов 
3.Доц.д-р Илир Хасани 
 
Комисија V 
1.Проф.д-р Славчо Стојменски 
2.Вон.проф.д-р Симон Трпески 
3.Доц.д-р Илир Хасани 
 
Комисија VI 
1.Проф.д-р Игор Кафтанџиев 
2.Вон.проф.д-р Симон Трпески 
3.Доц.д-р Илир Хасани 
 
Комисија VII 
1.Проф.д-р Славчо Стојменски 
2.Проф.д-р Виктор Камилоски 
3.Вон.проф.д-р Симон Трпески 
 
Комисија VIII 
1.Проф.д-р Игор Кафтанџиев 
2.Проф.д-р Виктор Камилоски 
3.Вон.проф.д-р Симон Трпески 
 
Комисија IX 
1. Проф.д-р Славчо Стојменски 
2. Вон.проф.д-р Христијан Костов 
3. Проф.д-р Виктор Камилоски 



Комисија X 
1.Проф.д-р Игор Кафтанџиев 
2.Вон.проф.д-р Христијан Костов 
3.Проф.д-р Виктор Камилоски 
 
Комисија XI 
1.Проф.д-р Славчо Стојменски 
2.Проф.д-р Виктор Камилоски 
3.Доц.д-р Илир Хасани 
 
Комисија XII 
1.Проф.д-р Игор Кафтанџиев 
2.Проф.д-р Виктор Камилоски 
3.Доц.д-р Илир Хасани 
 
2.25. Дигестивна хирургија 
Комисија I 
1.Проф.д-р Зоран Караџов 
2.Вон.проф.д-р Реџеп Сељмани 
3.Доц.д-р Огнен Костовски 
 
Комисија II 
1.Проф.д-р Никола Јанкуловски 
2.Вон.проф.д-р Светозар Антовиќ 
3.Проф.д-р Ѓорѓи Јота 
 
Комисија III 
1.Проф.д-р Зоран Караџов 
2.Проф.д-р Никола Јанкуловски 
3.Доц.д-р Огнен Костовски 
 
Комисија IV 
1.Проф.д-р Ѓорѓи Јота 
2.Вон.проф.д-р Реџеп Сељмани 
3.Вон.проф.д-р Светозар Антовиќ 
 
Комисија V 
1.Проф.д-р Никола Јанкуловски 
2.Вон.проф.д-р Реџеп Сељмани 
3.Доц.д-р Огнен Костовски 
 
Комисија VI 
1.Проф.д-р Зоран Караџов 
2.Проф.д-р Ѓорѓи Јота 
3.Вон.проф.д-р Светозар Антовиќ 
 
 
 
 
 



2.26. Пластична и реконструктивна хирургија 
Комисија I 
1.Проф.д-р Ѓорѓе Џокиќ 
2.Вон.Проф.д-р Боро Џонов 
3.Виш.науч.сор.д-р Лазо Новески 
 
Комисија II 
1.Проф.д-р Смиља Ѓоргова Туџарова 
2.Вон.проф.д-р Елизабета Мирчевска Жоговска 
3.Науч.сор.д-р Игор Пеев 
 
Комисија III 
1.Проф.д-р Ѓорѓе Џокиќ 
2.Вон.проф.д-р Елизабета Мирчевска Жоговска  
3.Науч.сор.д-р Маргарита Пенева 
 
Комисија IV 
1.Проф.д-р Смиља Ѓоргова Туџарова 
2.Вон.Проф.д-р Боро Џонов  
3.Доц.д-р Софија Пејкова 
 
 

3. Предлагање на План и програма за супспецијализација по супспецијалноста 
Геномска медицина 

Одборот за специјализации и супспецијализации му предлага на ННС да го усвои 
следниот План и програма за супспецијализација по супспецијалноста Геномска 
медицина. 
 
 
 

                                                                                                      Продекан, 
                                                                                          Проф.д-р Ана Данева Маркова с.р. 
 
 
 



ПЛАН И ПРОГРАМА НА СУПСПЕЦИЈАЛИЗАЦИЈАТА ПО ГЕНОМСКА 

МЕДИЦИНА  

 

1. ОПШТО ЗА СУПСПЕЦИЈАЛИЗАЦИЈАТА 

 

1.1 Цел на супспецијализацијата 

 

Современите сознзнија од областа на хуманата генетика навлегуваат во секоја гранка на 

медицината-базична или клиничка. Брзиот напредок на генетските технологии 

овозможуваат откривање на причината на се поголем голем број болести кај човекот кои 

досега немаа јасна етиологија. Генетските тестирањаи нивните интерпретации се 

проширија во многу области на медицината, но со тоа и станаа многу робустни за 

секојдневното работење на лекарите од различни специјалности. Од таму потекнува и 

потребата за осовременување на знаењата од областа на хуманата генетика во сите 

области на медицината- базичните, интерните и хирушките гранки.  

Супспецијализацијата од областа на хуманата генетика обезбедува иинтегрирано 

делување на двете компоненти – базичните и клиничките искуства- опфаќа изработка и 

толкување на резултатите добиени со современите генетски технологии, соработка и 

комплементарност во донесените одлуки за пациентот,  неговото семејство и одлуки кои 

се однесуваат на потомството. 

Со оглед на трендот за создавање на нови иновативни техники за генска терапија 

во секоја област на медицината, се создаде потреба за запознавање на специјалистите кои 

третираат пациенти за можностите што ги нуди рекомбинантната ДНК технологија, 

креирање на генетска терапија, и таргетирана терапија  за многу болести.   

Целта на оваа супспецијализација е да се создадат кадри кои ќе можат 

мултидисциплинарно, во склоп на најновите интернационални препораки, да донесуваат 

одлуки за хумана генетика/молекуларна дијагностика, вклучително потпишување и 

толкување на добиените резултати и специјализирана здравствена услуга за семејствата со 

вродени и наследни болести што опфаќа клинички преглед, дијагностика, третман, 

превенција и генетско советување.  

 

1.2. Услови за запишување на супспецијализацијата 

 

 Условите кои треба да ги исполнуваат специјалистите се пропишани во 

„Правилник за специјализации и субспецијализациите на здравствените работници и 

здравствените соработници со високо образование“, објавен во Службен весник на 

Република Македонија  

Услов за запишување на супспецијализацијата од областа на генетиката е  

здравстнен работник/соработник –сите основни гранки на специјализација -специјалист 

од областа на генетика, патологија, микробиологија, биохемија, педијатрија, сите гранки 

на интерна медицина,онкологија гинекологија и акушерство.  

 

1.3. План и времетраење на супспецијализацијата 

 

Супспецијализацијата по клиничка и лабораториска генетика трае 24 месеци. 

Супспецијализацијата се организира и се спроведува на Медицинскиот факултет, 

Катедрата за хумана генетика, Скопје, а во соработка со други наставни институции на 

факултетот, согласно Правилникот за специјализации и субспецијализациите на 

здравствените работници и здравствените соработници со високо образование“. 



Програмата за супспецијализација ја води ментор, кој е одговорен за извршување и 

координација на програмата. Во согласност со актите на Медицински факултет и  

Катедрата за хумана генетика, а во зависност од специјалноста на кандидатот, програмата 

може да се измени најмногу 25% од наставниот план за супспецијализацијата.  

Наставниот план за супспецијализацијата од клиничка и лабораториска генетика се 

состои од турнуси во кои се влучени тематски предавања, вежби и престој во 

институциите. За секој турнус има одговорен наставник кој ќе го организира турнусот и 

проверката на знаењето.  

 

 

1.4   План и програманасупспецијализацијата 

 

Област на супспецијализација Геномска медицина 

Потребна претходна специјализација сите основни гранки на специјализација 

Звање кое се добива по завршување на 

супспецијализацијата 

Субспецијалист по геномска медицина 

Времетраење на супспецијализацијата 24 месеци 

 

 

Теоретска настава 

 

Програмата за теоретската настава е планирано да се изведува во вид на 

предавања, семинари и работа во мали групи 

Прва година општ дел:  

-основи на генетиката, 

-современи методи на генетски иследувања, интерпретација и 

значење на резултатите од генетските тестирања,  

-анализа на најчестите патогенивирусни и бактериски геноми 

-биоинформатика, користење на генетските датабази, 

-етика во генетските истражувања,  

-основни постулати на генетското советување 

Втора година насочен дел:  

-алгоритам на дијагностички постапки за докажување на ретки и 

наследни болести пренатално и/или антенатално, 

-генетски скрининг на новородени, 

-молекуларна онкологија, клеточно сигнализирање кај канцер 

-генска терапија, 

-персонализирана и предиктивна медицина, 

-проценка на генетскиот ризик во семејството и пошироката 

заедница и нејзини импликации за здравствената и социјалната 

политика, 

-изборен труд од областа 

Дополнителна 

задолжителна 

теоретска 

настава 

Дополнителна задолжителна теоретска настава 

- научно-истражувачка работа 

- комуникациски вештини 

- -координација на активностите меѓу лабораторијата и 

клиниката 

- способност за стекнување и пренесување на знаење 

- медицинска етика и прописи од областа 

- промоција на придобивките од генетските истражувања  



 

 

 

 

Практична настава  

 Турнус Траење 

(месеци) 

Тематска област  Прва година  

Вовед во генетика Институт за имунобиологија и хумана 

генетика 

2 

Микробиолошка генетска 

дијагностика 

Републички завод за здраствена 

заштита, Институт за микробиологија, 

Биохемиска лабораторија при 

Клиниката за детски болести 

2 

Генетска дијагностика на 

ткива 

Институт за патологија, Институт за 

судска медицина 

1 

Молекуларна цитогенетика  Цитогенетска лабораторија при Клиника 

за детски болести 

2 

Цитогенетски анализи во 

пренаталниот период 

Цитогенетска лабораторија при Клиника 

за гинекологија и акушерство 

2 

Фармакогенетика  Клиника за хематологија (детска и 

адултна), институт за трансфузиологија, 

Фармацевтски факултет 

1 

Биоинформатика, генетски 

датабази 

Институт за имунобиологија и хумана 

генетика, Универзитетска Клиника за 

детски болести, МАНУ 

2 

 Втора година  

Генетска дијагноза на 

метаболни болести, можности 

за генска терапија 

Оддел за метаболизам, Оддел за 

имунологија,  оддел за ендокринологија 

и генетика при Клиника за детски 

болести 

2 

Генетска дијагноза на ретки и 

наследни болести 

Оддел за генетика при Клиника за 

детски болести 

2 

Генетски скрининг програми скрининг лабораторија при Клиника за 

детски болести, Клиника за 

гинекологија и акушерство 

1 

Молекуларна онкологија, 

можности за генска терапија 

Клиника за хематологија (детска и 

адултна), Клиника за онкологија 

2 

Преинплантациона и 

пренатална дијагностика 

Планирање на методи за за 

преимплантациона и пренатална 

дијагностика 

1 

Функционирање на генетското 

советувалиште 

Оддел за генетика при Клиника за 

детски болести, Клиника за 

гинекологија и акушерство 

1 

Изборен труд од областа  3 

 ВКУПНО 24 

 

 



Практични вештини од супспецијализацијата по геномска генетика со дефиниран 

број на постапки и интервенции  

 

Реден 

број 

Практична вештина Начин на изведување 

  Опсервира/ 

интерпретира 

Изведува 

1 Класична и автоматизирана метода за изолација на 

ДНК, мерење на концентрација на ДНК 

10 10 

2 Конструирање на алгоритам на генетски анализи 

кај ретки болести/синдромиод сите области на 

медицината 

5 2 

3 Анализа на стандарден кариотип направен 

пре/постнатално и при инфертилитет 

10 5 

4 Детекција, карактеризација и квантификација на 

инфективни агенси-вируси/бактерии 

5 5 

5 Анализа на варијабилни FISH проби 

(енумерациони, break-apart, фузиони) во 

интерфазни клетки и култура на ткиво 

10 2 

6 Познавањенапознатитемеѓународнисистеминаном

енклатура (како ISCN, HGVS) 

10 5 

7 Конструирање на панел за таргетирано 

секвенционирање според одредена морбидна 

состојба 

2  

8 Интерпретација на резултати од цитогенетските 

и/или молекуларните методи кај моногенетски 

заболувања на органите или системите 

5 5 

9 Проценка на ризик за појава на 

мултифакторијалните заболувања во семејството 

5 5 

10 Клинички, биохемиски или дисморфолошки 

елементи кај пациентот или плодот важни за 

донесување на одлука за примена на одредена 

генетска анализа 

10 5 

11 Анализа на генотип-фенотип студија на добиениот 

резултат  од NGS според податоци од литературата 

5 2 

12 Компарација на добиените резултати од повеке 

методи (кариотип, FISH, панели) за ист пациент 

5 2 

13 Проценка на патогеноста на добиената варијанта 

на геномот според литературата и генетските 

датабази 

5 1 

14 Интерпретација на QF-PCR и MLPA анализи за 

детекција на најчести хромозомски реаранжирања 

5 2 

15 Анализа на генетски причини за брачна 

стерилност/репетирачки абортуси 

5 2 

16 Конструирање на генетски  резултат на од 

молекуларните анализи 

5 1 

17 Активно учество на состаноци меѓу 

лабораторијата и клиникатаво врска со 

планирањето и толкувањето на резултатите 

 5 



18 Анализа на ДНК примероци во судството 5 0 

19 Конструирање на документ за информирана 

согласност која се однесува за генетски 

испитувања 

 2 

20 Обезбедување квалитет (OECD препораки, ECA 

упатства, Eurogentest-EQA-препораки, национални 

упатства), акредитација (ISO 15189) 

3 

 

21 Учество во одлука за абортус на фетус со генетска 

болест 
5 

 

22 Учество во генетска консултација  10 5 

 

 

За време на субспецијализацијата на секој кандидат ќе му биде одреден ментор и 

едукатори во тек на изведување на турнусите на различните оддели/ институции. 

 

По обавените турнуси ќе се полага завршен испит пред комисија составена од 3 члена од 

редот на наставници на Медицинскиот факултет во Скопје.  

 

Скопје, 1.10.2021     Шеф на Катедра по хумана генетика 

 

Проф д-р Елена Шукарова-Ангеловска 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

ИЗВЕШТАЈ ОД НАСТАВНО НАУЧЕН КОЛЕГИУМ ЗА ПОСЛЕДИПЛОМСКИ 
СТУДИИ ПО ЈАВНО ЗДРАВСТВО 

 
 
 

 Наставно – научниот колегиум  за последипломски студии  по јавно здравство 
на УКИМ Медицинскиот факултет во Скопје одржа состанок на 08.11.2021 година 
преку сретствата за електронска комуникација (reply all). 

.                                                                                                
1. Формирање на комисија за оценка на магистерски труд по пријава од:  

 
а) Билјана Ристовска на тема: "Процена на знаењето, перцепцијата на ризик и 
однесувањето на граѓаните на Скопје за влијанието на климатските промени и 
аерозагадувањето врз алергиските респираторни болести". 
 
      Предлог комисија: 
     1. Проф.д-р Моме Спасовски 
     2. Проф. д-р Весна Велиќ Стефановска 
    3. Проф. д-р Јованка Бислимовска Караџинска 

 
2. Прифаќање на тема за изработка на магистерски труд по Јавно 

здравство и определување на ментор по пријава од: 
 

       а) Силхан Саитов на тема: "Навики и однесувања поврзани со здравјето кај 
младите од различна етничка припадност во Скопскиот регион". 

          За ментор се предлага: Проф.д-р Елена Ќосевска   
 
 
 
 
                                                                                                          Претседател на  

                                                                                        Наставно научен колегиум 
                                                                                                         по Јавно здравство 

                                                                                          Проф д-р Моме Спасовски с.р. 

 



 
 
 
 

ИЗВЕШТАЈ ОД СОВЕТОТ НА ДОКТОРСКИ СТУДИИ 
ПО ЈАВНО ЗДРАВСТВО 

 
 
 
 

Советот на докторски студии по Јавно Здравство, по електронски пат одржа состанок 
на 08.11.2021 година, и по предложените точки од дневниот ред зазеде став 

 
1. Пријава на тема со предлог проект за изработка на докторски труд од; 
 
   а) Маја Панајотовиќ Радевска на тема: „Ергономски карактеристики на 

работното место и мускулоскелетни нарушувања кај здравствени работници “ 
Се предлага комисија во состав: 
 
 1. Проф.д-р Јованка Караџинска Бислимовска -ментор 
 2. Проф.д-р Јордан Минов-член 
 3. Проф.д-р Розалинда Исјановска-член 

 

            2. Формирање на комисија за оцена на докторска дисертација од: 

            а) Евгенија Григорова на тема: "Јавно здравствени аспекти на најчестите 
фонолошко артикулативни нарушувања кај децата на предшколска возраст и рана 
школска возраст". Се предлага Комисија во состав: 
 
            1. Проф, д-р Розалинда Исјановска -претсдател 
            2. Проф.д-р  Гордана Ристовска-ментор 
            3. Проф. д-р Михаил Кочубовски-член 
            4. Проф. д-р Бети Зафирова Ивановска-член 
            5. Проф. д-р Елена Ќосевска-член 
 
 

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

 



ИЗВЕШТАЈ ОД ОДБОРОТ ЗА МЕЃУНАРОДНА СОРАБОТКА 
 

Одборот за меѓународна соработка на Медицинскиот факултет во Скопје одржа состанок 
на далечина преку електронска комуникација на ден 11.11.2021 година. На седницата се вклучија 
12 од 16те членови на Одборот. Откако едногласно се усвои дневниот ред, членовите на Одборот 
се изјаснија по предложените точки: 
 

Ад-1. Извештај за активностите на Одборот за меѓународна соработка во  
периодот од октомври 2020 до октомври 2021 година 
Во извештајниот период, Одборот за меѓународна соработка функционираше во согласност со 
препораките за заштита од SARS-Cov2 во пандемиски услови. Состаноците и консултациите меѓу 
членовите на Одборот се одвиваа на далечина преку платформата Microsoft Teams. 
 

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

најголем дел насочена кон реализација на Конкурсот за ЕРАЗМУС плус-програмите  за мобилност 
за учебната 2021/2022 година. Во летниот семестар 2021 година, беа само делумно реализирани 
програмите за мобилност, во која учествуваа 16 студенти (од 34 номинации) со партнерските 
медицински факултети во Љубљана, Марибор, Пловдив, Истанбул и Безансон (УФЦ, Франција) 
поради тоа што медицинските факултети во Белград, Ниш, Софија, Риека, Осијек, Сплит, Аквила 
и Фоѓа, ги откажаа претходно номинираните места имајќи ги предвид вонредните услови на 
работа во време на пандемија. Како и секогаш, Медицинскиот факултет е со најголем број 
апликации и реализации на студентски мобилности, споредено со другите факултети на 
Универзитетот. За летниот семестар 2022 се договорија 19 мобилности за наши студенти од 6. 
година, на медицинските факултети на универзитетите во Љубљана, Марибор, Аквила, Сплит, 
Риека, Осијек, Софија и Истанбул, додека номинираните места за Белград, Ниш, Пловдив, Едрене, 
Фоѓа и Безансон, останаа непополнети поради тоа што немаше заинтересирани кандидати, за што 
веројатно допринесе и епидемиолошката состојба со COVID-19. Имајќи го предвид фактот дека во 
тек на целиот извештаен период работевме во услови на пандемија, за поздравување е големиот 
интерес на студентите за остварување на мобилност на универзитите во странство. Освен 
класичната Еразмус плус мобилност во рамките на актуелните договори, на студентите им се 
овозможи on-line учество на летната школа “Paliative care – An interdisciplinary approach” во 
организација на Медицинскиот факултет во Љубљана која се одржа во периодот  30.06.-5.07. 2021 
година. 

На Медицинскиот факултет изминатата академска година немаше прием на странски 
студенти во рамките на Еразмус плус програмата, согласно препораката од Канцеларијата за 
меѓународна соработка на Универзитетот ,,Св. Кирил и Методиј” за заштита на студентите и 
вработените од SARS-Cov2, со исклучок на една студентка со македонско државјанство која 
студира во странство, на Медицинскиот факултет во Плевен, Р. Бугарија, на која и беше 
овозможено да изврши дел од летната пракса по интерна медицина и хирургија во матичната 
држава, благодарение на дополнителниот ангжман на колегите од соодветните катедри. 

Мобилноста на наставниците поради пандемијата е ставена во мирување, со надеж дека ќе 
се создадат услови за нивна реализација во тек на 2022 година. 
 

Посети од странски експерти и визитинг-професори  
 
Во текот на 2020/2021 поради пандемијата, за жал, не можеа да се остварат посети од 

визитинг професори. Во Октомври 2021 година се реализираше посета на Институтот за јавно 
здравје од страна на проф. Марша Марш, експерт за јавно здравје од Универзитетот Ноксвил во 
Тенеси, САД.  Непосредно после нејзината посета, инициравме процедура за потпишување 



договор за билатерална соработка помеѓу двата Универзитети која би опфатила взаемна размена 
на студенти на постдипломски студии кои активно би се вклучиле во билатерални проекти од 
областа на јавно здравје, епидемиологија и биостатистика.  

Исто така, во Октомври 2021 година се иницираше постапка за потпишување уште два 
договори за соработка од кои еден е договор за соработка во рамките на ЕРАЗМУС плус 
програмата со Медицинскиот факултет на Универзитетот Меденијет во Истанбул, Турција, а 
вториот е за медицинска и научно-истражувачка соработка со Универзитетот во Сент Луис, САД. 

Студентските меѓународни активности беа исто така редуцирани во извештајниот период 
поради состојбата со пандемијата. 
Покрај редовните национални активности, во организација на ММСА во Март 2021 беше 
организирана панел дискусија на платформата Zoom, под наслов ,,Дезинфомрациите и 
пандемијата на КОВИД-19” на која учествуваа Доц. Др. Венко Филипче, министер за здравство на 
Р. С. Македонија, Патриција Ди Џовани претставничка на УНИЦЕФ, д-р Џихан Тавила 
претставничка на СЗО и амбасадорката на САД г-ѓа Кејт Мари Брнз. Во септември 2021, ММСА 
овозможи учество на нашите студенти на вебинар преку платформата Lecturio, на тема " 
Importance of both physical and radiological exam in clinical settings", на која предаваше Д-р Стефан 
Холт од Универзитетот Јејл, САД. Во Октомври 2021 во организација на ЕМСА се реализираа 
проектите во склоп на столбот за Евроинтеграција и Култура на темите ,,Growtgh in children" и 
,,Puberty” предводени од д-р Роберт Хофман од Универзитетската Клиника за детски болести во 
Охајо, САД. 

  
Планирани активности за периодот 2021/22 година 

Во наредниот период се планира продолжување на активностите – поврзани со мобилноста на 
студенти и наставници, како и поинтензивна комуникација со визитинг професорите, согласно со 
епидемиолошката состојба со COVID-19 во тој период. 

Активноста  се планира да биде насочена кон  Конкурсот за ЕРАЗМУС плус-програмите  
за мобилност за учебната 2021/2022 година. За летниот семестар 2022 година, испратени беа до 
Ректоратот на УКИМ вкупно 19 апликации на студенти. Во моментов интензивно се работи на 
комуникација со странските партнери од универзитетите во Љубљана, Марибор, Аквила, Фоѓа, 
Белград, Ријека, Сплит, Осијек, Пловдив, Софија и Истанбул. Се надеваме дека и покрај 
ситуацијата со пандемијата ќе  се реализираат планираните мобилности. Дополнително, 
интензивно се разгледуваат можностите за продолжување со прием на странски студенти за 
зимскиот семестар 2022 година, што секако во голема мера ќе зависи од епидемиолошката 
состојба, начинот на организирање на наставата, како и од прифаќањето и отпочнувањето со 
настава на англиски јазик. 

Активностите за мобилност на наставници, кои се одложени од минатогодишниот конкурс, 
очекуваме да се реализираат во тек на наредната академска година, под претпоставка да се 
стабилизира епидемиолошката состојба со COVID-19. 

Интеринституционалните Еразмус договори со досегашните партнерски институции 
продолжуваат, а во наредната година се планира финализирање на отпочнатите преговори за 
потпишување на договор со Медицинскиот факултет на Универзитетот Меденијет во Истанбул, 
Турција, Универзитетот во Сент Луис, САД, како и со Универзитетот Ноксвил во Тенеси, САД. 
Секако поради сѐ поголемиот интерес на студентите и наставниот кадар за мобилност, ќе се 
ангажираме за  потпишување на договори и со други универзитети. 

Се забележува сѐ поголем интерес на странските студенти за остварување на мобилност на 
нашиот факултет, но неопходно е интензивирање на напорите за воведување на англиската 
програма на студиите по општа медицина, со што се очекува понатамошно зголемување на 
заинтересираноста кај странските студенти. 

Исто така сведоци сме и на сѐ поголемиот интерес на наставници од други универзитети 
кои аплицираат за мобилност на нашиот факултет, иако  единствена пречка за тоа е работењето во 
вонредни, пандемиски услови. Поради тоа, во наредниот период планираме интензивирање на 



соработката со организирање предавања преку средствата за електронска комуникација, како би се 
прилагодиле на новонастанатите услови, а за што веќе имаме стекнато доволно искуство. 

Во текот на академската 2020/2021 поради пандемијата, за жал, не можеа да се реализираат 
сите планирани посети од визитинг професори. Доколку продолжи ваквиот тренд на пандемијата 
со Ковид-19, планираме употреба на различни модалитети на електронска комуникација- 
предавања, виртуелни работилници, вебинари, телеконференции и т.н. Користејќи го искуството 
од другите универзитети за настава на далечина, ќе го унапредиме нашиот едукативен процес, а 
истовремено ќе ја одржиме неопходната комуникација со колегите од странство, која е во основа 
на меѓународната соработка на нашиот факултет.  

 

Ад-2. Донесување на предлог-одлука за ангажирање визитинг професори на Медицинскиот 
факултет при УКИМ во Скопје 

- Предлог за избор во визитинг професор од Катедрата по хирургија за проф. д-р Марио 
Старешиниќ од Медицинскиот факултет во Загреб, Р.Хрватска, за визитинг 
професор од областа трауматологија  

Членовите на Одборот беа информирани за барањето од Катедрата по хирургија, за избор 
на професор д-р Марио Старешиниќ во визитинг професор од областа на трауматологијата. 
На членовите на Одборот електронски им беа презентирани биографските податоци, 
стручните и научните достигнувања на предложениот кандидат, по што се пристапи кон 
гласање на предлогот. Присутните членови на Одборот за меѓународна соработка 
едногласно го поддржаа предлогот со 12 гласа “ЗА”  

- Предлог за избор во визитинг професор од Деканот на медицинскиот факултет за 
Проф.д-р Кирил Трпков од Универзитетот Калгари, Алберта, Канада, за визитинг 
професор од областа патологија. 

Членовите на Одборот беа информирани за предлогот на Деканот за избор на професор д-р 
Трпков во визитинг професор од областа на патологијата. Проф. др. Кирил Трпков 
студиите по медицина ги завршил во 1987 година на Медицински факултет при 
Универзитетот Св. Кирил и Методиј во Скопје, како најдобар студент во својата генерација 
со просечен успех 10 за што бил награден со повелба од Универзитетот. Веднаш се 
запишал на специјализација по патолошка анатомија, а по завршување на 
специјализацијата работи како специјалист на одделот за хистопатологија и цитологија на 
Клиниката за Онгологија и на Катедрата за патолошка анатомија при Медицинскиот 
факултет во Скопје до 1993 година кога заминува на Универзитетот Алберта Хоспитал во 
Едмонтон Канада како стипендист. Др. Кирил Трпков е професор по патологија на 
Универзитетот Калгари, Алберта, Канада. Тој е водач на групата за генитоуринарна 
патологија на Одделот за патологија и лабораториска медицина на Медицинскиот 
факултет Куминг при Универзитетот Калгари, и е консултант за Alberta Precision Labs 
Институтот за урологија Јужна Алберта, како и Центарот за рак Том Бејкер во Калгари, 
Канада. Тој е поврзан и со Институтот за рак Арни Шарбоно во Калгари. Проф. Д-р Трпков 
е уропатолог, патолог со супспецијалистичка експертиза за болести на бубрегот, 
простатата, тестисите, мочниот меур и уринарниот тракт. Како поканет предвач и 
едукатор, има одржано нaд 130 предавања, курсеви, слајд семинари и работилници на сите 
континенти. Неговата публицистичка дејност опфаќа повеќе од 150 рецензирани трудови 
објавени во престижни часописи, понатаму поглавја во повеќе книги, и над 120 апстракти 
презентирани на интернационални конгреси. Раководел и учествувал во бројни проекти и 



летни школи. Член е во Уредувачки одбори и рецензент во многу престижни часописи од 
областа на патологијата. Визитинг професор е на повеќе универзитети низ светот меѓу кои 
New York University School of Medicine УСА, Pitié-Salpêtrière Hospital, Department of 
Anatomical Pathology,Paris, France, University Hospital, Department of Pathology, Bonn, 
Germany, Charles University Hospital Plzen, Department of Pathology, Plzen, Czech Republic, 
Royal North Shore Hospital, Department of Pathology, Sydney, Australia и добитник е на 
бројни награди во својата струка како и награди за најдобар наставник на годината на 
Универзитетот во Калгари. Тој е вклучен во неколку национални и меѓународни 
организации, како што се Канадската академија за патологија на Соединетите 
Американски Држави (USCAP), Меѓународната академија за патологија (IAP), различни 
експертски панели и комиси, вклучително и Светската здравствена организација (СЗО), во 
воспоставувањето насоки и стандарди за пракса во уропатологијата. Неодамна, тој ја 
предводеше меѓународната експертска група за генитоуринарна патологија, составена од 
Здружението за генитоуринарна патологија (GUPS), за да обезбеди ажурирање за новите 
бубрежните ентитети како и за постоечките бубрежни ентитети. Тој е основачки член на 
Здружението за генитоуринарна патологија (ГУПС), основано во 2018 година, како 
меѓународна субспецијалистичка организација која има за цел да ја унапреди грижата за 
пациентите со уролошки заболувања преку поттикнување на најдобри практики, 
истражување и едукација во уролошката патологија. Во 2019 година Проф. др. Трпков е 
избран за прв претседател на Здружението за генитоуринарна патологија. GUPS 
моментално има повеќе од 600 членови од над 60 земји. Иако предлогот не потекнува од 
Катедрата за патологија, со оглед на презентираните биографски податоци, научните и 
стручни достигнувања на кандидатот, членовите на Одборот за меѓународна соработка 
едногласно го поддржаа предлогот со 12 гласа “ЗА”. 

- Предлог за избор во визитинг професор од Катедрата по интерна медицина за проф. д-
р Димитар Ефремов – раководител на Одделот за молекуларна хематологија на 
Меѓународниот центар за генетски инжинеринг и биотехнологија во Трст, Италија. 
 
Членовите на Одборот беа информирани за барањето од Катедрата по интерна медицина, 

за избор на д-р Димитар Ефремов во визитинг професор од областа на хематологијата. 
Др. Димитар Ефремов е роден на 26 декември 1960 во Скопје. Во 1986 година дипломирал на 
Медицинскиот факултетот на Универзитет Св. Кирил и Методиј, каде ја обавил и 
специјализацијата по интерна медицина. Стручни усовршувања и студиски престои обавил на 
Медицинскиот факултет на Џорџија во Августа, САД, и во Меѓународниот центар за генетски 
инженеринг и биотехнологија во Трст, Италија. Во 1994 година се стекнал со звањето доктор на 
медицински науки на Медицинскиот факултет на Универзитетот во Мастрихт, Холандија, а во 
2013 година се стекнал со хабилитација за професор по хематологија во Италија. Тој е светски 
познат научник од областите на хематологијата и молекуларната медицина, а во моментот е 
Раководител на Одделот за молекуларна хематологија на Меѓународниот центар за генетски 
инженеринг и биотехнологија во Трст, Италија. 
 
Неговите бројни научни достигнувања се отпечатени во најпознатите светски списанија од 
подрачјето на хематологијата, онкологијата и имунологијата. Објавил повеќе од 120 трудови во 
водечки мегународни научни списанија и презентирал над 200 апстракти на конгреси, со вкупен 
импакт фактор од над 900. Со над 5000 цитати и х-индекс 36 се вбројува во редот на 
најцитираните и најреномираните научници со потекло од Северна Македонија. Член е на 
уредувачките одбори на бројни мегународни научни списанија од областа на хематологијата и 
онкологијата, вклучувајки Haematologica (официјално списание на Европската Хематолошка 
Асоцијација), Frontiers in Oncology, Cancers, Mediterranean Journal of Hematology and 
Infectious Diseases, и други. Професор е на докторските студии на Меѓународниот центар за 



генетски инженеринг и биотехнологија во Трст и редовно е поканет предавач на најпознатите 
универзитети во светот. За неговите истражувања добил бројни признанија и награди, вклучувајки 
престижни проекти од Американската асоцијација за леукемии и лимфоми и Италијанската 
асоцијација за истражувања на ракот. Иако поголемиот дел од својата кариера го поминал во 
странство, дал голем придонес и во развојот на научната и здравствената дејност во Северна 
Македонија преку воведување на повеќе нови дијагностички и терапевтски процедури. Мегу 
другото, во 1987 година прв на ниво на Југославија ја вовел ПЦР методата, во 1998 година ја 
формирал првата лабораторија за молекуларна дијагностика на Медицинскиот факултет во Скопје, 
а во 2000 година бил еден од иницијаторите и реализаторите на проектот за трансплантацијата на 
матични хематопоетски клетки во Северна Македонија. Како еден од водечките истражувачи на 
Меѓународниот центар за генетски инженеринг и биотехнологија, овозможил финансирање на 10 
научно-истражувачки проекти на институции од Северна Македонија во вкупна вредност од над 
500.000 евра. Во 2015 година е избран за член на Македонската академија на науките и 
уметностите надвор од работниот состав во Одделението за медицински науки. Во 2016 година е 
избран за член на Европската академија на науките и уметностите.  
Со оглед на презентираните биографски податоци, научните и стручни достигнувања на 
кандидатот, членовите на Одборот за меѓународна соработка едногласно го поддржаа предлогот 
со 12 гласа “ЗА”. 
 
Ад-3. За третата точка на дневниот ред немаше пријавени дискусии и коментари. 

 
Со тоа дневниот ред на состанокот беше исцрпен. 
 

      Координатор за меѓународна соработка, 
проф.др.Рубенс Јовановиќ с.р.      



 
 
 
 
 

ИЗВЕШТАЈ ОД ОДБОРОТ ЗА ИЗДАВАЧКА ДЕЈНОСТ 
 
 

Членовите на Одборот за издавачка дејност на Медицинскиот факултет одржа 
состанок на ден 10.11.2021 година, преку средствата за електронска комуникација (e-mail)  
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)  Учебно помагало со наслов: „Мукополисахаридози“ на Медицинскиот факултет 

од авторот проф.д-р Зоран Гучев со соработниците: Александра Јанчевска и Ардијана Беќири, 
Катедрата за педијатрија  за членови на рецензентска комисија ги предлага: 

1. Проф.д-р Велибор Тасиќ   
2. Проф.д-р Марина Крстевска Константинова. 
 
б) Монографија со наслов: „Водич за правилна исхрана кај деца и адолесценти со 

дијабетес мелитус и инсулинска резинстенција“ од авторите: Елена Шукарева Ангеловска, 
Наташа Деспотовска Димитриевска и Марина Крстевска Константинова, Катедрата за 
педијатрија  за членови на рецензентска комисија ги предлага:  

1. Проф.д-р Зоран Гучев   
2. Проф.д-р Соња Бојаџиева. 
 

2. Донесување на Одлука за печатење на рецензирани учебници/учебни помагала: 
  1. Учебно помагало со наслов: „Скрининзи и вакцинации кај новородено дете“ од 

авторката Снежана Јанчевска и соработниците: Аспазија Софијанова, Соња Бојаџиева, 
Николина Здравевска, Горан Кочовски, Билјана  Таушанова и Игор Исјановски  од Катедрата 
за педијатрија во тираж од 300 примероци. 

2. Учебникот со наслов: „ Општа хирургија за студентите по дентална медицина“ 
од авторите: Елизабета Жоговска Мирчевска, Боро Џонов, Светозар Антовиќ, Владимир 
Мирчевски, Лазар Тодоровиќ, Оливер Станков, Борислав Кондов и Симон Трпески од 
Катедрата за хирургија во тираж од 300 примероци. 

б) Монографија со наслов: „Нормален пубертет и негови нарушувања“ од 
авторката: Марина Крстевска Константинова од Катедрата за педијатрија во тираж од 100 
примероци. 

б) Монографија со наслов: „Леукемии во детска возраст“ од авторката: Светлана 
Кочева од Катедрата за педијатрија во тираж од 100 примероци.  

 
 
 

                                                                                                              Претседател на  
                Одборот за издавачка дејност 

                                       Проф. д-р Људмила Ефремовска, с.р.  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

РЕЦЕНЗИИ ДЕМОНСТРАТОРИ 








