






  
 
 

З  А  П  И  С  Н  И  К 
 
 Од одржана XXXIX 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 17.02.2022 година.  
 

Од вкупно 146 членa на  Наставно-научниот совет, по предложениот дневен ред 
на седницата преку е-маил се изјаснија 122 членoви (113 наставници и 9 студенти) и 
тоа: Соња Топузовска, Розалинда Попова Јовановска, Бети Зафирова Ивановска, Златко 
Јаќовски, Ана Данева Маркова, Светлана Цековска, Јулија Живадиновиќ Богдановска, 
Биљана Зафирова,  Аце Додевски, Јасна Богданска, Катерина Тошеска Трајковска, Лена 
Какашева Маженковска, Бети Дејанова, Лидија Тодоровска, Сања Манчевска, 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, Ана 
Угринска, Василчо Спиров, Маја Јакимовска Димитровска, Биљана Пргова, Љубица 
Георгиевска Исмаил, Елизабета Србиновска Костовска, Марија Вавлукис, Христо 
Пејков, Лидија Попоска, Петар Дејанов, Ѓулшен Селим, 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, 
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, Сузана Николовска, Реџеп Сељмани, Александар 
Чапароски, Владимир Рендевски, Александра Димовска Гавриловска, Симон Трпески, 
Смиља Туџарова Ѓоргова, Горан Кондов, Ристо Чоланчевски, Оливер Станков, Скендер 
Саиди, Лазар Тодоровиќ, Шабан Мемети, Зоран Божиновски, Роза Џолева Толевска, 
Даниела Георгиева, Весна Димовска Јорданова, Јане Нетковски, Никола Николовски, 
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, Татјана Макаровска Бојаџиева, Јордан Минов, Сашо Столески, 
Александар Петличковски, Катерина Ставриќ, Томислав Станковски, студенти: Филип 
Николовски, Јована Цветановска, Ана Крстевскa, Јасмин Муминовиќ, Ивана Балоска, 
Кети Скепаровска, Олга Дамовска,  Мартин Анѓелов и Слободан Доксимовски.  
 

Членови што не се изјасниле за седницата преку е-маил: Јасмина Плунцевиќ 
Глигороска, Јасмина Тројачанец Павловска, Александар Станков, Биљана Јанеска,  
Даниела Миладинова, Даниела Поп Ѓорчева, Михаел Груневски, Александар Ѓорески, 
Марина Крстевска Константинова, Никола Јанкуловски, Светозар Антовиќ, Христијан 
Костов, Валентина Коевска, студенти: Виктор Симеоновски, Сара Бошевска, Бојана 
Манoва,  Андреј Петровски, Гонџа Сељмани, Иван Арсовски,  Срна Хршум, Дарја 
Мадевска, Матеј Трајчевски, Гордана Крстева и Кирил Кузмановски. 

 
Матeријалите за седницата на членовите на ННС им беа доставени на 14.02.2022 

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 ХXXVIII седница на Наставно-научниот совет 
одржана на ден 21.12.2021 година и Тематската седница одржана на 13.01.2022 година. 

2. Донесување на Одлука за усвојување на финансискиот план и донесување на 
завршните сметки (финансискиот годишен извештај) на Факултетот за 2021 година 
(прилог). 

3. Донесување на Одлука за измена и дополнување на Одлуката 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. 

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

правилна исхрана кај деца и адолесценти со дијабетес мелитус и инсулинска 
резистенција“ од авторите: Елена Шукарова Ангеловска, Наташа Деспотовска-
Димитриевска и Марина Крстевска Константинова, Билтен на УКИМ бр. 1251 од 
15.12.2021 година, стр.90-92.  

б) Извештај од комисијата за рецензија на ракописот со наслов: 
„Мукополисахаридози“ од авторот Зоран Гучев со соработниците Александра 
Јанчевска и Адријана Беќири, Билтен на УКИМ бр. 1253 од 15.01.2022 година, стр.70-
72.  

в) Извештаи од комисии за оцена на предлог-докторски проект за изработка на 
докторски труд по медицина од докторанти на Школата за докторски студии при 
УКИМ (позитивните извештаи на рецензентските комисии за оценка на предлог-
докторски проект за изработка на докторски труд за следните кандидати се 
едногласно прифатени од Советот на студиска програма од третиот циклус 
докторски студии) за: 

1. Д-р Виолета Христова Јаниќ на тема: „Ефикасност и безбедност на колонската 
полипектомија без електрокаутеризација наспроти конвенционална полипектомија кај 
аденоматозни колонски полипи со големина од 4 мм -10 мм“,. 

2. Д-р Христина Поповска на тема: „Анализа на функционални конектоми на 
ЦНС проценети со rs-fMRI кај пациенти со Паркинсонова болест со и без лесен 
когнитивен дефицит“. 

3. М-р Халил Танај на тема: „Напроксен наспроти индометацин како профилакса 
за пост-ендоскопски панкреатит“. 

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

докторанди на Школата за докторски студии при УКИМ за: 
1. Д-р Светлана Павлеска Кузманоска на тема: „Проценка на артериска 

ригидност кај болни со дијабетес мелитус тип 2, со и без бубрежно оштетување“,  
Билтен на УКИМ бр. 1251 од  15.12.2021 година, стр.101-110. 

2. Д-р Јане Талески на тема: „Влијанието на срцевата ресинхронизациона 
терапија (СРТ) врз преткоморните и коморните аритмии кај пациенти со срцева 
слабост“,  Билтен на УКИМ бр. 1252 од  01.01.2022 година, стр.65-76. 

3. Д-р Билјана Зафировска Талеска на тема: „Проценка на безбедност и успех на 
трансулнарен пристап со истострана радијална оклузија за перкутани ангиографски 
процедури“,  Билтен на УКИМ бр. 1252 од  01.01.2022 година, стр.77-88. 



  
4. Д-р Александар Трајановски на тема: „Компаративна анализа на резултатите 

од примена на два хируршки пристапа при имплантирање на тотални ендопротези на 
колк“,  Билтен на УКИМ бр. 1252 од  01.01.2022 година, стр.89-96. 

5. Д-р Нерон Поповски на тема: „Анализа на хируршката корекција на 
адолесцентни идиопатски сколиози со задна сегментална инструментација и фузија со 
конструкција со висока густина во целост од полиаксијални педикуларни шрафови“, 
Билтен на УКИМ бр. 1253 од  15.01.2022 година, стр.73-79. 

6. Д-р Димитар Вељановски на тема: „Ефективноста на перирадикулaрната 
терапија под водство на компјутеризирана томографија кај пациенти со хронична 
лумбална болка и радикулопатија“, Билтен на УКИМ бр. 1253 од  15.01.2022 година, 
стр.80-89. 

7. Д-р Ана Коцевска на тема: „Ризик-фактори за патолошки промени на 
ендометриумот и нивна асоцијација со ендокрините нарушувања, метаболичен синдром 
и остеопороза“, Билтен на УКИМ бр. 1253 од  15.01.2022 година, стр.90-102. 

 
д) Извештaј од комисијата за оцена на предлог-докторски проект за изработка 

на докторски труд по јавно здравство од докторанди на Школата за докторски 
студии при УКИМ за: 

1. Д-р Ибадете Буцалија на тема: „Знаења, ставови и практики поврзани со 
суплементи, пред и за време на пандемијата COVID-19: Пресечно истражување во 
областа Феризај“. 

 
ѓ) Извештaј од комисијата за оцена на докторскa  дисертација по јавно 

здравство од докторанди на Школата за докторски студии при УКИМ за: 
1. М-р Евгенија Григорова на тема: „Јавноздравствени аспекти на најчестите 

фонолошко-артикулативни нарушувања кај деца на претшколска и на рана школска 
возраст “,  Билтен на УКИМ бр. 1251 од  15.12.2021 година, стр.93-100. 
 

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

6. Избор на демонстратори 
 а) Избор на Стефан Неделкоски за демонстратор на Катедрата за имунологија по 

предметот Вовед во имунологија на Медицинскиот факултет во Скопје, за академската 
2021/2022 година. 

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

Медицинскиот факултет, а според Билтен на Универзитетот „Св. Кирил  и Методиј“ во 
Скопје, Билтен на УКИМ бр. 1251 од 15.12.2021 година, Билтен на УКИМ бр. 1252 од 
01.01.2022 година, Билтен на УКИМ бр. 1253 од 15.01.2022 година и Билтен на УКИМ 
бр. 1254 од 01.02.2022 година. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Ад-1. Усвојување  на записниците од ХXXVIII седница на Наставно-научниот 
совет одржана на ден 21.12.2021 година и Тематската седница одржана на 13.01.2022 
година. 



  
 ННС со мнозинство гласови ги усвои записниците од ХXXVIII седница на 

Наставно-научниот совет одржана на ден 21.12.2021 година и Тематската 
седница одржана на 13.01.2022 година. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Ад-2. Донесување на Одлука за усвојување на финансискиот план и донесување 
на завршните сметки (финансискиот годишен извештај) на Факултетот за 2021 година . 

ННС со мнозинство гласови ја усвои Одлуката за усвојување на 
финансискиот план и донесувањето на завршните сметки (финансиски годишен 
извештај) на Факултетот за 2021 година. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Ад-3.Донесување на Одлука за измена и дополнување на Одлуката 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. 

ННС со мнозинство гласови ја усвои Одлука за измена и дополнување на 
Одлуката 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. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

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

ракописи, извештаи од комисии за оцена на предлог-докторски проект за изработка на 
докторски труд по медицина од докторанти на Школата за докторски студии при 
УКИМ, извештaи од комисии за оцена на докторски дисертации по медицина од 
докторанди на Школата за докторски студии при УКИМ, извештaј од комисијата за 
оцена на предлог-докторски проект за изработка на докторски труд по јавно здравство 
од докторанди на Школата за докторски студии при УКИМ и извештaј од комисијата за 
оцена на докторскa дисертациja по јавно здравство од докторанди на Школата за 
докторски студии при УКИМ. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

Кадровскиот одбор на Наставно-научниот совет на Медицинскиот факултет од 
Скопје одржал состанок на 14.02.2022 година, преку средствата за електронска 
комуникација.  
 

1.ННС донесе Одлука за распишување на конкурс за нови места за избор во 
наставно-научни, научни и соработнички звања, по барање од катедрите. 

Катедрите ги доставија следните барања кои Кадровскиот одбор ги разгледа и 
му предлага на Наставно-научниот совет да донесе Одлука за распишување на Конкурс: 

Катедра  Барања 
Медицинска физика  1 асистент 
Трансфузиологија 1 научен раб. 

Медицина на труд 1 асистент  
 

Дерматовенерологија 2 асистенти  

 
 

Кардиологија 
1 научни раб. 



  
Хематологија 
1 наставник 

Гастроентерохепатологија 
1 наставник 
1 научен раб. 
Ревматологија 
1 наставник  

 
 
 
 
 
Интерна медицина 

Нефрологија 
2 научни раб. 

Хистологија и 
ембриологија 

2 асистенти 

Офталмологија 2 асистенти 
Неврологија  1 научен раб. 

1 асистент 
Судска медицина 3 асистенти 

Катедрата за интерна медицина достави барање кое Кадровкиот одбор го 
прифати, две научни места по едно од областите токсикологија и ендокринологија и 
заболување на метаболизмот кои беа распишани на есенскиот конкурс и останаа 
непополнети, односно немаше пријавени кандидати да не се распишуваат на 
пролетниот конкурс (март 2022 година). 

Наведените места ќе бидат распишани на конкурс кој ќе се објави во месец Март 
2022 година. 
 

2. ННС донесе 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 интерна медицина достави барање со кое бара дополнување  на 
одлуката со нови стручњаци од практитката за студиските програми и тоа:  
за стручни медицински сестри за предметот Здравствена нега на возрасни со 
геронтологија и за дипломирани физиотерапевти и дипломирани логопеди за 
предметот Геронтологија во академската 2021/2022 година, со специјлист 
медицинска сестра Катерина Митровска и специјлист медицинска сестра 
Емилија Трајковска од ЈЗУ Специјализирана болница за геријатриска и 
палијативна медицина ,,13 Ноември” - Скопје; 

- Катедрата за онкологија со радиотерапија достави барање со кое бара 
дополнување  на одлуката со нов стручњак од практитката за студиската 
програма за дипломирани радиолошки технолози за предметот 
Радиотерапија во академската 2021/2022 година, со радиолошки технолог 
Наташа Пулковска од ЈЗУ УК за радиотерапија и онкологија - Скопје. 

Наведеите лица неможат да вршат оценување на студентите. 
 
3. Разгледување на барања за одобрување на отсуства за наставници и 

соработници врз основа на дадена согласност од институциите каде што се 
вработени и катедрите 



  
- ас.д-р Магдалена Милева вработена во ЈЗУ Институт за патофизиологија и 

нуклеарна медицина,  поднесе барање за одобрување на неплатено отсуство во период 
од 2 (две) години, започнувајќи од 01.04.2022 година, поради стручно усовршување во 
областа на Нуклеарната медицина во Клиничката болница и истражувачки Институт 
специјализиран за онколошки заболувања Institut Jules Bordet, Université Libre de 
Bruxelles во Брисел, Белгија. 

За ова барање има согласност од Катедрата за патолошка физиологија, 
Катедрата за нуклеарна медицина и од раководителот на Институтот за 
патофизиологија и нуклеарна медицина. 

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

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Наставен одбор 
Наставниот одбор на Наставно-научниот совет на Медицинскиот факултет во 

Скопје, одржал седница на ден 08.02.2022 година со електронска комуникација. 
1. Усвојување на Распоредот за теоретска и практична настава во летниот 

семестар за сите студиски програми.  
2. Разно 
Наставниот одбор со мнозинство гласови го  усвои Распоредот за теоретска и 

практична настава во летниот семестар за сите студиски програми.                                                                                                           
  Извештајот од Наставниот одбор ќе бидe проследен до Наставно-научниот 
совет. 

ННС со мнозинство гласови го усвои извештајот од Наставниот 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 
10.02.2022 година. 

1.  ННС формира комисии за оцена на докторска дисертација од: 
- м-р Катерина Спасовска на тема: „Предикција на морталитет кај пациенти со 

тешка вонболнички стекната пневмонија“, се формира комисија во состав: 
1. Проф. д-р Звонко Миленковиќ, претседател 
2. Проф. д-р Виктор Камилоски, ментор 
3. Проф. д-р Ирена Кондова Топузовска, член 
4. Проф. д-р Снежана Стојковска, член 
5. Проф. д-р Крсто Гроздановски. член 
- д-р Саша Ќаева-Анастасова на тема: „Корелација помеѓу степенот на ХОББ и 

кардиоваскуларната функција“, се формира комисија во состав: 
1. Проф. д-р Елизабета Србиновска Костовска, претседател 
2. Проф. д-р Дејан Докиќ, ментор 
3. Проф. д-р Даниела Поп Ѓорчева, член 
4. Проф. д-р Христо Пејков, член 
5. Проф. д-р Јорго Костов. член 
- д-р Билјана Костовска: „Компарација на параметрите на видната острина и 

диоптриска јачина по оперативен третман на средна до висока миопија со примена на 
ласер ин ситу кератомилеуза и имплантација на факични леќи“, се формира комисија во 
состав: 

1. Проф. д-р Весна Димовска Јорданова, претседател 
2. Проф. д-р Јасмина Плунцевиќ Глигоровска, ментор 
3. Проф. д-р Милена Голубовиќ, член 



  
4. Проф. д-р Милица Ивановска, член 
5. Проф. д-р Никола Оровчанец. член 

 
2. ННС формира комисии за пријава на тема со  предлог-докторски проект за 

изработка на докторски труд од: 
- д-р Виола Чаволи на тема: "Прогностички фактори кај дифузен крупно-клеточен 

лимфом”, се формира комисија во состав: 
1. Проф. д-р Борче Георгиевски, ментор 
2. Проф. д-р Лидија Чевреска, член 
3. Проф. д-р Ирина Пановска Ставридис. член 
- д-р Бети Костадиновска Јорданоска на тема: "Евалуација на ефектот на eсмолол 

врз намалување на периоперативната исхемија на миокардот кај пациенти со коронарна 
артериска болест”, се формира комисија во состав: 

1. Проф. д-р Билјана Јанеска, ментор 
2. Проф. д-р Мирјана Шошолчева, член 
3. Проф. д-р Љубица Георгиевска Исмаил. член 
- д-р Елена Ристовска на тема: "Значење на ABO крвногрупниот ситем за појавата 

на венскиот тромбоемболизам”, се формира комисија во состав:  
1. Проф. д-р Маријан Бошевски, ментор 
2. Проф. д-р Татјана Макаровска Бојаџиева, член 
3. Н. сов. д-р Анита Христова Димчева. член 
- д-р Ивана Дохчева Карајованов на тема: "Евалуација на муко-кутани промени и 

корелација со социо-демографски, лабораториски, фармаколошки и етиолошки 
факторикај пациенти со терминална бубрежна болест на дијализа”, се формира 
комисија во состав:  

1. Проф. д-р Сузана Николовска, ментор 
2. Проф. д-р Гоце Спасовски, член 
3. Проф. д-р Катерина Дамевска. член 
- д-р Јасна Бушиноска на тема: "Компарација на дејството на интраартериски 

нимодипин и верапамил врз артерискиот вазоспазам при ендоваскуларен третман на 
церебрални аневризми”, се формира комисија во состав: 

1. Проф. д-р Александар Чапароски, ментор 
2. Проф. д-р Андријан Карталов, член 
3. Доц. д-р Менка Лазареска. член 
- д-р Марта Тунџева на тема: "Полифармацијата кај стари лица како ризик фактор 

за когнитивни нарушувања”, се формира комисија во состав: 
1. Проф. д-р Катарина Ставриќ, ментор 
2. Проф. д-р Ирена Кондова Топузовска, член 
3. Проф. д-р Гордана Китева Тренчевска. член 
- д-р Нора Емини на тема: "Клинички, биолошки, генетски и прогностички 

аспекти на хематурија во детска возраст”, се формира комисија во состав: 
1. Проф. д-р Велибор Тасиќ, ментор 
2. В. Н. сор. д-р Емилија Шахпазова, член 
3. Проф. д-р Светлана Цековска. член 
- д-р Огнен Шешовски на тема:  "Проценка на биолошкиот потенцијал на коската 

за санација при третман на фрактури на потколеницата и нивни компликации со метод 
на компресивно – дистракциона остеосинтеза по Илизаров”, се формира комисија во 
состав: 

1. Проф. д-р Славчо Стојменски, ментор 
2. Проф. д-р Симон Трпевски, член 
3. Н. сор. д-р Ненад Атанасов. член 

 



  
3. Информација за извештаи од комисии за оценка на докторска дисертација 

од: 
- д-р Светлана Павлеска Кузманоска (објавен во Билтен на Универзитетот бр. 

1251 од 15.12.2021) на тема: “Проценка на артериска ригидност кај болни со дијбетес 
мелитус тип 2, со и без бубрежно оштетување“. 

- д-р Јане Талески (објавен во Билтен на Универзитетот бр. 1252 од 01.01.2022)  
на тема: „Влијанието на срцевата ресинхронизациона терапија (СРТ) врз 
преткоморните и коморните аритмии кај пациенти со срцева слабост“. 

- д-р Билјана Зафировска Талеска (објавен во Билтен на Универзитетот бр. 
1252 од 01.01.2022)  на тема: „Проценка на безбедност и успех на трансулнарен пристап 
со истострана радијална оклузија за перкутани ангиографски процедури“. 

- д-р Александар Трајановски (објавен во Билтен на Универзитетот бр. 1253 од 
15.01.2022)  на тема: „Компаративна анализа на резултатите од примена на два 
хируршки пристапа при имплантирање на тотални ендопротези на колк“ , 

- д-р Нерон Поповски (објавен во Билтен на Универзитетот бр. 1253 од 
15.01.2022)  на тема: "Анализа на хируршката корекција на адолесцентни идиопатски 
сколиози со задна сегментална инструментација и фузија со конструкција со висока 
густина во целост од полиаксијални педикуларни шрафови". 

- м-р Ана Коцевска (објавен во Билтен на Универзитетот бр. 1253 од 
15.01.2022)  на тема: "Ризик-фактори за патолошки промени на ендометриумот и нивна 
асоцијација со ендокрините нарушувања, метаболичен синдром и остеопороза". 

- д-р Димитар Вељановски (објавен во Билтен на Универзитетот бр. 1253 од 
15.01.2022)  на тема: " Ефективноста на перирадикулaрната терапија под водство на 
компјутеризирана томографија кај пациенти со хронична лумбална болка и 
радикулопатија ". 
 

4.ННС формира комисии за одбрана на докторска дисертација од: 
- д-р Светлана Павлеска Кузманоска (објавен во Билтен на Универзитетот бр. 

1251 од 15.12.2021) на тема: “Проценка на артериска ригидност кај болни со дијбетес 
мелитус тип 2, со и без бубрежно оштетување“ се формира 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 
- д-р Јане Талески (објавен во Билтен на Универзитетот бр. 1252 од 01.01.2022)  

на тема: „Влијанието на срцевата ресинхронизациона терапија (СРТ) врз 
преткоморните и коморните аритмии кај пациенти со срцева слабост“ се формира 
комисија во состав: 

1. Проф. д-р Марија Вавлукис, претседател  
2. Н. сов. д-р Светлана Станковиќ, ментор  
3. Проф. д-р Елизабета Србиновска Костовска, член  
4. Проф. д-р Сашко Кедев, член  
5. Проф. д-р Драган Мијакоски. член  
- д-р Билјана Зафировска Талеска (објавен во Билтен на Универзитетот бр. 

1252 од 01.01.2022)  на тема: „Проценка на безбедност и успех на трансулнарен пристап 
со истострана радијална оклузија за перкутани ангиографски процедури“ се формира 
комисија во состав: 

1. Проф. д-р Елизабета Србиновска Костовска, претседател  
2. Проф. д-р Сашко Кедев, ментор 
3. Проф. д-р Јорго Костов, член  
4. Проф. д-р Розалинда Исијановска, член  



  
5. Проф. д-р Весела Малеска Ивановска. член 
- д-р Александар Трајановски (објавен во Билтен на Универзитетот бр. 1253 од 

15.01.2022)  на тема: „Компаративна анализа на резултатите од примена на два 
хируршки пристапа при имплантирање на тотални ендопротези на колк“ се формира 
комисија во состав: 

1. Проф. д-р Златко Темелковски, претседател  
2. Проф. д-р Зоран Божиновски, ментор 
3. Проф. д-р Симон Трпески, член  
4. Проф. д-р Лазар Тодоровиќ, член  
5. Проф. д-р Бети Зафировава Ивановска. член 
- д-р Нерон Поповски (објавен во Билтен на Универзитетот бр. 1253 од 

15.01.2022) на тема: "Анализа на хируршката корекција на адолесцентни идиопатски 
сколиози со задна сегментална инструментација и фузија со конструкција со висока 
густина во целост од полиаксијални педикуларни шрафови" се формира комисија во 
состав: 

1. Проф. д-р Златко Темелковски, претседател 
2. Проф. д-р Зоран Божиновски, ментор 
3. Проф. д-р Игор Кафтанџиев, член  
4. Проф. д-р Климе Ѓорески, член 
5. Проф. д-р Бети Зафировава Ивановска. член 
- м-р Ана Коцевска (објавен во Билтен на Универзитетот бр. 1253 од 

15.01.2022)  на тема: "Ризик-фактори за патолошки промени на ендометриумот и нивна 
асоцијација со ендокрините нарушувања, метаболичен синдром и остеопороза" се 
формира комисија во состав: 

1. Проф. д-р Гордана Петрушевска, претседател  
2. Проф. д-р Димче Зафиров, ментор  
3. Проф. д-р Ана Данева Маркова, член  
4. Проф. д-р Јадранка Георгиевска, член  
5. Проф. д-р Горан Димитров. член 
- д-р Димитар Вељановски (објавен во Билтен на Универзитетот бр. 1253 од 

15.01.2022)  на тема: "Ефективноста на перирадикулaрната терапија под водство на 
компјутеризирана томографија кај пациенти со хронична лумбална болка и 
радикулопатија" се формира комисија во состав: 

1. Проф. д-р Светлана Антевска Грујоска, претседател  
2. Проф. д-р Дијана Никодиевиќ, ментор 
3. Проф. д-р Виолета Василевска Никодиновcка, член 
4. Проф. д-р Михаил Груневски, член 
5. Проф. д-р Бети Зафирова Ивановска. член  
5. Информација за извештај од комисии за оцена на предлог-докторски проект 

за изработка на докторски труд од: 
- д-р Виолета Христова Јаниќ на тема: „Ефикасност и безбедност на колонската 

полипектомија без електрокаутеризација наспроти конвенционална полипектомија кај 
аденоматозни колонски полипи со големина 4 мм-10мм “. 

- д-р Халил Танај на тема: „Напроксен наспроти индометацин како профилакса 
за пост-ендоскопски панкреатит “. 

- д-р Христина Поповска на тема: „Анализа на функционални  конектоми на 
ЦНС проценети со rs-fMRI кај пациенти со Паркинсонова болест со и без лесен 
когнитивен дефицит “. 

ННС со мнозинство гласови го усвои извештајот од Советот на студиска 
програма за трет циклус студии по медицина 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 



  
Одбор за специјализации и супспецијализации 

Одборот за специјализации и супспецијализации на Наставно-научниот совет на 
Медицинскиот факултет од Скопје одржал состанок на 09.02.2022 година преку 
средствата за електронска комуникација. 

1. Предлагање на измени на усвоените комисии за полагање на предиспитен 
завршен колоквиум и специјалистички испит по специјалноста Интерна медицина и 
Гастроентерохепатологија 

ННС ги усвои следните измени во усвоените Одлуки за формирање комисии за 
полагање на предиспитен завршен колоквиум и специјалистички испит по 
специјалноста: 

1.1. Интерна медицина 
Комисијата VIII  
 1. Проф. д-р Лидија Чевреска 
 2. Проф. д-р Марија Вавлукис 
 3. Доц. д-р Саша Јовановска Мишевска 

1.2. 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 Позалинда Попова Јовановска 
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 Ненад Јоксимовиќ, 
Проф. д-р Магдалена Генадиева Димитрова, Проф. д-р Калина Гривчева Старделова. 

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. ННС донесе Одлука за формирање на Комисија за разгледување и оцена на 

Предлог- План и програма за супспецијализација по супспецијалноста Педијатриска 
лабораториска медицина  

Одборот за специјализации и супспецијализации ja усвои Одлуката за 
формирање на Комисија за разгледување и оцена на Предлог-Планот и програмата за 
супспецијализација по супспецијалноста Педијатриска лабораториска медицина во 
следниот состав:  

1. Проф. д-р Александар Петличковски  
2. Проф. д-р Елена Шукарова Ангеловска 
3. Проф. д-р Даница Лабудовиќ 

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



  
Одбор за меѓународна соработка 
Одборот за меѓународна соработка на Медицинскиот факултет во Скопје одржал 

состанок на далечина преку електронска комуникација на ден 7.02.2022 година.  
Ад-1. Предлог од Катедрата за интерна медицина за избор на проф. д-р Ѓуро 

Мацут од Клиниката за ендокринологија , дијабет и болести на метаболизмот од Белград, за 
визитинг професор на Медицинскиот факултет во Скопје. 

Членовите на Одборот беа информирани за барањето од Катедрата по интерна 
медицина, за избор на професор д-р Ѓуро Мацут во визитинг професор. На членовите 
на Одборот електронски им беа презентирани биографските податоци, стручните и 
научните достигнувања на предложениот кандидат. Проф. д-р Ѓуро Мацут е 
специјалист по ендокринологија, од 2018 година раководител на оддел на Клиниката за 
ендокринологија, дијабет и болести на метаболизам, при Универзитетскиот Клинички 
центар на Србија во Белград. Учествувал во 5 национални и 2 меѓународни научно-
истражувачки проекти, како и во 11 клинички студии како истражувач или главен истражувач. 
Има објавено повеќе од 200 научно истражувачки трудови во интернационални и списанија со 
меѓународен уредувачки одбор, со кои повеќе од 100 со импакт фактор. Претседател е на 
српското здружение за репродуктивна ендокринологија,  секретар на бордот за ендокрина 
онкологија при Српското медицинско здружение, Член е на Ендокринолошкото здружение на 
САД, Европското здружение за ендокринологија, Европската тироидна асоцијација, 
Здружението за ексцес на андроген и PCOS, а од 2019 година визитинг професор 
Медицинскиот факултет на Атинскиот Универзитет. С пристапи кон гласање на предлогот. 
Присутните членови на Одборот за меѓународна соработка едногласно го поддржаа предлогот 
со 12 гласа “ЗА”.  

Ад-2. Предлог од Катедрата по анесстезија и реанимација за избор на проф. д-
р Радмило Јанковиќ од Клиниката заанестезиологија и интензивна нега од Ниш, за 
визитинг професор на Медицинскиот факултет во Скопје. 

Членовите на Одборот беа информирани за барањето од Катедрата по анестезија 
и реанимација, за избор на професор д-р Радмило Јанковиќ во визитинг професор од 
областа на анестезиологија и ранимација. На членовите на Одборот електронски им беа 
презентирани биографските податоци, стручните и научните достигнувања на 
предложениот кандидат, кој е специјалист анестезиолог, професор на Медицинскиот 
факултет во Ниш и заменик директор на Клиничкиот центар во Ниш. По втор пат е 
избран за секретар на Европското здружение на анестезиолози и член е на неговиот 
Научен одбор. Добитник е на повеќе национални и интернационални награди и научни 
признанија. Проф. Радмило Јанковиќ е долгогодишен предавач по конгреси, 
постдипломски курсови и симпозиуми кои се организирани од страна на Катедрата по 
анестезиологија и реанимација на нашиот факултет и Здружението на анестезиолози. 
Се пристапи кон гласање на предлогот. Присутните членови на Одборот за 
меѓународна соработка едногласно го поддржаа предлогот со 12 гласа “ЗА”  

Ад-3. Иницијатива на Медицинскиот факултет од универзитетот на Источно 
Сараево (UES) за склучување билатерален договор за соработка во рамките на 
ЕРАСМУС+ програмата за меѓународна соработка.  

Членовите на Одборот беа информирани за иницијативаа која потекнува од 
Медицинскиот факултет при УЕС, при што електронски беше презентиран 
курикулумот на потенцијалниот партнерски факултет и структурата на студиите за 
општа медицина и програмата за стручни медицински сестри. Присутните членови на 
Одборот за меѓународна соработка едногласно го поддржаа предлогот со 12 гласа “ЗА”  

ННС со мнозинство гласови го усвои извештајот од Одборот  за 
меѓународна соработка 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 



  
Наставно-научен колегиум по јавно здравство 

          Наставно – научен колегиум  за последипломски студии  по јавно здравство по 
електронски пат одржал состанок на ден 07.02.2022 година.           

1. Усвојување на извештај од комисија за оцена на магистерски труд од: 
      а) Тања Костадиновска, на тема: „Обезбедување на квалитет на здравствена 
заштита и подобрување на задоволството од работа кај вработените преку акредитација 
на здравствената установа“ 

Рецензиjaта дадена од страна на комисијата за оценка на магистерски труд е 
позитивна и  Наставно – научен колегиум  за последипломски студии  по јавно 
здравство едногласно ја прифати. 
      б) Билјана Ристоска, 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“ 

 Рецензиjaта дадена од страна на комисијата за оценка на магистерски труд е 
позитивна и  Наставно – научен колегиум  за последипломски студии  по јавно 
здравство едногласно ја прифати . 

2. ННС формира комисии за одбрана на магистерскии труд по пријава од 
 кандидат:  
     а) Тања Костадиновска, на тема: „Обезбедување на квалитет на здравствена заштита 
и подобрување на задоволството од работа кај вработените преку акредитација на 
здравствената установа“, се формира комисија во состав: 

1. Проф.д-р Розалинда Исјановска- претседател 
2. Проф.д-р Бети Зафирова Ивановска- член 
3. Науч. сов.д-р Ирина Павловска- ментор 

     б) Билјана Ристоска, 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“, се формира комисија во 
состав: 

1. Проф.д-р Моме Спасовски- претседател 
2. Проф.д-р Весна Велиќ Стефановска- член 
3. Проф.д-р Елена Ќосевска- ментор 

   ННС со мнозинство гласови го усвои извештајот од Наставно-научениот 
колегиум по јавно здравство 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Совет на студиска програма за трет циклус на студии по јавно здравство 
Советот на студиската програма за трет циклус-докторски студии по Јавно 

здравство на Медицинскиот факултет во Скопје, по електронски пат одржал седница на 
ден 10.02.2022 година. 

1. ННС донесе  предлог одлука согласно утврдените процедури за подготовка на 
Конкурсот за запишување студенти на трет циклус студии - докторски студии на 
Универзитетот „Св.Кирил и Методиј“ во Скопје во академската 2022/2023 година: 
1. Советот на студиската програма на третиот циклус студии по Јавно здравство 

утврди вкупно 7 потенцијални ментори со вкупно 7 слободни места (за студиската 
програма Јавно здравство), кои ги исполнуваат условите за менторство на трет 
циклус студии согласно законските одредби. 

2. Бројот на студенти, според слободните места на потенцијалните ментори е утврден 
на вкупно 7. 

3. Услови и критериуми за запишување студенти на докторски студии по Јавно 
здравство, потребно е кандидатите да имаат и: 
 Завршени втор циклус академски студии со стекнати најмалку 300 ЕКТС-

кредити од првиот и вториот циклус студии збирно; 



  
 завршени постдипломски студии на студиските програми пред воведувањето на 

европскиот кредит трансфер систем, на кои им се признаваат 60 кредити за 
организирана академска обука и предавања и друг вид комуникациски 
активности 

 Стекната стручна подготовка според студиски програми за регулирани 
професии, со стекнати најмалку 300 ЕКТС-кредити, или со завршени 
интегрирани студии со 360 кредити; 

 Остварен просечен успех од претходно завршеното образование (прв и втор 
циклус студии посебно, односно на интегрираните студии), од најмалку 8  

4. Школарината за студирање на третиот циклус студии-докторски студии изнесува 
5000 евра во денарска противвредност за 6 семестри. 

5. Листа на потенцијални ментори: 
-  Проф. д-р Розалинда Исјановска (1 кандидат) 
-  Проф. д-р Гордана Ристовска (1 кандидат) 
-  Проф. д-р Елена Ќосевска (1 кандидат) 
-  Проф. д-р Весна Велиќ Стефановска (1 кандидат) 
-  Проф. д-р Ирина Павловска (1 кандидат) 
-  Проф. д-р Михаил Кочубовски (1 кандидат) 
-  Проф. д-р Моме Спасовски (1 кандидат) 

2.ННС формира комисии за пријава на тема со  предлог-докторски проект за 
изработка на докторски труд од: 

- Кирил Петровски тема: "Заштита на податоците на корисниците на 
здравствените услуги во Република Северна Македонија”, се формира комисија во 
состав: 

1. Проф. д-р Елена Ќосевска, ментор 
2. Проф. д-р Моме Спасовски, член 
3. Проф. д-р Весна Велиќ Стефановска, член  

 
- Марина Бачановиќ тема: "Поврзаноста меѓу стресот на работа, синдромот на 

согорување и животниот стил кај здравствените работници”, се формира 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  
3. Информација за извештаи од комисии за оценка на докторска дисертација 

од: 
- Евгенија Григорова (објавен во Билтен на Универзитетот бр. 1251 од 

15.12.2021) на тема: „Јавноздравствени аспекти на најчестите фонолошки-
артикулативни нарушувања кај деца на претшколска возраст и на рана школска 
возраст“. 

4.ННС формира комисии за одбрана на докторска дисертација од: 
- Евгенија Григорова (објавен во Билтен на Универзитетот бр. 1251 од 15.12.2021) 

на тема: „Јавноздравствени аспекти на најчестите фонолошки-артикулативни 
нарушувања кај деца на претшколска возраст и на рана школска возраст“ се формира 
комисија во состав: 

1. Проф. д-р Розалинда Исјановска, претседател,  
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, 



  
5. Информација за извештај од комисии за оцена на предлог-докторски проект за 

изработка на докторски труд од: 
- д-р Ибадете Буцалију на тема: „Знаења, ставови и практики поврзани со 

суплементи, пред и за време на пандемијата COVID-19“. 
ННС со мнозинство гласови го усвои извештајот од Советот 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 10.02.2021 година, преку средствата за електронска комуникација (e-
mail). 

1. ННС донесе Одлука за печатење на рецензирани учебници/учебни помагала: 
1. Учебнo помагало со наслов: „Практикум за психиајтрија“ од авторите: доц.д-р 

Елизабет Мицева Величкоска, проф.д-р Лилјана Игњатова, проф.д-р Славица Арсова 
Хаџи-Анѓелковска и проф.д-р Ненси Манушева, од Катедрата за психијатрија и 
медицинска психологија во тираж од 200 примероци. 

2. Учебникот со наслов: „Здравствена нега во радиологија“  од група автори:  
проф.д-р Елизабета Србиновска Костовска,  проф.д-р Љубица Георгиевска Исмаил, 
доц.д-р Јорго Костов, проф.д-р Мери Трајковска, проф.д-р Викторија Чалоска, 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 Спироски, проф.д-р Светозар Антовиќ, проф.д-р Слободн Ристевски, проф.д-р 
Игор Кафтанџиев проф.д-р Ристо Чоланчевски, д-р Мишел Мирчевски, ас.д-р Марко 
Спасов и ас.д-р Деспот Деспотовски од Катедрата за интерна медицина во тираж од 150 
примероци. 

3. 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 од Катедрата за физиологија во тираж од 200 примероци. 

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

Ад-6. Избор на демонстратори 
 а) Избор на Стефан Неделкоски за демонстратор на Катедрата за имунологија по 

предметот Вовед во имунологија на Медицинскиот факултет во Скопје, за академската 
2021/2022 година. 
 ННС со мнозинство гласови изврши избор на Стефан Неделкоски за 
демонстратор. 
 

Ад-7. Избори по билтени 
  
I. Избор по билтен бр. 1251 
а) Избор на редовен професор по предметите од наставно-научната област 

медицинска генетика врз основа на рецензијата, а по пријава на вонр.проф.д-р Елена 
Шукарова Ангеловска. 

ННС со мнозинство гласови изврши избор на вонр.проф.д-р Елена 
Шукарова Ангеловска за редовен професор. 

 



  
б) Избор на редовен професор по предметите од наставно-научните области: 

хигиена и здравствена екологија врз основа на рецензијата, а по пријава на 
вонр.проф.д-р Гордана Ристовска. 

ННС со мнозинство гласови изврши избор на вонр.проф.д-р Гордана 
Ристовска за редовен професор.  

 
в) Избор на насловен вонреден професор по предметите од наставно-научните 

области: интерна медицина и хематологија врз основа на рецензијата, а по пријава на 
насл.доц.д-р Светлана Крстевска Балканов. 

ННС со мнозинство гласови изврши избор на насл.доц.д-р Светлана 
Крстевска Балканов за насловен вонреден професор.  

 
г) Избор на научен соработник по предметите од научните области: педијатрија 

и детски болести со нега на болно и здраво дете врз основа на рецензијата, а по пријава 
на асистент докторанд д-р Александра Јовановска. 

ННС со мнозинство гласови изврши избор на асистент докторанд д-р 
Александра Јовановска за научен соработник. 
 

II. Избор по билтен бр. 1252 
а) Избор на редовен професор по предметите од наставно-научните области: 

интерна медицина и нефрологија врз основа на рецензијата, а по пријава на 
вонр.проф.д-р Билјана Герасимовска Китановска. 

ННС со мнозинство гласови изврши избор на вонр.проф.д-р Билјана 
Герасимовска Китановска за редовен професор.  

 
б) Избор на редовен професор по предметите од наставно-научната област 

неврологија врз основа на рецензијата, а по пријава на вонр.проф.д-р Арбен Таравари . 
ННС со мнозинство гласови изврши избор на вонр.проф.д-р Арбен 

Таравари за редовен професор. 
 
в) Избор на асистенти по предметот биохемија и клиничка биохемија врз основа 

на рецензијата, а по пријава на д-р Мелда Емин и м-р Елена Петрушевска Станојевска. 
ННС со мнозинство гласови изврши избор на д-р Мелда Емин за асистенти. 
 
ННС со мнозинство гласови изврши избор на м-р Елена Петрушевска 

Станојевска за асистенти. 
 
г) Избор на асистент по предметот епидемиологија со биостатистика и 

медицинска информатика врз основа на рецензијата, а по пријава на д-р Љубица 
Димитриевска. 

ННС со мнозинство гласови изврши избор на д-р Љубица Димитриевска за 
асистент. 

 
III. Избор по билтен бр. 1253 
а) Избор на вонреден професор по предметите од наставно-научната област 

медицинска генетика врз основа на рецензијата, а по пријава на д-р Тодор Арсов. 
ННС со мнозинство гласови изврши избор на д-р Тодор Арсов за вонреден 

професор. 
 



  
б) Избор на вонреден професор по предметите од наставно-научните области: 

педијатрија и детски болести со нега на болно и здраво дете врз основа на рецензијата, 
а по пријава на н. сор. д-р Силвана Наунова Тимовска. 

ННС со мнозинство гласови изврши избор на н.сор. д-р Силвана Наунова 
Тимовска за вонреден професор. 

в) Избор на доцент по предметите од наставно-научната област онкологија врз 
основа на рецензијата, а по пријава на ас.д-р Емилија Лазарева. 

ННС со мнозинство гласови изврши избор на ас.д-р Емилија Лазарева за 
доцент. 

 
г) Избор на асистент по предметот онкологија со радиотерапија врз основа на 

рецензијата, а по пријава на д-р Гордана Петковска. 
ННС со мнозинство гласови изврши избор на д-р Гордана Петковска за 

асистент. 
 
IV. Избор по билтен бр. 1254 
а) Избор на редовни професори по предметите од наставно-научните области: 

педијатрија и детски болести со нега на болно и здраво дете врз основа на рецензијата, 
а по пријава на 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. 

ННС со мнозинство гласови изврши избор на вонр.проф.д-р Констандина 
Кузевска Манева за редовен професор. 

 
ННС со мнозинство гласови изврши избор на вонр.проф.д-р Лидија Карева 

за редовен професор. 
 
ННС со мнозинство гласови изврши избор на вонр.проф.д-р Светлана 

Кочева за редовен професор. 
 
ННС со мнозинство гласови изврши избор на вонр.проф.д-р Марина 

Крстевска Константинова за редовен професор. 
 
б) Избор на вонреден професор по предметите од наставно-научните области: 

физикална медицина и рехабилитација и физикална медицина со принципи на 
рехабилитација врз основа на рецензијата, а по пријава на доц. д-р Валентина Коевска. 

ННС со мнозинство гласови изврши избор на доц.д-р Валентина Коевска за 
вонреден професор. 

 
в) Избор на вонреден професор по предметите од наставно-научната област 

оториноларингологија врз основа на рецензијата, а по пријава на доц. д-р Габриела 
Копачева Барсова. 

ННС со мнозинство гласови изврши избор на доц.д-р Габриела Копачева 
Барсова за вонреден професор. 

 
г) Избор на доцент по предметите од наставно-научната област логопедија врз 

основа на рецензијата, а по пријава на д-р Весна Лазаровска. 
ННС со мнозинство гласови изврши избор на д-р Весна Лазаровска за 

доцент. 
 



  
д) Избор на виш научен соработник по предметите од научните области: 

интерна медицина и кардиологија врз основа на рецензијата, а по пријава на д-р 
Антонио Георгиев. 

ННС со мнозинство гласови изврши избор на д-р Антонио Георгиев за виш 
научен соработник. 

ѓ) Избор на научен соработник по предметите од научните области: хирургија и 
урологија врз основа на рецензијата, а по пријава на ас.д-р Александар Трифуновски. 

ННС со мнозинство гласови изврши избор на ас.д-р Александар 
Трифуновски за научен соработник. 

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

и детски болести со нега на болно и здраво дете врз основа на рецензијата, а по пријава 
на д-р Данило Нонкуловски. 

ННС со мнозинство гласови изврши избор на д-р Данило Нонкуловски за 
научен соработник. 

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

медицина и токсикологија врз основа на рецензијата, а по пријава на ас.д-р Александра 
Бабуловска. 

ННС со мнозинство гласови изврши избор на ас.д-р Александра Бабуловска 
за научен соработник. 

 
з) Избор на асистенти по предметот интерна медицина врз основа на рецензијата 

и издвоеното мислење на рефератот, а по пријава на асистент докторанд д-р Аргент 
Муча, асистент докторанд д-р Арзана Хасани Јусуфи, асистент докторанд д-р Ивица 
Бојовски, асистент докторанд д-р Маја Бојаџиоска, асистент докторанд д-р Цветанка 
Волкановска Илијевска, асистент докторанд д-р Билјана Тодорова и д-р Лидија 
Павлеска. 

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

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

Арзана Хасани Јусуфи за асистент. 
 
ННС со мнозинство гласови изврши избор на асистент докторанд д-р Ивица 

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

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

Цветанка Волкановска Илијевска за асистент. 
 
ННС со мнозинство гласови изврши избор на асистент докторанд д-р 

Билјана Тодорова за асистент. 
 
ННС со мнозинство гласови изврши избор на д-р Лидија Павлеска за 

асистент. 
 

     Записничар                                                                              Д е к а н 
 Дипл.прав. Горан Нелоски, с.р.                                         Проф.д-р Соња Топузовска, с.р.                         





 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

РЕЦЕНЗИИ ЗА ЗА ОЦЕНА НА ПРЕДЛОГ-ДОКТОРСКИ ПРОЕКТ 
ЗА ИЗРАБОТКА НА ДОКТОРСКИ ТРУД ПО МЕДИЦИНА ОД 

ДОКТОРАНТИ НА ШКОЛАТА ЗА ДОКТОРСКИ СТУДИИ ПРИ 
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До Наставно научниот совет  
на Медицински факултет при 
Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ 
Скопје 

 
 
 

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

дисертација 
   
 
 

Наставно-научниот совет на Медицинскиот факултет во состав на 
Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје на својата XXXIX редовна 
седница одржана на 17.02.2022 година, на предлог на Советот на трет циклус 
студии - докторски студии по медицина, а врз основа на Законот за високо 
образование на Република Северна Македонија, определи Рецензенстка 
комисија за оценка на подобност на пријавена тема со предлог докторски 
проект за изработка на докторска дисертација од д-р Јасна М. Бушиноска, од 
Универзитетската клиника за анестезија, реанимација и интензивно лекување, 
со наслов: „Компарација на дејството на интраартериски нимодипин и 
верапамил врз артерискиот вазоспазам при ендоваскуларен третман на 
церебрални аневризми“, во состав: 

  
Проф. д-р Александар Чапароски 

 Проф. д-р Андријан Карталов 
 Доц. д-р Менка Лазареска 
 
Рецензентската комисија се состана и по разгледување на доставениот 

труд има чест да го поднесе следниов 
  

 
И  З  В  Е  Ш  Т  А  Ј 

  
  

Мислење за предложената тема за изработка на докторска 
дисертација 

Приложената предлог тема за изработка на докторска дисертација со 
наслов: „Компарација на дејството на интраартериски нимодипин и верапамил 
врз артерискиот вазоспазам при ендоваскуларен третман на церебрални 
аневризми“ од д-р Јасна М. Бушиноска, 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, статистички арментариум, очекувани резлутати и користена 
литература.  

 Воведот содржи податоци кои се објавени во научната литература во 
светски рамки, а се однесуваат на предметот од интерес на предложената тема. 



Содржински јасно е структуриран и лесно се следи, суштински иницира интерес 
за одбраната тема на работа и дава поддршка на неопходноста да се изработи 
труд од овој карактер. 

Во воведот кандидатот дава осврт на досегашните истражувања на 
полето на субарахноидалната хеморагија и вазоспазмот како негова најчеста 
компликација од почетокот на нејзиното осознавање и интензивно испитување 
па се до најсовремените пристапи во модерната медицина. 

Паралелно со опишување на патогенетските механизми на вазоспазмот и 
неговите реверзибилни и трајни компликации, кандидатот ги објаснува детално 
факторите кои содејствуваат со него во мозочното оштетување при 
субарахноидалната хеморагија и врз кои ,со активно и навремено делување 
може да се превенира развојот на целата низа патолошки процеси.На 
досегашните познати факти се надоврзауваат новите техники кои денес се во 
рутинска употреба и за чија рутинска употреба се неопходни нови истражувања 
на полето на аневризматското крвавење и вазоспазмот. 

Во воведниот дел, кандидатот дава детален опис на начинот на настап и 
развој на субарахноидалната хеморагија, патофизиолошките механизми за 
развој на вазоспазам, мозочните одбрамбени механизми, но и нивното 
оштетување во услови на оштетување на мозочната циркулација. Со опис на 
анатомските карактеристики на мозочните артерии опишува какви последици 
ќе настапат со оштетување на одредени сегменти од мозочното ткиво. Исто 
така ги опишува механизмите на пролонгирано ширење на патолошкиот 
процес.  

Паралелно со опис на мозочното оштетување, ги опишува и начините на 
васкуларен третман, како и безбедноста на истовремено користената 
медикаментозна терапија.   

Во второто поглавје во кое кандидатот го објаснува мотивот за 
истражувањето, кој произлегува од неговиот долгогодишен ангажман на 
полето на медикаментозниот третман на мозочните аневризми со и без мозочно 
крвавење, каде се осврнува и на недостигот на автентични податоци за Р.С. 
Македонија. Кандидатот објаснува дека денес третманот на вазоспазмот кај 
мозочни аневризми е предмет на интерес во голем број дијагностички и 
интервентни процедури. Деталното познавање на патофизиолошките 
механизми за развој на церебрален вазоспазам при субарахноидална 
хеморагија е неопходно за успешно изведување на овие процедури, со цел да 
се обезбеди еден протокол за третман на мозочните аневризми и да се намалат 
сите компликации и последици од истите, кои се предизвикувач на трајна 
инвалидност, дури и кај помладата популација. 

Целите на студијата се јасно дефинирани и одредени, а опфаќаат 
испитувања какоꓽ 

1. Популација на пациенти со аСАХ од руптурирана мозочна аневризма 
кои се адекватни за ендоваскуларен третман според резултатите од 
радиолошките испитувања (локализација на аневризма, големина на 
аневризма, достапност на катетеризација, анатомски карактеристики на 
аневризма, невролошки статус на пациент, дополнително мозочно оштетување) 



2. Дали постои разлика во исходот од ендоваскуларниот третман кај 
аневризми од предна и задна циркулација 

3. Дали постои можност за симултана интра-артериска апликација на 
блокатор на калциумова пумпа (постоење на проксимален вазоспазам и степен 
на стеноза на влезот на аневризмата) 

4. Ефективноста на блокаторот на калциумовата пумпа врз артерискиот 
вазоспазам 

5. Дали постои разлика во дејството на двата користени калциум 
блокатори Нимодипин наспроти Верапамил (време на почеток на 
манифестација на дејство, степен на дилатација на спастичниот дел од крвниот 
сад, потребна доза за максимална манифестација на вазодилататорно дејство, 
кардио-циркулаторни промени кои е веројатно да ги предизвика, потреба од 
дополнителна интра-венска апликација на други лекови со вазодилататорно 
дејствозаради постоење резидуален вазоспазам или повтрона појава на 
вазоспазам) 

6. Дали калциум блокаторите ги подобруваат условите за 
ендоваскуларен третман и ја зголемуваат ефективноста на третманоти дали 
влијаат на крајниот исход кај третираните пациенти 

7. Дали калциум блокаторите превенираат појава на невролошки испади 
и дали доведуваат до подобрување на невролошкиот статус кај третираните 
пациенти. 

Во пријавата кандидатот дава детален опис на материјалот и 
методите кои ќе бидат користени во студијата. Се работи за проспективна 
студија која опфаќа бројка од 80 пациенти на возраст над 18 години кои 
поради оправдани медицински причини се упатени за иследување и ран 
третман. Студијата за прв пат ќе се изведува кај нас, во истражувањето ќе 
бидат вклучени пациенти од Универзитетската клиника за неврохирургија, а ќе 
се изведува на Институтот за радиологија. Испитаниците ќе бидат поделени во 
две групи. Првата група ќе ја сочинуваат 40 пациенти кај кои при 
ендоваскуларниот третман при детекција на вазоспазам интраартериски ќе 
биде аплициран нимодипин, додека втората група е составена исто така од 40 
пациенти кај кои при истата процедура ќе биде аплициран верапамил. Во текот 
на третманот ќе се следи однесувањето на артерискиот крвен сад во однос на 
попуштање или перзистентност на вазоспазмот и на тој начин ефективноста на 
аплицираниот лек. Со мерење на дијаметарот на артерискиот сад ќе се потври 
или отфрли веројатноста за дејство на лекот.  Нумеричките вредности на 
крвните садови ќе бидат одредувани со користење на компјутерска програма 
DSA ангиографија на Shimadzu ангиограмот; vessel analysis, каде со помош на 
алатки за мерење ќе се одредат дијаметрите на крвните садови. 



Статистичка обработка на податоците ќе биде извршена со 
користење на статистичкиот програм SPSS for Windows 13,0. 
За анализа на податоците ќе бидат употребени следниве статистички методи: 
- Дистрибуција на фреквенции (апсолутна и релативна застапеност) за 
прикажување на категориските белези, односно параметри; 
- Дескриптивни методи (мерки на централна тенденција-просек, медијана, 
минимални, максимални вредности, и перцентили) и (мерки на отстапување-
стандардна девијација, стандардна грешка), за прикажување на 
квантитативните белези, односно параметри; 
- За тестирање на значајноста на разликите меѓу анализираните параметри, ќе 
се  користат, во зависност од карактерот на податоците, односно нивната 
дистрибуција непараметарски (Chi-square test, Fisher exact test, Mann-Whitney U 
test, Kruskal-Wallis ANOVA) и параметарски тестови (t-test for independent 
samples, Analysis of Variance, ANOVA-MANOVA Factorial analysis ); 

 
Од предложената докторска теза кандидатот очекува резултатите кои 

ќе се добијат да ни дадат податоци за ефективноста на интраартерискиот 
медикаментозен третман на вазоспазмот при ендоваскуларен третман  на  
мозочните аневризми, како и нивна кардиоциркулаторно и невролошки 
безбедна примена. Кандидатот укажува на практичната примена на добиените 
резлутати во повеќе области на медицината, како во радиологијата,  така и во 
неврохирургијата и анестезиологијата. 

На крајот на поднесокот дадена е литературата која кандидатот ја 
користел во подготовките на поднесокот. Кандидатот приложил список од 
соодветно избрани и правилно цитирани 18 библиографски референци, каде 
доминираат податоци од современи автори кои дале значителен придонес во 
обработка на проблематиката која е изнесена во темата.   

 
 

З  А  К  Л  У  Ч  О  К 
 

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

М.Бушиноска со наслов „Компарација на дејството на интраартериски 
нимодипин и верапамил врз артерискиот вазоспазам при ендоваскуларен 
третман на церебрални аневризми“ е конципиран според начелата за изработка 
на самостоен научно истражувачки труд и ги содржи сите елементи кои ја 
сочинуваат структурата на едно вакво истражување.  

Врз основа на анализа на актуелноста, значењето и научната 
оправданост на темата, досегашниот стручен и научен развој на кандидатот, 
Комисијата заклучува дека темата е автентична и актуелна, има значаен 
научен и апликативен придонес во областа на неврорадиологијата и 
анестезијата, 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 Јасна М. Бушиноска со наслов: 
„Компарација на дејството на интраартериски нимодипин и верапамил врз 



артерискиот вазоспазам при ендоваскуларен третман на церебрални 
аневризми“.  
  
    
  Рецензентска комисијаꓽ 
   
 
 

1. Проф. д-р Александар Чапароски 

 

  2. Проф. д-р Андријан Карталов 

 

  3. Доц. д-р Менка Лазареска 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 



ДО НАСТАВНО-НАУЧЕН СОВЕТ НА МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ 

ПРИ УНИВЕРЗИТЕТОТ "СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЈ"СКОПЈЕ 

 

Врз основа на член 112 од Законот за високо образование („Службен весник на 
Република Македонија“ број 82/2018), член 275 од Статутот на 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, критериумите и правилата 
за запишување и студирање на трет циклус - докторски студии на Универзитетот „Св. 
Кирил и Методиј“ во Скопје (Универзитетски гласник бр.245/13), на предлог на 
Советот на III циклус – докторски студии по медицина од 10.02.2022, Наставно-
научниот совет на својата XXXIX редовна седница, одржана на 17.02.2022 година, 
донесе одлука за формирање на Комисија за оцена на тема за изработка на докторска 
дисертација од д-р Нора Емини под наслов: „Клинички, биолошки, генетски и 
прогностички аспекти на хематурија во детска возраст„ во состав: Проф. д-р Велибор 
Тасиќ, В.Н. сор. д-р Емилија Шахпазова и Проф. д-р Светлана Цековска. 

Комисијата детално го разгледа поднесокот и го поднесува следниов 

 

И З В Е Ш Т А Ј 

Биографски податоци 

Нора Емини е родена на 01.11.1976 година во Гостивар. Дипломирала на 
Медицинскиот факултет при Универзитетот "Св. Кирил и Методиј" во Скопје во јуни 
2002 година. На Клиниката за детски болести во Скопје се вработила во септември 
2004 година. Специјализација по педијатрија завршила во март 2011 година. Во 
периодот 2011-2013 година работи како педијатар во ургентна амбуланта и единица за 
интензивно лекување  на Клиниката за детски болести. Од март 2013 работи како 
специјалист педијатар на одделот за нефрологија. 2015 година завршила обука за 
перитонеална дијализа. Во учебната 2019/2020 година се запишала на трет циклус-
докторски студии на Медицинскиот факултет во Скопје. Од октомври 2021 започнала 
субспецијализација по детска нефрологија. Како соработник истражувач учествува во 
два научно - истражувачки проекти: 2010 година Македонско – словенски проект со 
тема “Преваленца, клинички и генетски карактеристики на пациентите со периодични 
фебрилни синдроми во Словенија и Македонија“ и 2016 год проект со тема “Клинички, 
генетски и прогностички аспекти на хроничните бубрежни болести кај деца и 
адолесценти во Р. Македонија„. Досега учествувала на повеќе национални и 
интернационални конгреси, научни собири и семинари во земјата и во странство. Се 
јавува како автор и коавтор на 30-тина стручни и научни трудови презентирани на 
национални и интернационални конгреси или печатени во стручно-научни списанија. 
Член е на повеќе национални и меѓународни здруженија и асоцијации.  



Оцена на предложената тема за изработка на докторска дисертација 

Во пријавата за изработка на докторска дисертација на тема " Клинички, биолошки, 
генетски и прогностички аспекти на хематурија во детска возраст " јасно и 
конзицно се објаснети воведот, мотивот и целите за изработка на студијата, методот на 
работа со пациентите кои ќе бидат вклучени во истражувањето, статистичката анализа 
на податоците и очекуваните резултати од истражувањето. Деловите се 
систематизирани во точки и подточки со наслови и поднаслови, со што се обезбедува 
соодветно следење на материјата.  

Вовед  

На почетокот во воведот кандидатката ја наведува хематуријата како честа појава во 
детска возраст меѓутоа сепак многу важен знак кој што бара рана дијагностичка 
обработка и третман. Хематуријата ја расчленува преку нејзина дефиниција, клинички 
карактеристики, етиологија на хематурија, нејзина поделба во макроскопска и 
микроскопска форма и дијагностички методи за евалуација. Понатаму во воведот, 
посебен осврт дава на  пристапот кон дете со хематурија започнувајќи од анамнеза, 
физикален преглед и дијагностички методи. Употребата на тест траки и микроскопски 
преглед на урина се значително важни во примарна евалуација на дете со хематурија. 
Одредување на морфолгија на еритроцити разграничува меѓу гломеруларна и 
негломеруларна хематурија. Физикалниот преглед вклучува мерење на телесна тежина 
и висина, мерење на артериска тензија, детекција на присуство на едеми, фебрилност, 
лумбална болка, присуство на кожен раш, знаци на артрит, присуство на абдоминална 
маса. Етиологијата на хематурија е прикажана во табела со поделба на хематуријата во 
две големи групи гломеруларна и негломеруларна хематурија. Понатаму се осврнува 
на дијагностичкиот пристап кон дете со хематурија, и важноста да не се испушти 
сериозна кондиција. Кај дете со микроскопска хематурија која е асимптоматска, и не е 
асоцирана со протеинурија или хипертензија не е потребна иницијална опсежна 
дијагностичка обработка, потребно е само следење во тек на 2-3 недели. Доколку 
хематуријата перзистира и е изолирана без други пропратни знаци и симптоми 
индицирана е ехосонографија на уринарен тракт, одредување на калциурија, бубрежна 
функција и потребно е да се направи фамилен скрининг за хематурија. Се наведуваат и 
уринарните метаболни аномалии како хиперкалциурија, хиперурикозурија, 
хипероксалурија, хипоцитратурија, хипомагнезиурија и цистинурија како причина за 
хематурија.  На крајот на воведот посебен осврт се дава на фамилните форми на 
хематурија како честа причина за перзистентна микроскопска хематурија. Алпорт 
синдром и болеста на тенка базална мембрана се најчести причини за фамилна 
хематурија. Тие се асоцирани со различни мутации во колаген тип 4 гените. Генетските 
испитувања се од особена важност за дефинирање на точната кондиција и за начинот 
на наследување. 
 
 

 



Мотив за изработка на студијата 

Во Р.С. Македонија до сега не е направена студија за хематурија во детска 

возраст за да се даде јасен приказ за почестите причини и да се опишат нејзините 

клинички и биолошки карактеристики. Потребно е да се процени дијагностичката 

вредност на калциуријата и ехографскиот наод кај макроскопска и микроскопска 

хематурија исто така да се истражува дали има разлика во исходот кај овие две форми 

на хематурија. Потребен е и алгоритам за дијагноза на хематурија кај деца кој ќе 

послужи за побрза и поефикасна обработка на овие пациенти и полесна 

идентификација на фамилните форми на хематурија и нивна понатомошна генетска 

детерминација.  

Цели 

Целите на студијата се јасно и концизно дефинирани: 

1. Да се одредат демографските и клиничките карактеристики на децата со 

хематурија. 

2. Да се дефинира етиологијата на хематуријата и дали етиологијата е во 

корелација со клиничко – биолошките карактеристики на детето. 

3. Да се евалуира вредноста на калциурија кај деца со макро и микрохематурија. 

4. Да се евалуира вредноста на ултразвучниот преглед кај деца со макро и 

микрохематурија. 

5. Да се одреди исходот на хематуријата преку следење на бубрежната функција и 

перзистирање на хематурија и протеинурија во период минимум од една година 

и да се процени разлика во исход кај макро и микрохематурија.  

6. Да се направи скрининг за хематурија кај сродници од прва линија и генетско 

тестирање за хередитарни форми на хематурија како и за ретки наследни 

болести кои може да се манифестираат со хематурија. 

7. Да се креира оптимален дијагностички алгоритам за евалуација на хематурија 

кај деца. 

Материјал и методи 

Студијата е дизајнирана како ретроспективно – проспеткивна, во период од 1 

јануари 2018 год до 30 јуни 2022 година, ќе вклучува над 200 пациенти на возраст од 0 

до 18 години дијагностицирани со хематурија на Клиниката за детски болести, Скопје. 

Податоците од претходните години, ќе се земат од електронскиот систем за 



амбулантски прегледи и од историја на пациент за болнички пациенти.  Хематурија е 

дефинирана како 1+ крв на дип стик или наод на повеќе од 5 еритроцити во видно поле 

во седимент на урина. Кај секое дете ќе се прават иследувања кои се потребни за 

дефинирање на етиологијата според индикација на надлежен нефролог. Детално се 

изнесени методите за дефинирање на етиологијата на хематурија. Испитуваната група 

ќе биде поделена во две групи: група со макроскопска хематурија и група со 

микроскопска хематурија. Двете групи ќе се споредуваат меѓу себе во однос на 

калциурија, наод на ултразвучен преглед и исход. Јасно се дефинирани методи на 

квантификација и референти вредности на калциурија, протеинурија, категоризација на 

ултразвучниот наод и детерминирање на бубрежната функција. Исходот ќе се 

дефинира преку следење на бубрежна функцција, перзистирање на хематурија и 

протеинурија. Кај сите пациенти со недефинирана етиологија на перзистентна 

хематурија ќе се спроведе фамилјарен скрининг за хематурија и доколку е позитивен 

ќе се продолжи со генетско иследување. 

За потребите на студијата е направена дата база за собирање на податоци која ги 

опфаќа следните варијабли: возраст при дијагнозата, пол, етницитет, етиологија на 

хематурија, вид на хематурија, калциурија, ехографски наод, бубрежна функција, 

протеинурија, исход. Статистичка анализа ќе се направи со примена на SPSS (Statistical 

Package for Social Sciences), софтверска верзија 26. Наведени се сите потребни тестови 

кои ќе се користат за статистичка обработка.  

Очекувани резултати: 

Студијата за хематурија кај деца се очекува да даде одговор на неколку прашања 

формулирани како цели на оваа студија. 

1. Ќе се добијат податоци за демографските карактеристики на децата со 

хематурија. 

2. Ќе се добијат податоци за етиологијата на хематуријата кај двете форми на 

хематурија, макроскопска и микроскопска. 

3. Колку ехографијата на уринарен тракт и калциуријата се дијагностички вредни 

кај двете форми на хематурија.   

4. Каков е исходот на двете форми на хематурија детерминирајќи го преку 

бубрежната функција и протеинуријата.  



5. Како посебен ентитет ќе се одвои фамилјарната форма на хематурија која ќе се 

надополни со генетско иследување. 

Литература 

Литературата која е користена соодветствува на проблематиката на работа во 
предложената тема, содржи 33 реферeнци, кои се актуелни, коректно цитирани и ги 
покриваат областите од интерес. 

ЗАКЛУЧОК 

Врз основа на биографските податоци на докторандот, структурата на приложениот 
материјал, методолошкиот пристап, јасни и актуелни цели, комисијата смета дека 
предлогот за изработка на докторска дисертација под наслов ,, Клинички, биолошки, 
генетски и прогностички аспекти на хематурија во детска возраст “ е солидно 
подготвен, има научно-истражувачки карактер и е подобен за реализација. Резултатите 
од оваа дисертација покрај научна би имале и клиничка вредност во алгоритамот на 
дијагностицирање и следење на исходот на пациентите со хематурија во детска 
возраст. 

Комисијата за оценка на подобност за изработка на докторска дисертација во 
состав: Проф. д-р. Велибор Тасиќ, В. Н. сор. д-р. Емилија Шахпазова и Проф. д-р. 
Светлана Цековска оцени и заклучи дека содржината на доставениот материјал 
ги задоволува пропозициите за изготвување на докторска дисертација и му 
предлага на Наставно-научниот совет на Медицинскиот факултет при УКИМ во 
Скопје, да ја прифати предложената тема и да спроведе понатамошна постапка.  

 

 

РЕЦЕНЗЕНТСКА КОМИСИЈА 

1. Проф. д-р Велибор Тасиќ 

2. В.Н. сор. д-р Емилија Шахпазова  

3. Проф. д-р Светлана Цековска 

 

01.03.2022, Скопје 



До 

Наставно-научнен совет на 

Медицински факултет, Скопје     

Универзитет,, Св. Кирил и Методиј", Скопје 

 

 

РЕЦЕНЗИЈА 

 

Наставно-научниот совет на Медицинскиот факултет при Универзитетот,, Св. Кирил и 
Методиј" во Скопје, на својата XXXIX редовна работна седница, одржана на 17.02.2022 
година, а по предлог на Советот на III циклус-докторски студии, донесе одлука за 
формирање на Комисија за оцена на пријавената тема за изработка на докторска 
дисертација  под наслов ,,Значење на АВО крвногрупниот систем за појавата на венскиот 
тромбоемболизам", на англиски јазик ,, The role of ABO blood group system in occurrence of 
venous thromboembolim"од  д-р Елена Ристовска во следниов состав: 

1. Проф. д-р Маријан Бошевски, ментор 

2. Проф д-р Татјана Макаровска Бојаџиева, член 

3. Н. Сов. д-р Анита Христова Димчева, член 

Рецензионата комисија во наведениот состав,  по доставениот предлог  за изработка на 

докторска дисертација, со внимание го разгледа доставениот матерјал и по извршените 

консултации на Наставно-научниот совет  го поднесува следниов: 

 

ИЗВЕШТАЈ 

 

Извештај за доставениот поднесок за докторската дисертација 
 

Поднесената предлог-тема за изработка на докторскиот труд со наслов  ,, Значење на 

АВО крвногрупниот систем за појавата на венскиот тромбоемболизам", од д-р Елена 

Ристовска, ги содржи сите потребни елементи на еден научно-истражувачки проект во кој 



јасно и концизно се образложени: вовед, мотив на истражување, цели на истражување, 

матерјал и методи, очекувани резултати и користена литература. 

 

Извештај на одделни делови од трудот 

 

Во воведниот дел, кандидатот го посочува клиничкото значење на еритроцитните 

антигени за трансфузијата, бременост,  трансплантација на ткива и органи, како и нивното  

биолошко значење како транспортери на различни молекули, ензимска и рецепторна 

функција. Образложен е составот на еритроцитните антигени и  ниваната важност за 

структурата и стабилноста на еритроцитната мембрана. 

Од истражувањата насочени кон утврдување на поврзаноста на ABO крвната група и 

кардиоваскуларни, гастроинтестинални, малигни и инфективни заболувања, канидатот 

дава осврт на поврзаност на АBО крвните групи со одредени заболувања. 

Понатаму во воведот посочен е функционалниот ефект на ABO локусот врз 

коагулациониот систем, преку измерени пониски нивоа на von Willebrand факторот (vWF) 

и факторот VIII, кај индивидуите со О крвна група, во споредба со не-О крвната група, за 

што механизмот не е во целост расветлен. 

Во прилог на мултифакториелноста на етиологијата на венскиот тромбоемболизам, како 

глобален јавно-здравствен проблем, се многубројни податоци од истражувања на ABO 

крвногрупниот фенотип и генотип во комбинација со постоечките маркери на 

тромбофилија, при што се утврдува додатен тромботичен ризик. 

Исто така, од направените истражувања се предлага АВО молекуларната типизација  да 

биде вклучена во проценката  на тромбофилија, како додатен тромбофилен маркер, при 

што највисок тромботичен  ризик е поврзан со АBO генотиповите; А1А1, А1В и ВВ, 

разгледувани изолирано или придружени со досега испитиваните протромботични генски 

полиморфизми за VTE (фактор II G20210А, фактор V Leiden G1691A, фактор VII 

G10976A, фактор XIII V24L:c 103 G>T, FGB 455 G/A, ITGA2 C807T:c 759 C>T, ITG B3 

T1565C:, PAI-1 5G/4G, MTR A2756G, MTRR A66G, MTHFR C677:c 665 C>T, MTHFR 

A1298c:c 1298 A>C). 

Како мотив за научното истражување, кандидатот ја наведува поврзаноста на АВО 

генотипот и тромбофилијата со појавата на венскиот тромбоемболизам. Фактот дека 



венскиот тромбоемболизам е во фокусот на интерес на клиничарите, за да се добие 

поекзактна проценка на тромбогениот ризик, дијагностицирање, поадекватно лекување и 

проценка на можноста за рекуренција на  VTE, е дополнителен мотив за 

истражувањето,особено што досега во нашата популација  не е испитана поврзаноста на 

ABO  крвногрупниот систем со појавата на венскиот тромбоемболизам.  

Од дефинираниот мотив произлегуваат јасно дефинираните цели на истражувањето кои се 

однесуваат на  испитувањето на  поврзаноста на ABO крвногрупниот генотип и генетските 

ризик фактори за појавата на тромбоза. Една од целите е да се утврди дали генетската 

предиспозиција за тромбоза е повисока кај индивидуите кои не се ОО крвногрупен 

генотип во споредба со оние кои го поседуваат истоимениот генотип. 

Кадидатот определува долгорочна цел која би можела да произлезе од резултатите на 

студијата да биде вклучен АВО генотипот како дополнителен маркер во сетот на 

лабораториски тестови за тромбофилија. 

 Критериумите за вклучување и исклучување на испитаниците од студијата се јасно 

дефинирани. Предлог за матерјал  и методи кои ќе бидат употребени се детално изнесени 

и соодветни на поставените цели и истите може технички да се реализираат. 

Испитувањето ќе се врши во амбулантите на Институт за Трансфузиона медицина-Скопје: 

анамнеза, преглед, пополнување на прашалник, пополнување на информирана согласност 

и земање на крвниот примерок за АВО генотипизација, истовремено со останатите земени 

примероци во склоп на дијагностката и лекувањето, а лабораториското тестирање ќе се 

врши во лабораториите за серолошко и молекуларно одредување на крвни групи во ИТМ-

Скопје. Испитаниците вклучени во студијата ќе бидат поделени во две групи: група на 

испитаници кај кои е дијагностицирана длабока венска тромбоза (DVT) и/или пулмонална 

емболија (PE) и контролна група на испитаници кои во својата медицинска историја 

немаат DVT/PE. 

Предвидено е сите испитаници вклучени во студијата да добијат формулар со информации 

за целите и текот на истражувањето и да пополнат формулар за информирана согласност. 

Протоколот на студијата е во согласност со етичките принципи на Хелсиншката 

декаларација. Темата која е предолжена за изработка на докторскта дисертација има 

одобрување од Етичката комисија за истражување на луѓе при УКИМ-Медицински 

факултет во Скопје.  



Кадидатот ги наведува очекуваните резултати од студијата. Се очекува врз основа на 

добиените резултати од АВО крвногрупната фенотипизација и генотипизација направена 

кај пациенти со DVT и/или PE, како и кај контролната група, да се прикаже 

потенцијалната улога на алелите од АВО системот во појавата на VTE, а со тоа и нивното 

дијагностичко и прогностичко значење. Исто така се очекува да се утврди дополнителниот 

ризик за VTE како резултат на интеракција помеѓу одредени алели од ABO системот и 

одредени тромбофилни маркери, како дел од еден посеопфатен модел за проценка на 

ризик за VTE. Конечно, се очекува доколку резултатите одат во прилог на поврзаност на 

алелите од АBO системот со појавата на VTE, нивното испитување да стане дел од 

лабораториските тестови за дијагноза на тромбофилија кај пациентите кај кои постои 

сомнение за зголемен ризик за тромбоза.  

Во поглавјето на литература, кандидатот цитира 28 релевнатни библиографски 

единици од областа што ја истражува, од странски и домашни автори. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЗАКЛУЧОК 

 

Комисијата е на мислење дека кандидатот Д-р Елена Ристовска, врз основа на 

досегашниот степен на образование, научно-истаржувачката и стручната активност 

располага со потребните квалитети за изработка на приложената тема за докторската 

дисертација. Врз основа на образложението на пријавената тема, целите, методологијата 

на истражувањето и очекуваните резултати, комисијата оценува дека предложената тема: 

,, Значење на АВО крвногрупниот систем за појавата на венскиот тромбоемболизам" е 

актуелна со значајна научна и практична важност, така што ќе се утврди  поврзаноста на 

ABO крвногрупниот генотип и генетските ризик фактори за тромбоза, со појавата на 

тромбоемболиските заболувања во нашата популација.  

Комисијата смета дека темата во целост ги задоволува кртериумите за изработка на  

докторски труд и му предлага на Наставно-научниот совет на Медицинскиот факултет да 

ја прифати оваа позитивна рецензија за предлог тема за изработка на докторска дисетација 

и да ја проследи за понатамошна постапка. 

 

 

КОМИСИЈА 

 

 

Проф. д-р Маријан Бошевски, ментор                      

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

     Проф д-р Татјана Макаровска Бојаџиева, член         

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

     Н. Сов. д-р Анита Христова Димчева, член               

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

 

 

 



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

 
 

Р Е Ц Е Н З И Ј А  

 
Наставно-научниот совет на Медицинскиот факултет во состав на Универзитетот „Св. 
Кирил и Методиј“ во Скопје, на својата ХХХVII работна седница одржана нa ден16. 
11.2021година, врз основа на член 112 од Законот за високо образование, член 53 од 
Правилникот за внатрешните односи и работењето на Медицинскиот факултет во Скопје и 
член 55, став 1, од Правилникот за условите, критериумите и правилата за запишување и 
студирање на трет циклус-докторски студии на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во 
Скопје, донесе одлука за формирање на комисија за оцена на пријавената тема за 
изработка на докторска дисертација, со наслов: „Асоцираностна FGF23 
сомикроваскуларните, макроваскуларнитекомпликациии,коскено-
минералниотметаболизам и степенотнабубрежнооштетувањекајпациентисо ДМ-2 
воранистадиумина ХББ“ од кандидатот д-р Наташа Недеска Минова.  

Комисијата во состав: проф. д-р Гоце Спасовски, доц. д-р Ирена Рамбабова 
Бушљетиќ и проф. д-р Славица Шубевска Стратова, го разгледа доставениот материјал и 
го поднесува следниов: 

ИЗВЕШТАЈ 
 
Во воведот на темата, кандидатот ги обработил епидемиолошките, етиолошките и 
патофизиолошките аспекти на болеста ДМТ2 и нејзините микро и макроваскуларни 
компликации. Врз основа на релевантни извори наведува дека болеста ДМТ2 спаѓа во 
топ десетте водечки причини за смртност кај општата популација. Морталитетот го 
одредуваат доминантно хроничните компликации кои зафаќаат многу органи и ситеми 
некогаш поединечно, а многу често и истовремено. Гледано од аспектот на клиничките 
ефекти на болеста, дијабетесот претставува системска болест која прогресивно создава хронични 
оштетувања и дисфункции на разни органиткива. Посебен акцент во ова истражување се става на 
пациентите со ДМТ2 со хронична бубрежна болест во ран стадиум со еГФР 45-70 мл/мин. Земајќи 
го во предвид фактот дека ДМТ2 претставува водечка причина за развој на хронична бубрежна 
болест со дури 30-50% од вкупните етиолошки фактори, а дијабетичната нефропатија е водечка 
причина за развој на ЕСРД, се наметнува потребата од детална евалуација на оваа популациска 
група на пациенти уште во ран стадиум на болеста. Од друга страна 65 % од пациентите со ДМТ2 
и покрај најсовремената терапија умираат од кардиоваскуларни инциденти, а скоро 40% можат да 
развијат дијабетична ретинопатија како водечка причина за слепило од нетрауматска причина кај 
општата популација.  



Кандидатот ги обработил најчестите микро и макроваскуларни компликации односно, периферна 
атеросклеротска болест преку своите два најзастапени ентитети екстракранијална каротидна 
болест и периферна артериска болест на долни екстермитети, потоа дијабетични компликации на 
очите, дијабетична нефропатија и коскено минерални пореметувања.  Патофизиолошките 
механизми на појавата на сите овие компликации се познати и кандидатот дава краток осврт на 
тоа . Исто така ги посочува и најчестите и најсензитивните методи за скрининг на компликациите. 
Се потенцираенигмата дали има некој механизам кој ги обединува етиолошки. Од поновите 
досегашни испитувања се добиваат се повеќе резултати дека пореметениот коскено минерален 
метаболизам игра важна преципитирачка улога. Затоа е пристапено кон анализа на коскено 
минералниот метаболизам, како потенцијален ризик фактор за појава и прогресија  на микро и 
макроваскуларните компликации кај пациентите со ДМТ2 и ХББ . На овој дел се задржува повеќе 
и се изнесени повеќе детали во однос на патофизиолошкиот механизам.  Од тука практично 
произлегува и биомаркерот ФГФ23 како компонента од ланецот на коскено минерални 
физиолошки и патофизиолошки механизми кои се објаснети. Дефинирани се ентитетите 
остеопороза, кардиоренален синдром и ХББ асоцираното минерално коскено пореметување како 
дел од спрегата ДМТ2 индуцирана ХББ и нивните компликации. Од тоа произлегува заклучокот 
дека со намалување на бубрежната функција и појавата на ХББ, како и болеста ДМТ2 
сама 
засебе,регулаторнитемеханизминаминералниотметаболизамстануваатполенаинтерсодпо
веќе аспекти особено улогата на пореметениот коскено минерален метаболизам 
какоризикфакторзапојаватанаКВБи смрт. Понатака се обработени актуелните веќе 
расположливи биомаркери за одредување на степенот на бубрежно оштетување кај 
пациенти со ДМТ2, потребата од нови биомаркери и типови на студии за нивно 
истражување и конечно биомаркерот ФГФ23. 
Истражувањатавооваанасокаседаобезбедатдоволниисигурниподатоцизапредиктивностан
абиомаркеритеинивнатакориствоодноснаизборотнаскрининг методи и 
терапискимодалитетикоиќеобезбедатоптималнаконтрола врз 
болесткакоиодредувањенавреметоидинамикатасокојатребадасезапочнеинтензивнаконтр
олаиследењенаболеста. 
Биомаркерот ФГФ23 и неговата предиктивна вредност за микро и макровсакуларните 
компликации кај пациенти со и без ДМТ2, со и без ХББ се веќе поле на широк интерес 
во научно истражувачките кругови, но поради сеуште неконзистентни резултати, 
недоволно објавени студии и студии правени на мали примероци неговото значење за 
клиничката пракса не е до крај објаснето и дефинирано. Кандидатот ја објаснил неговата 
физиолошка улога, како и неговото место во патофизиолошките механизми на болеста 
ДМТ2 и ХББ и неговата улога во развој на  микро и макроваскуларни компликациите. 
Наведено е дека овој биомаркер е во поле на интерес во истражувачките протоколи 
особено поради неразјаснетите дилеми дали ФГФ23 е последица на пореметен коскен 
метаболизам или причина за истиот. Истотака е наведена и дилемата каков би бил 



ефектот од неговото евентуално неутрализирање, за што сеуште непостојат 
сигурнидокази. 

 
Како мотив на истражувањето кај кандидатот се истакнува потребата да се направи 
едно сеопфатно испитување за микро и макроваскуларни компликации кај пациентите 
со ДМТ2 на  референтен популациски примерок според бројноста на населението на 
РСМакедонија. Популацискиот примерок е со тесно дефинирани критериуми во ранг на 
ран стадиум на болест, а тогаш и вредноста на скринингот за компликации е најголема. 
Навременото и рационално насочување на тераписките и превентивните протоколи  во 
однос на компликациите од ДМТ2 е важен бенефит и за пациентот и неговата 
благосотојба и за економскиот импакт врз здравствените политики на државата. Токму 
затоа и потребата од изнаоѓање на сензитивни и селективни биомаркери и скрининг 
методи кои уште во рани стадиуми на болеста ќе имаат предиктивна вредност. Таков 
потенцијал се гледа во биомаркерот ФГФ23. Неговата клиничка вредност е сеуште 
недефинирана , а ова истражување би имало придонес во сето тоа.  

 
Во поглавјето цели кандидатот наведува дека сака да ја утврди асоцираноста на ФГФ23 
кај пациентите со ДМТ2 во ран стадиум на ХББ (2-3А), со степенот на дијабетична 
нефропатија, поремтениот коскено минерален метаболизам, дијабетични компликации 
на очите и појавата на макроваскуларни компликации. Целите се јасно поставени, 
остварливи и произлегуваат од мотивот за ова истражување. 

 
Во поглавјето материјал и методи кандидатот предвидел во оваа пресечна студија да 
учествуваат 120 пациенти со тесно дефинирани инклузиони и ексклузиони критериуми. 
Направена е прецизна елаборација и план за изведба. Во истражувањето ќе учествуваат 
партиципанти кои претходно ќе потпишат информирана согласност. Тоа се возрасни 
лица на возраст од 18-80 годишна возраст, компетитивни да одлучат сами за себе, со 
дефиниран ДМТ2 според дефиницијата на СЗО, со хронична бубрежна болест во ран 
стадиум од 2-3А со еГФР 45-70мл/мин измерен со формулата на CKD-EPI. 
Ексклузионите критериуми се јасно наведени без двојбеност во однос на нивното 
постоење. Пациентите ќе се регрутираат од дијабетолошка амбуланта во ЈЗУ ГОБ 8 ми 
Септември. Откако ќе потпишат ИС ќе им биде земен примерок крв и урина и ќе им 
бидат направени ултрасонографски колор доплер на каротиди, ултрасонографски колор 
доплер на крвни садови на нозете, офталмолошки преглед и остеодензитометрија. 
Посочените дијагностички алатки се соодветни за целта и намената за која ги предвидел 
кндидатот. Лабораториските анализи ќе се вршат дел во сертифицирана лабораторија во 
ГОБ 8 ми Септември. Биомаркерот ФГФ23 ќе се испитува од серумски примерок со 
методот на ЕЛИСА во лабораторијата на Институтот замедицинска и експериментална 
биохемија при Медицинскиот факултет на УКИМ Скопје. Колекцијата и чувањето на 



биолошките материјали, како и методите за лабораториска работасе јасно дефинирано 
од страна на кандидатот и истите се соодветни. Ултрасонографските колор доплер 
прегледи и офталмолошките прегледи ќе се вршат во ГОБ 8ми Септември, а 
остеодензитометрија на ЈЗУ УК за физикална медицина и рехабилитација, Скопје.  

Сите посочени установи каде ќе бидат изведувани процедурите како и подиспитувачите 
кои ќе учествуваат се референтни и се оценуваат со високо ниво на компетентност и 
стручност. Предвидено е да се работат на иста апаратура, со исти софтверски програми 
од страна на еден дијагностичар соодветно за облста и со тоа се намалува можноста за 
бајас.  

Се работи за неинвазивни методи и техники кои се веќе усвоени, се практикуваат долго 
време во клиничката пракса и се без ризик по здравјето и животот на испитаниците. 
Резултатите од клиничките и најголемиот дел од лабораториските иследувања ќе бидат 
веднаш достапни и истите имаат употребна вредност во одредувањето на стадиумите на 
болеста, степенот на компликации и терапевтскиот пристап. По завршување на сите 
испитувања ќе се анализираат демографските , лабораториските и  клиничките податоци 
кај оваа група испитаници. 

 
Во поглавјето хипотези кандидатот јасно ги дефинирал истите и од претходно 
изнесеното има цврсти основи истите недвојбено да се докажат или отфрлат.  

Во секторот статистичка анализа на податоци кандидатот дефинира дека 
добиенитеподатоциќебидатобработенисостатистичкатапрограмаSPSS15.0заWindows.Нум
еричкитеподатоцисепрезентирааткакосреднивредности ± стандарднадевијација 
(Х+SD).Параметарскитеваријаблипомеѓудвегрупинаиспитанициќебидатспоредуванисo 
Student t-тестзанезависнипримероци, а заповеќегрупиќесекористи АНОВА. 
Варијаблитесонехомогенадистрибуцијаќесеобработуваатсо Man Whitney U тест, а 
меѓуповеќегруписоKruskalWallis.Непараметарскитеваријаблипомеѓудвегрупинаиспитани
циќебидатспоредуванисo Chi-squared(X2) тестот. Тестотзакорелација (Spearman) 
ќебидекористензаодредувањенакорелацијатапомеѓудвепараметарскиваријабли,а Pearson 
занепараметриските.Посочените статистички алатки се соодветни за добивање на 
прецизни податоци при статстичката обработка на податоците.  

Во поглавјето очекувани резултати кандидатот истакнува дека очекува да ги докаже 
поставените хипотези и дека сознанијата од ова истражување ќе имаат употребна 
вредност за имплементација на ФГФ23 како биомаркер за рана детекција на 
компликациите кај пациентите со ДМТ2. Истиот би имал употребна вредност во 
предикција на компликации и навремено спроведување на скриниг методи за рано 
откривање на истите, а со тоа и навремен избор на соодветни терапевтски модалитети.  

 



Во делот користена литература наведени се 110 библиографски единици кои се 
соодветно цитирани во текстот и кои кандидатот ги користел за подготовка на 
поднескот за својата докторска дисертација.  

 
 

ЗАКЛУЧОК И ПРЕДЛОГ 
 

Врз основа на доставениот поднесок од кандидатот, вклучувајќи ги образложението и 
литературниот преглед, предвидената методологија, поставените цели, како и 
очекуваните резултати, комисијата едногласно заклучи дека предложената тема за 
изработка на докторска дисертација под наслов: „Асоцираностна FGF23 
сомикроваскуларните, макроваскуларнитекомпликациии,коскено-
минералниотметаболизам и степенотнабубрежнооштетувањекајпациентисо ДМ-2 
воранистадиумина ХББ “ од кандидатот д-р Наташа Недеска Минова, претставува 
основа за квалитетен труд кој од формален и суштински аспект, ги исполнува 
критериумите за поднесок и е подобна за докторска теза. Резултатите кои се очекува да 
се добијат ќе преставуваат основа за нови интердисциплинарни истражувања поврзани 
со болеста ДМТ2.Оригиналноста на овој труд е во фактот што во светски ранг до сега не 
е направено вакво сеопфатно испитување на асоцираноста на ФГФ23 со појавата на сите 
овие микро и макроваскуларни компликации на болеста ДМТ2 на еден ист популациски 
примерок. На територијата на РСМакедонија се правени испитувања со овој биомаркер 
но на мал примерок и со различни цели од целите на ова истражување.  

Резултатите од предложената тема, покрај академската важност за проучувањето на 
асоцираноста на ФГФ23 со микро и макроваскуларните компликации, коскено 
минералниот метболизам, како и степенот на бубрежно оштетување кај ваков примерок со 
вакви тесно дефинирани карактеристики, во ран стадиум на оштета,  можат да имаат и 
практична примена, односно имаат потенцијал за рано определување на ризикот од појава 
на микро и макроваскуларни копликации како и ризик од прогресија на болеста, а со тоа и 
превземање на превентивни и тераписки мерки за спречување или одложување на овие 
животно загрозувачки компликации.  

Според сето погоре изнесено, на Комисијата ѝ претставува задоволство и чест да 
му предложи на Наставно-научниот совет на Медицинскиот факултет во Скопје, да го 
прифати извештајот за оцена на темата за изработка на докторска дисертација и да ја 
продолжи натамошната постапка. 

Рецензентска комисија: 

Проф. д-р Гоце Спасовски 

Проф. д-р Славица Шубевска Стратова 

Доц. д-р Ирена Рамбабова Бушљетиќ 



 

 

До  

Наставно-научен совет на  

Медицински факултет – Скопје  

Универзитет ,,Св. Кирил и Методиј", Скопје  

 

 

 

РЕЦЕНЗИЈА 

 

за оцена на тема за изработка на докторска дисертација 

 

Наставно-научниот совет, на Медицински факултет при Универзитетот 
“Св.Кирил и Методиј” во Скопје, на својата XXXIX работна седница одржана на ден 
17.02.2022 година, а по предлог на Советот на трет циклус - докторски студии донесе 
решение за формирање на Комисија за оцена на подобност на тема за изработка на 
докторска дисертација од страна на д-р Огнен Шешоски со наслов: „Проценка на 
биолошкиот потенцијал на коската за санација при третман на фрактури на 
потколеницата и нивни компликации со метод на компресивно – дистракциона 
остеосинтеза по Илизаров“., во состав:  

 

1. Проф. д-р Славчо Стојменски, ментор  

2. Проф. д-р Симон Трпески, член  

3. Науч.сор.д-р Ненад Атанасов, член  

 

Комисијата во наведениот состав, по доставениот предлог поднесок за изработка 
на докторската дисертацијата, со внимание го разгледа доставениот материјал и по 
извршените консултации го поднесе следниот:  

 

ИЗВЕШТАЈ 

1) Анализа на доставениот поднесок за докторска дисертација  

Доставениот поднесок „Проценка на биолошкиот потенцијал на коската за 
санација при третман на фрактури на потколеницата и нивни компликации со метод на 



компресивно – дистракциона остеосинтеза по Илизаров“ на д-р Огнен Шешоски 
претставува самостоен труд изнесен на 24 страни. Поделен е на: вовед со критички 
осврт на литературата, мотив за изработка на студијата, цели на студијата – примарна 
цел и секундарни цели, материјал и методи, протокол за изведување на студијата, 
дефинирање статистички методи за обработка на резултатите, очекувани резултати и 
работна библиографија.  

Во воведот на самиот почеток разгледана е епидемиологијата на фрактурите на 
потколеницата со акцент на отворени сршеници на тибијата кои според наведените 
истражувања имаат годишна инциденца од 3.4 на 100000 популација. Средна возраст 
на пациентите кои се здобиваат со вакви повреди е 43.3 години, но со бимодална 
дистрибуција која најчесто се случува кај млади мажи и повозрасни жени. Како 
најчеста причина за настанување со над 50% од случаите се наведени високоенергетска 
траума како сообраќајни незгоди или пад од поголема висина. Понатака во воведот се 
наведуваат студии кои ја разгледуваат можноста за развивање на компликации како 
одложено или незараснување на отворените скршеници на потколеницата.  

Како основни начела на третманот на ваквите повреди и нивните компликации 
кандидатот ги наведува: менаџмент на мекоткивната повреда, минимизирање на 
ризикот од инфекција, стабилизирање и репарирање на скелетната повреда и враќање 
на функцијата на повредениот екстремитет кои се аплицираат при употреба на 
различни методи како: интрамедуларна фиксација, плочки, надворешни фиксатори и 
сл.  

Кандидатот во централниот дел на воведот го означува третманот со помош на 
компресивно - дистракциона остеосинтеза по Илизаров кој се користи во даденото 
истражување како концепт кој ги почитува биомеханичките карактеристики на 
коскеното ткиво. Истовремено така овозможува активирање на биолошкиот потенцијал 
на коската во санирањето на ваквите повреди затоа што биомеханичката околина може 
да биде и основна причина за појава на компликации при фрактури на потколеницата 
како non-unions  и псеудоартрози. Предложениот метод го карактеризираат механички 
принципи како: ригидна фииксација, можност за редукција на фрактурата во три 
димензии симултано, можност за рана мобилизација на пациентот и оптеретување на 
повредениот екстремитет и биолошки принципи како:  зачувување на крвоснабденост 
на местото на фрактура и на целиот екстремитет во целина, презервација на 
остеогеното ткиво - периостот, ендостот и коскената срж. Со тоа се поттикнува 
репаративната остеогенеза што како краен ефект има активирање на биолошкиот 
потенцијал на коската преку скратено време на третман и консолидација на коскеното 
ткиво. Универзалноста на апаратот по Илизаров според кандидатот практично нуди 
неограничени можности. Секако за целото времетраење на третманот како и 
постоперативно од особена важност е активна рехабилитација на пациентот во смисол 
на одржување на мускулниот тонус и подвижноста на соседните зглобови.  

По воведот во поднесокот кандидатот дава и критички осврт на литературата за 
дадената проблематика и третман. Кога се пребарува литературата повеќето анализи 
кај третман со циркуларен фиксатор по Илизаров на повреди на потколеницата се 
однесуваат на третманот на псеудоартрози на коските на потколеницата каде методот 
на косен транспорт преку надворешен фиксатор по Илизаров често е едно од 



единствените решенија за спасување на есктремитетот. Но кога скелетните повреди на 
тибијата и фибулата се  разгледуваат во поширок контекст вклучувајќи ги тука преку 
затворените, комплескните затворени, отворените фрактури на тибијата и фибулата и 
понатака компликациите од истите како псеудоартрозите тогаш нема јасни одговори за 
поставените истражувачки прашања подолу во поднесокот.  

Ваквиот пристап, наведува кандидатот, каде преку ист метод на третман на 
различни типови на фрактури и псеудоартрози на ист скелетен сегмент би можел да 
даде дополнителни информации за тоа колку дали и колку е засегнат потенцијалот на 
коската за санација кај различните повреди.  

Мотив за наведеното истражување освен тоа дека во нашата држава не постојат 
истражувања од репрезентативен карактер за третман на отворени фрактури на 
потколеницата и компликациите од тие повреди со методот на компресивно - 
дистракциона остеосинтеза по Илизаров, е и можноста за понатамошно искористување 
на добиените податоци за подобрување на алгоритмите за третман. 

Целите на истражувањето се наброени и се поделени на примарна и секундарни 
цели. Примарна цел на студијата е одредување дали постои зависност меѓу типот на 
повредата и времето потребно за санација изразено преку EFT кај отворени фрактури 
на потколеницата и нивни компликации третирани со методот на компресивно-
дистракциона остеосинтеза по Илизаров. Како секундарни цели на студијата се 
наброени: квантифицирање на тој однос и развивање на крива на зависност, 
проучување на други фактори кои влијаат на санацијата на коскеното ткиво, проценка 
на успешноста при третман на фрактури и псеудоартрози на потколеница со помош на 
методот по Илизаров, влијание на големината на кожен дефект при отворени фрактури 
на потколеница во однос на можноста за развивање на псеудоартроза, поставување 
препораки или алгоритам за очекуваниот успех или време на третман во зависност од 
видот на повредата или компликацијата со методот на компресивно-дистракциона 
остеосинтеза.  

Според дизајнот на студијата истата е предвидена како ретроспективно-
проспективна кохортна студија која би се изведувала во еден центар - ЈЗУ 
Специјализирана болница за ортопедија и трауматологија Св. Еразмо – Охрид и 
планирано е да се вклучат најмалку 60 пациенти. 

Во делот материјали и методи кандидатот прецизно го наведува временскиот 
период од кој би се генерирала групата субјекти за испитување. Предлогот за 
материјалот и методите кои ќе бидат употребени се детално изнесени и соодветни за 
поставените цели. Критериумите за вклучување и исклучување на испитаниците во 
истражувањето се точно определeни како и варијаблите кои ќе се документираат за 
понатамошна обработка. Начинот на генерирање на тие податоци е поопширно 
презентиран преку протоколот за спроведување на истражувањето.. Предвидено е 
сите пациенти да добијат формулар со информации за целите и текот на 
истражувањето и да пополнат формулар за информирана согласност заедно со 
формуларите за согласност за оперативен третман, согласност за анестезија и 
согласност за евентуално примање на крвни деривати. Протоколот на студијата е во 
согласност со етичките принципи на Декларацијата од Хелсинки. Темата која е 



предложена за изработка на докторската дисертација има одобрување од Етичката 
комисија за истражување на луѓе при УКИМ Медицински факултет во Скопје. 

Во протоколот за изведување на истражувањето кадидатот планира да ги евалуира 
субјектите предоперативно, рано постоперативно како и доцно постоперативно по 
евентуална санација на фрактурата или псеудоартрозата но не подоцна од 12 месеци од 
почеток на третманот. Во предоперативната евалуација кандидатот предвидел да се 
внесуваат основите податоци за пациентот како пол, возраст, придружни заболувања и 
сл. како и податоци за типот на скршеница или псеудоартроза по неколку 
класификации. Понатака во протоколот кај пациентот се генерираат податоци во рана 
постоперативна фаза кои се однесуваат на видот на третманот и временскиот интервал 
до самиот третман како и раната постоперативна рехабилитација на пациентот. По 
завршување на третманот за кој е даден рок од 12 месеци  предвидено е да се пресмета 
EFT (External Fixation Time) и да се направи дополнителна доцна постоперативна 
радиографска и функционална евалуација по неколку системи за бодување како 
АСАМИ скоринг систем, прашалник SF-12, LEFS (Lower extremity functional Scale).  

По овој дел, следи делот – статистичка обработка каде се прикажaни 
статистичките методи со кои ќе бидат обработени податоците. Податоците од 
истражувањето ќе бидат внесени во специјално изработена база., а статистичката 
обработка ќе биде изведена со примена на соодветни статистички програми. 
Добиените податоци ќе бидат прикажани табеларно и графички.  

Кандидатот во поднесокот се осврнува и дава краток приказ и на планираните 
финанскиски, материјални трошоци и потреба од персонал при што наведува дека не се 
планирани дополнителни трошоци надвор од годишен план за работа на установата. 

Како очекуван придонес од истражувањето според поднесокот кандидатот ја 
наведува можноста за изразување на сооднос помеѓу типот на фрактура/псеудоартроза 
и времето потребно за санација на истата и од тоа развивање на меѓусебна крива на 
зависност. Според наведената литература, а со исклучување на факторите како тип на 
коскен сегмент и тип на третман според кандидатот се добива јасна можност да се 
проучи потенцијалот и времето потребно за санација на коскеното ткиво кај различни 
повреди и состојби. Освен тоа како дополнителен придонес од истражувањето е 
можноста за добивање на одговор за времетраењето на третманот во зависност од 
видот на повредата што воедно е и едно од првите прашања кои ги поставува 
пациентот по прием во здравствената установа. 

Во поглавјето работна библиографија, кандидатот цитира 25 релевантни 
библиографски единици од областа што ја истражува од странски автори.  

 

 

3). Предлог и заклучок  

Комисијата по разгледување на приложениот поднесок е на мислење дека 
кандидатот д-р Огнен Шешоски, врз основа на досегашниот степен на образование, 
научно-истражувачката и стручната активност располага со потребните квалитети за 
изработка на тема за докторска дисертација. Врз основа на образложението на 



пријавената тема, целите, методологијата на истражувањето и очекуваните резултати, 
комисијата едногласно предлага работниот наслов на предложената тема: „Проценка 
на биолошкиот потенцијал на коската за санација при третман на фрактури на 
потколеницата и нивни компликации со метод на компресивно – дистракциона 
остеосинтеза по Илизаров“  да биде во согласност со предвиденото истражување 
појасно конципиран и заменет со следниот работен наслов ”Сооднос на вредностите на 
ЕФВ (Екстерно Фиксационо Време) при третман на фрактури и псеудоартрози на 
потколеницата со метод на компресивно – дистракциона остеосинтеза по Илизаров”.  

Во согласност со предлогот на комисијата во однос на работниот наслов на 
предлог темата за докторска дисертација во поднесокот од страна на кандидатот е 
извршено дополнување на примарната цел на истражувањето со основниот параметар 
на испитување – односно вредноста на ЕФВ. Исто така во консултација со кандидатот 
е предложена е редукција на бројот на класификациони системи во однос на 
фрактурите на потколеницата како и евалуација на постоперативните функционални 
резултати само врз основа на АСАМИ и LEFS скоринг системите. Во однос на 
предоперативната евалуација на псеудоартрозите на потколеницата прифатен е 
предлогот за дополнување на истата на истите со уште неколку параметри како 
времетраење од повредата до моменталниот третман, присуство на инфекција, 
присуство на контрактура на соседни зглобови, број на претходни хируршки третмани 
и сл. Со овие дополнувања и корекции се согласни сите членови на комисијата.  

Вака конципираниот труд е со научна и практична важност во однос на третманот 
фрактурите и псеудоартрозите на долгите коски на потколеницата со методот на 
компресивно-дистракциона остеосинтеза по Илизаров. 

Комисијата смета дека темата со работен наслов ”Сооднос на вредностите на ЕФВ 
(Екстерно Фиксационо Време) при третман на фрактури и псеудоартрози на 
потколеницата со метод на компресивно – дистракциона остеосинтеза по Илизаров” 
или на англиски јазик “Correlation of the value of EFT (External Fixation Time) in the 
treatment of fractures and non-unions of the lower leg with the Ilizarov method of 
compression-distraction osteosynthesis” во целост ги задоволува критериумите за 
изработка на докторски труд и му предлага на Наставно-научниот совет на 
Медицинскиот факултет да ја прифати оваа позитивна рецензија за предлогот - темата 
за изработка на докторската дисертација и да ја проследи за понатамошна постапка.  
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ИЗВЕШТАЈ 

Поднесената предлог тема за изработка на докторски труд со наслов ,,Полифармација 
кај стари лица како ризик фактор за когнитивни нарушувања” од докторандот Марта 
Тунџеваги содржи сите елементи според утврдените критериуми за изработка на труд: 
наслов, воведување со преглед на научно-истражувачки достигања ипредмет на 
истражувањето, мотив, хипотеза, цели на трудот, материјал и методи, очекувани 
резултати,примена на резултати од истражувањето,очекуван научен придонес  и 
литература. 

Предлог-темата за изработка на докторскиот труд е изнесена со прецизна 
научна мисла на кандидатот, концизен и јасен стил кој овозможува едноставно следење 
на приложениот материјал. 

Насловот на трудот е прецизен, отворен и одговара на целите  на трудот. 

 

На почетокот кандидатот не воведувасо податоци за истражувачки достигања преку 
цитирање на статистички податоци за еден од геријатриските проблеми, а тоа е 
полифармацијата кај старите особи кои се со мултиморбидитет. Мултиморбидитетот е 
асоциран со полифармација кај старите лица,кој е каактеристика или одликување на 
стареењети и преставува еден клучен геријатриски проблем кој што резултура со 
негативни ефекти како врз старото лице, така и еден јавно здравствен проблем. 
Полифармацијата е  дефинирана како земање на пет  повеќе лекови. Полифармацијата 
резултира со многу интеракции меѓулековите,и истиот е манифестиран со многу 
несакани ефекти. Истите мошат да бидат споредни или спротивни. Има манифестација 
на многу ефекти. Едни од цитираните се падовите, засегање на когнициите асоцирани 
со делирантни состојбии и бројни хоспитализации засновани на истите, за кои 
клиничарите именуваат нови дијагнози, без да се размисли дека можеби се должи на 
интеракција на лековите. Во прилог е опишано  дека когнитивното засегање на 
меморијата,дневно активното живеење и истото се одразува на самиот квалитет на 
животот. Понатаму кандидатот предочува дека лекарите од примарна здравствена 
заштита се во идеална позиција да направат скрининг и да го проценат когнитивното 
нарушување, дневно активното живеење, квалитетот на животот како и да спроведат 
интервенција за рацинално препишување на лекови. Постепено јасно се утврдува 
проблемот кој се наметнува во истражувањето ставајќи акцент на интеракцијата на 
лековите кај старите лица кој се одразува со когнитивни нарушувања инивниот 
квалитет на живеење. Истиот наметнува потреба да се развие став дека потребно е 
интервенирање со критериуми и инструменти за безбедно и рационално препишување 
на лековите од кои се развива хипотезата. 

Хипотезата е јасна, разбирлива и поттикнува истражување, а се однесува на 
интервенцијата која ќе го подобри квалитетот на животот и когнитивните функции кај 
старите лица. Истата именува критериум во кој се спрведуваат упатство за рационално 



препишување на лекови кај старите лица, со кој би се здобиле со посакувани резултати, 
а во корелација со целите.   

Во мотивот реално е опишано потребата од рационално препишување на лековите кај 
старите лица, а од друга страна е наведено дека во нашата земја нема такви податоци 
ниту инструменти, кои ќе ги наведе лекарите рационално да препишуваат лекови се со 
цел да се намалат интеракциите, кои ќе се одразат на когнитивните функции и 
квалитетот на живеењето. 

Целите се јасни, разбирливи и одговараат на насловот. Истите се насочени и се 
однесуваат на проценување на ефектите најпрво  на интервенирањето од страна на 
истражувачите за рационално препишување на лековите, следено со проценка на 
когнитивните нарушувања како резултат на многу испиените лекови  кај старите лица, 
потоа проценување за некои други причини асоцирани со социодемографските, 
личните фактори и оние кои се однесуваат на фармаколошката анамнеза и хроничните 
заболувања влијаат на полифармацијата, како и проценување на полифармација на 
дневно активното живеење, однесувајќи се на квалититот на животот. 

Материјалот и методите на изработка на трудот се јасно подредено соодветно 
прикажани. Јасно е разработен дизајнот на рандмизирана мултицентрична 
контролирана студија со дефинирани  и  инклузионите и ексклузионите критерими. 
Инклузиони критериумисе наведени испитаници лица постари од 65 години со 
мултиморбидитет (3 и повеќе хронични заболувања) и полифармација (5 или повеќе 
лекови во последните 3 месеци). Во ексклузиони критериуми:од истражувањео ќе се 
изземат лица кои имаат фатална болест и се на крајот од животот, слепи, глуви и неми 
лица. Наведено е дека истражувањето ќе  опфати две групи испитаници и тоа една   
група на која ќе се спроведува интервенција (рационалното пропишување на лекови) и 
контролна група каде ќе се продолжи со стандардната грижа (без рационално 
пропишување на лекови). Временската рамка е прецизна со траење на година дена со 
почеток во нулто време на двете групи(интервентна и контролна) како и контрола 
после шест месеци истотака на двете групи. 

Рандомизацијата на учесниците е посочена на јасен и реаленначин,додека 
рандомизацијата на истражувачите е опишана на начин кој ќе биде спроведен 
транспарентно со инклузија на истражувачи кои исполнуваат критериум. 

Рандомизацијата на истражувачите е соодветна и детално опишана и транспарентно 
спроведена. Се наведува дека селекцијата на лекарите ќе биде изведена од независно 
лице „статистичар“ кој ќе понуди две обележани групи на лекари (од 1 до 20) сo метод 
на извлекување на затворени пликоа за група на лекари кои ќе работат интервенција 
обележано со непарни броеви, и за група на лекари кои ќе обезбедуваат стандардна 
нега обележано со парни броеви. Кандидатот објаснува начин доколку има повеќе 
пријавени лекари, а исполнуваат критериуми сите ќе бидат вклучени во извлекувањето. 
Но само 20 лекари ќе имаат право да учествуваат во истражувањето т.е. оние кои што 
ќе извлечат плик во кое има број ќе влезат во истражувањето. Од бројот дали е парен 



или непарен ќе се знае кој лекар каква улога би имал во истражувањето. Истотака се со 
цел да немамешање на ставови и знаења за рационално препишување на 
лекови,опишано е дека пред  почетокот на истражувањето ќе се одржат две независни 
едукациии тоа: една за оние кои ќе работат интервенција  и една за оние ќе ја водат 
контролната група.  

Изборот на инструментите е според литература соодветен. Истите се соодветно 
објаснети, детално опишани и соодветни по редоследот согласно очекувањата и 
поставените цели. Истите за да стане јасно и да се запознаат, кандидатот ги приложил 
во анекси. Прашалникот што ќе биде спроведен на почетокот и на контролата кај двете 
групи на испитаници ги сочинува сите потребни елементи во врска со 
социодемографските карактеристики, лични, ризик навики и фактори како и хроничите 
заболувања и терапијата која испитаникот ја користи. Истиот како пример уредно е 
ставен од страна на кандидатот во анекс, се со цел да се види и проучи. 

За истражувањето е објаснето исполнување на етичките принципи и потпишување на 
информираната согласност како инклузионен критериум за влез во истотои за двете 
групи на испитаници,според добрата клиничка пракса. 

Користена едетално објаснета богата меѓународна литература и препоракиза проценка 
на когнитивните нарушувања кај старите лица, и тоа:(Mini-cogтест со 3 прашања 
иGDS-15) според упатствата на  медицина базирана на докази. Mini-cogтест со 3 
прашања е тест за рано дијагностицирање на деменција кај возрасни лица. Всушност е 
поврзан со меморијата.  Се наведува дека има три прашања кои се однесуваат на 
помнење и повторување на три поими, како и цртање на часовник со дадено време. 
Овој тест е високо осетлив, едноставен и сигурен за улогата која ја има; GDS-15 
скалатасо 15 прашање. Секое прашање од оваа скала се бодува со 0 т.е 1 поен за 
одговор ДА или НЕ. Дневно активното живеење (IADL)според упатствата на медицина 
базирана на докази го чинат 8 групи на прашања во врска со извршување на 
секојдневни домашни обврски. Она што го разликува  овој прашалник од другите е 
што има и прашања кои се однесуваат на умствена моќ. Овие 8 прашања од овој 
прашалник може да се одговорат со избор на еден одговор од дадените одговори. 
Квалитетот на животот кај старите лица со петте димензии (EQ-5D-5L) е опишан со 
мерка за квалитет поврзани со здравјето и квалитетот на живеењето кај лица со повеќе 
болести истовремено и користење на повеќе лекови секојдневно. Тие мерат 
оштетување во 5 аспекти на здравјето: мобилност(подвижност), грижа за себе, 
вообичаени активности, болка /непријатност и вознемиреност/ депресија. Вклучува и 
т.н (EQVAS), која ги прашува учесниците да го оценат целокупното здравје на скала од 
0 до 100 во моментот  и ја оценуваат болката ако ја имаат. Проценка на индекс на 
соодветност на лековите (MAI index). Од друга страна се продолжува со објаснување 
за проценка на лековите со (АCB) инструментот за вкупно оптоварување од 
антихолинергичното дејство од сите лекови кои испитаниците ги земаат. Оваа скала е 
поделена во три колони каде лековите се поделени според нивната силина на 
антихолинергично дејство т.е се бодираат со еден, два или три. Собирокот од лекови 
кои се користат се наведува во објаснувањето во анексот,од оние кои се наведени во 



скалата, имаат влијание на состојба, однесување и животот, а особено ако бодувањето 
има повеќе вредност над три поен. И на крај е детално прикачен во анекс критериумот 
за рационално препишување на лекови кај старите лица (STOPP/START). Ова е алатка 
дизајнирана да ги идентификува лековите каде што ризиците ги надминуваат 
придобивките кај старите лица и обратно. СТОП значи: Алатка за проверка на 
потенцијално несоодветни рецепти кај стари лица, но СТАРТ значи: Алатка за 
скрининг за да ги предупреди лекарите за правилни (соодветни, индицирани) 
третмани. 

Во очекуваните резултати главниот истражувач посочува на податоци кои ќе се 
однесуваат на ефектите од интервенцијата врз когитивните функции, квалитетот на 
животот, дневно активното живеење, асоцијација меѓу други фактори кои се 
однесуваат на социодемографски и лични карактеристики со полифармацијата и 
мултиморбидитетот, како и влијанието на полифармацијата и мултиморбидитетот врз 
појава на когнитивни нарушувања кај старите лица. 

Резултатите од истражувањето би се понудиле на здравствените институции како 
доказ за горенаведените постапки и би се понудиле за инплементација за скрининг 
програми за рана дијагноза за конгнитивни нарушувања асоцирана со полифармација и 
мултиморбидитет како и инструменти за рационално препишување на лекови 
инплементирани во упатсвата за медицина базирана на докази. 

Од самото истражување се очекува развивање на стратегија за рационално 
препишување на лековите со кој ќе се вклучат професионалци со мултидисциплинарен 
приод насочени кон пациентот во центарот на вниманието, како и едукација на 
семејствата за безбеднои соодветно користење на лекови во кој пациентот и 
семејството ќе има проактивен приод.  

Литературата е соодветно цитирана и коректна. Користена е литература од 
меѓународни и домашни автори,инструменти, како и упатства,во пишана и електронска 
верзија со вкупно 32 референци. 

ЗАКЛУЧОК 

 

Врз основа на анализата на поднесената документација и пријавениот поднесок 
за изработка на докторски труд, актуелноста на темата, како и познавањето на 
способноста на кандидатот за стручна и научна работа, Комисија е на мислење дека 
поднесената пријава на кандидатот м-р Марта Тунџева за изработка на докторски труд 
на тема ,,Полифармација кај стари лица како ризик фактор за когнитивни нарушувања” 
според својата актуелност, поставени цели, избор на материјалот и методологијата на 
истражувањето, како и неговите резултати и  научни придобивки, целосно ги 
исполнува критериумите за изработка на квалитетна докторска дисертација. 



Комисијата позитивно ја оцени предложената тема за изработка на докторска 

дисертација и има чест да му предложи на Наставно-научниот совет да го проследи во 

понатамошна поcтапка. 

 

РЕЦЕНЗЕНТСКА КОМИСИЈА: 

 

1.Проф д-р Катарина Ставриќ 

............................................................ 

2.Проф д-р Ирена Кондова Топузовска  

............................................................ 

3.Проф д-р Гордана Китева Тренчевска  
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РЕЦЕНЗИЈА 

ЗА ОЦЕНА НА ДОКТОРСКАТА ДИСЕРТАЦИЈА 
„КОРЕЛАЦИЈА ПОМЕЃУ СТЕПЕНОТ НА ХОББ И КАРДИОВАСКУЛАРНАТА 

ФУНКЦИЈА”  ОД  AС. Д-Р САША ЌАЕВА-АНАСТАСОВА, ПРИЈАВЕНА НА 
МЕДИЦИНСКИОТ ФАКУЛТЕТ ВО СКОПЈЕ 

Врз основа на член 112 од Законот за високото образование (Службен весник на Република 
Македонија бр. 82/2018), член 257 од Статутот на Медицинскиот факултет во Скопје, во состав на 
Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје (бр. 458 од 17.10.2019) и член 61 од Правилникот за 
условите, критериумите и правилата за запишување и студирање на трет циклус – докторски студии 
на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје (Универзитетски гласник бр. 245/2013), 
Наставно-научниот совет на Медицинскиот факултет во Скопје, на својата XXXIX редовна седница  
одржана 17.2.2022, а по предлог на Советот на студиската програма на трет циклус – докторски 
студии по медицина, донесе 

ОДЛУКА 

за формирање на  Комисија за оцена на докторската дисертација 

               1. Се формира Комисија за оцена на докторската дисертација со наслов: Корелација 
помеѓу степенот на ХОББ и кардоваскуларната функција од докторантката ас. д-р Саша 
Ќаева-Анастасова, во состав: 

1. проф. д-р Елизабета Србиновска Костовска-претседател 

2. проф. д-р Деан Докич, ментор 

3. проф. д-р Христо Пејков-член 

4. проф. д-р Даниела Поп-Ѓорчева-член 

5. проф. д-р Јорго Костов, член. 

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

ИЗВЕШТАЈ 

АНАЛИЗА НА ТРУДОТ 
 

Докторската дисертација на кандидатката ас. д-р Саша Ќаева-Анастасова, со наслов 
„Корелација помеѓу степенот на ХОББ и кардиоваскуларната функција“, содржи 128страници 
компјутерски обработен текст во фонт Times New Roman, со 1,5 проред и големина 12 на букви, 49 
табели, 36 графикони, 3 слики и 90 библиографски единици, меѓу нив научни трудови, статии, 
книги и национални прописи. 

Приложената докторска дисертација обработува актуелен клинички проблем во 
денешната ера на загадување и пушењето како социјален проблем и навика, како и зголемениот 
број на пациенти со ХОББ кои даваат импликација на кардиоваскуларната функција. Оттука и 
идејата на кандидатката за континуиран истражувачки интерес и потреба од нови истражувачки 
студии на таа тема. Истовремено, актуелноста на новите биомаркери, како што е натриуретскиот 
пептид анализиран кај пациентите со ХОББ, како во однос на тежината на основното заболување, 
така и во однос на кардиоваскулната функција (ехокардиографски евалуаирана), ја прави оваа 
докторска дисертација како досега необјавено истражување. Таа има за цел да укаже на значајноста 



на одредени ехокардиографски параметри, пред сè анализата на десните срцеви параметри и 
проценката на пулмоналната хипертензија, кои би биле од особено значење во следењето на 
болните со ХОББ како рани маркери кои би укажувале на тежината на болеста. Натриуретскиот 
пептид и неговата анализа кај двете групи на пациенти со ХОББ (акутно влошени и клинички 
стабилни пациенти) дополнително ги зголемуваат тежината и придонесот на овој докторски труд. 
Докторскиот труд на кандидатката обработува демографски карактеристики на болните со ХОББ, 
проценка на ризик-фактори, ехокардиографска анализа на низа параметри кои го опфаќаат и 
десното и левото срце, користејќи различни ехокардиографски модалитети од базичната и 
напредната ехокардиографија. Дополнително е направена анализа на ехокардиографските 
параметри и на натриуретскиот хормон кај болните со ХОББ кои претходно се поделени по класи по 
Голд класификација. 

Трудот започнува со апстракт на македонски и англиски јазик и листа на кратенки. 
Структуриран е во 10 глави: вовед, мотив и цели, материјали и методи, примарни и секуднарни 
цели, статистичка обработка, резултати, дискусија, заклучок и преглед на литература. Деловите се 
систематизирани во точки и потточки со наслови и поднаслови, со што се обезбедува соодветно 
следење на материјата која е обработена во истражувањето.  

Првата глава од докторската дисертација претставува Вовед, во кој кандидатката, на 
јасен и прегледен начин, ги изнесува податоците од интерес, поткрепени со многубројни 
публикувани студии од полето на истражување.  

Имено, го дефинира значењето на ХОББ како социоекономски проблем во современото 
општество, дава осврт на епидемиолошките карактеристики на болеста, нејзината преваленца, 
морбидитет и морталитет. 

Во почетниот дел на воведот, кандидатката се осврнува на преваленцата на болеста која 
варира во различни земји како во однос на полот, така и во однос на возраста. Исто така, таа ги 
наведува причините, односно ризик-факторите кои можат да доведат до оваа болест, а се поделени 
во две групи: егзогени и ендогени ризик-фактори.  

Инаку, се напоменува дека се работи за болест која дава сериозни компликации, меѓу кои 
најчести се кардиоваскуларните, но и низа метаболички состојби како дијабетес мелитус, 
хипертензија, хиперлипидемија, оптеопороза и мускулно-скелетни абнормалности. 
Во наредна потточка, кандидатката  дава осврт за дефиницијата и текот на болеста. Ја 
дефинира болеста според Американското торакално  и европското респираторно 
здружение, но се задржува на Голд-класификациониот систем и дефиниција. Потоа, во 
следното потпоглавје, кандидатката ескплицитно ја прикажува патологогијата, 
патогенезета и патофизиологија на ХОББ. На современ начин ја опишува состојбата на 
окдидативен стрес и дисбалансот помеѓу протеаза/антипротеаза активноста, со зголемено 
присуство на воспалителни клетки и медијатори како главен влошувачки фактор на 
болеста. Кандидатката на сликовит начин го опишува хроничниот инфламаторен одговор 
и патолошките промени кои се одвиваат главно на бронхиите, бронхиолите како и  
самиот паренхим на белодробието. Во наредниот дел детално се опишуваат 
хистопатолошките промени на белодробието кои можат да бидат во неколку модалитети 
како развој на емфизем, промени во протокот на воздух во малите дишни патишта, како и 
промени во васкуларното стебло. 

Во следното потпоглавје, кандидатката ја опишува патофизиологијата на болеста 
како континуиран процес на инфламација и ексудација на ниво на малите дишни 
патишта која придонесува до пад на ФЕВ1 и нарушен однос на ФЕВ1/ФВЦ . Во 
понатамошниот дел од текстот, кандидатката на сликовит начин ги опишува ризик-
факторите, нивната интерреакција и влијание. Го истакнува пушењето како значаен 
ризик-фактор, но и улогата на професионалните агенси за развој на болеста. Дава осврт и 



за улогата на бронхијалната астма во детска возраст, како и честите инфекции во раните 
години како дополнителни ризик-фактори за развој на ХОББ. 

Во понатамошниот  дел од текстот, кандидатката се осврнува на клиничкиот тек на 
болеста и нејзината симптоматологија.  Дава опис на симтомите и знаците на болеста, но, 
исто така, укажува на важноста на диференцијалната дијагноза.  

На современ начин понатаму се прикажани и дијагностичкиот алгоритам на ХОББ, 
улогата на физикалниот преглед, гасните анализи и спирометријата. Кандидатката во 
овој дел од текстот ја потенцира улогата на Голд-класификациониот систем кај 
пациентите со ХОББ, кој и самата таа го користи за класификација на пациентите по 
групи и во својот докторски труд. Во наредните две поглавја се опишани 
конкомитантните болести и комликации на ХОББ, како и нејзината терапија. 
Кандидатката укажува на имликацијата на ХОББ во развојот на низа на 
кардиоваскуларни состојби и компликации, меѓу кои  десносрцевата слабост и развојот на 
ПАХ (пулмонална артериска хипертензија). 

Во понатамошниот дел од текстот, кандидатката (второ поглавје од воведот) 
укажува на значењето и улогата на десната комора. Во последните години повеќе 
значајни студии се осврнуваат на анатомијата и поставеноста на десната комора, а уште 
повеќе за физиологијата и нејзината хемодинамика. Во овој дел од текстот е опишана 
анатомијата на десната комора како триаглеста, каде што поставеноста на миофибилите 
во различни правци  дава можност за  комлексни движења на десната комора. Во однос 
на физиологијата на десната комора, даден е краток осврт за нејзината улога во 
дистрибуција на деоксигенирана крв преку белодробните артерии во белодробието. 
Хемодинамиката на десната комора е поразлична од таа на левата, каде што кандидатката 
ги опишува притисоците на полнење на десното срце, односно васкуларизацијата на 
десната комора. Во следното потпоглавје е опишана улогата на ехокардиографијата (дво- 
и тродимензионална ехокардиографија) и нејзиното значење во проценка на десната 
комора, како глобално, така и по сегменти. Кандидатката дава опис на тоа каде сè може да 
се примени ехокардиографијата во анализа на низа квалитативни и квантитативни 
параметри, особено во опис на десносрцевите структури. Укажува на можноста на 
ехокардиографијата во проценка на димензијата и функцијата  на десната преткомора,  
анализа на систолната и дијастолната функција на десната комора преку повеќе 
параметри. 

Во следниот дел од текстот се наведени сите параметри кои се ехокардиографски 
евалуирани, а се параметри кои даваат информација на систолната и дијастолната 
функција на десната комора, со посебно значење на РИМП-индексот (за деснокоморна 
деформација) и пулмоналната артериска хипертензија. Кандидатката во наредното 
поглавје дава осврт на кардиоваскуларните комликации од ХОББ, со најголемо значење 
на пулмоналната артериска хипертензија(ПАХ), најпрво во однос на нејзината 
дефиниција и класификација. Ја користи актуелната дефиниција за ПАХ (според 
европското кардиолошко здружение од 2015 година) како состојба на на зголемен среден 
пулмонален артериски притисок над 25мм/Хг во мир докажан со десносрцева 
катетеризација. Во понатамошниот дел од текстот ги дефинира симптомите на ПАХ како 
дел од симптоматологијата на десносрцевата слабост. Кандидатката во овој дел од 
докторскиот труд ја потенцира улогата на физикалниот преглед, ЕКГ-прегледот 
(абнормалности на ЕКГ), а особено улогата на ехокардиографијата (како неизвазивна 



метода) во проценка на трикуспидната регургитација. Во посебно поглавје е потенцирано 
значењето на пулмоналната хипертензија кај болните со ХОББ, како и тоа дека таа е од 
лесен до умерен степен кај оваа група на болни. Кардио-пулмоналите промени и 
последици кандидатката на најсликовит начин ги елаборира во наредното поглавје. 
Укажува на тоа дека кај пациентите со ХОББ постои десносрцева хипертрофија, но со 
сеуште  презервирана систолна функција.‘’Cor pulmonale’’ со неговата дефиниција и 
патофизиологија е детално објаснето во наредното потпоглавје.  

Кандидатката во потамошниот дел од текстот се осврнува на улогата, структурата и 
физиологијата на натриуретските пептиди. Укажува на улогата на овие квантитативни 
маркери и нивната можноста за процената на систолната/ дијастолната функција на 
десната комора. Во понатамошниот дел од текстот е опишана патофизиолошката улога на 
Nt-proBNP во регулација на симпатичкиот нервен систем и системот на ренин-
ангиотензин-алдостерон. Опишаната е нивната структура, референтна вредност и 
механизам на делување. Во последните години повеќе значајни студии ја потенцираат 
улогата на ехокардиографијата  во корелација на нивото на Nt-probNP со покачените 
вредности на притисокот во десносрцевите кавитети, притоа асоцирајќи на можната 
релација на ХОББ и десновентрикуларна дисфункција. 

Второто поглавје од докторската дисертација го обработува дизајнот на 
истражувањето за изработка на докторската дисертација, кој е опишан како 
проспективно-аналитичка и пресечна студија. Во овој дел од докторскиот труд е опишан 
целиот тек на докторатот преку анамнеза на пациентите, електрокардиографска и 
ехокардиографска проценка,  како и анализа на натриуретски пептид маркери.  

Кандидатката ги дефинира и целите на докторскиот труд, кои се претставени како 
примарни и секундарни цели.  

Примарни цели се: 

- да се утврди корелација на демографските карактеристики и ризик-фактори за 
кардиоваскуларните заболувања и изразеноста на ХОББ, изразена преку четирите ГОЛД-
класи; 

- да се утврди однос на Nt-proBNP натриуретскиот хормон во серум со изразеноста на 
ХОББ, изразена преку четирите ГОЛД-класи; 

- да се утврди однос на Nt-proBNP натриуретскиот хормон во серум во однос на 
ехокардиографските параметри поврзани со оптоварувањето на десното вентрикуларно 
оптоварување и/или левото вентрикуларно оптоварување;   

- да се утврди корелацијата на ехокардиографските параметри поврзани со 
оптоварувањето на десното срце и  изразеноста на ХОББ, изразена преку четирите ГОЛД- 
класи; 

- да се утврди корелацијата на ехокардиографските параметри поврзани со 
оптоварувањето на левото срце и  изразеноста на ХОББ, изразена преку четирите ГОЛД 
класи. 



За секундарна цел на студијата беше поставено да се утврдат предикторите на 
ризик од прогресија на ХОББ. 

Во третото поглавје се претставени материјалот и методите, во кое кандидатката 
појаснува дека станува збор за проспективна, аналитичка и пресечна студија, во која се 
вклучени 94 испитаници на возраст над 18 години од двата пола. Студијата е реализирана 
на ЈЗУ УК за кардиологија во Скопје, во соработка со ЈЗУ УК за пулмоалергологија – 
Скопје, во период од 2 години. Учесниците во студијата биле следени во две фази на 
следење и опсервација. Сите податоци од студијата биле евидентирани во анкетни 
листови изготвени согласно со целите на студијата. Во студијата не биле вклучени 
испитаници со: левострани срцеви и вродени срцеви мани, верифицирана коронарна 
артериска болест, кардиомиопатии, пациенти со изразито лоша ехогеност, астма 
бронхиале, примарна пулмонална хипертензија и белодробна фиброза. Во ова поглавје, 
кандидатката обајснува за начинот на категоризација н апациентите со ХОББ според 
Голд-класификациониот систем, и тоа пациентите од класата Голд 1 и 2 биле со 
идентична застапеност од 18 пациенти, додека пациентите од класа Голд 3 биле застапени 
со 28 пациенти, а класа 4 со 30 пациенти. Во подглавјето Методи, прикажани се 
методите кои се користени во реализирањето на докторската студија.  Дадено е опис на 
сите методи и параметрите кои се следени од електрокардиографија, ехокардиографија и 
натриуретски хормон кај сите 94 пациенти.  Кандидатката во делот за ехокардиографски 
иследување на испитаниците детално се осврнува на анализа на сите параметри кои се 
клучни во следењето на пациенти со ХОББ. Биле анализирани сите ехокардиографски 
параметри како деснострани, така и левострани. Била направена анализа на базалната 
димензија на десната комора како и ареата на десната преткомора. Дополнително е 
направена и анализа на функционалната ареа на промена на десната комора (ФАК), 
трукуспидната ануларна систолна екскурзија (ТАПСЕ), миокардната систолна брзина на 
S’ бранот од ткивниот доплер, миокардниот перформанс индекс на десната комора, како и 
анализа на миокардната деформација на десната комора.  Во останатиот дел од методи 
кој кандидатката ги зела за анализа, опишано е мерењето на пулмоналната артериска 
хипертензија преку максималната брзина на трикуспидната регургитација. Проценката 
на средниот артериски притисок на пулмоналната артерија е преку изведена Бернулиева  
равенка. Во делот на материјал и методи бил следен и параметарот времето на 
акцелерација на пулмоналната валвула добиено со пулсен доплер, дијаметарот и 
колапсибилноста на в.кава инфериор како и пулмоналната васкуларна резистенција. 

Во делот на следење на ехокардиографските параметри за проценка на левата 
комора кај пациенти со ХОББ, била проценка на димензијата на левата комора преку 
мерење на систолна функција на левата комора со волумени изразена како ежекциона 
фракција, ЕФ%. Дополнително била направена анализа на дијастолна функција на левата 
комора.  Мерењето на миокардната деформација и миокардниот перформанс индекс на 
левата комора се, исто така, дел од овој докторски труд. Сите параметри кои се 
обработени даваат јасен увид во функцијата на десната и левата комора, како и во 
големината на пулмоналната хипертензија.  

Статистичката обработка на податоци е претставена во седмото поглавје со добиените 
резултати, кои се прикажани и табеларно и графички. Резултатите од студијата се прикажани во 
седмото поглавје, претставени со 35 графикони и 47 табели. Испитувани се вредностите на 
анализираните параметри, како и компарирани според различни групи. 



Во студијата биле вклучени 94 пациенти со ХОББ. По поставувањето на иницијалната 
дијагноза за ХОББ, извршена е клацификација на пациентите по групи, во зависност од тежината 
на болеста според спирометриските тестови по критеримите на ГОЛД, со што се формирани четири 
групи на пациенти. Распределбата на пациенти по групи кандидатката го прикажува и табеларно и 
со графикони. Во однос на половата структура на испитаниците, исто така, следува графички и 
табеларен приказ и според Голд-класите. Машкиот пол е доминантен со 68,09 % додека женскиот 
пол е застапен со 31,91 %. 

Средната возраст на пациентите била 65,0 + 7.21години, со 68,09% мажи, а 31,91% 
жени. Во однос на телесната тежина даден е приказ табеларен и графички и според секоја 
Голд класа поединечно. Средната вредност изнесувала 76, 55 кг, а просечната вредност за 
BMI изнесувала 27,29 кг/м2, со највисок БМИ кај Голд класата 3 која изнесувала 28,27 
кг/м2. 

Од кардиоваскуларните ризик-фактори, пушењето, хипертензијата, дијабетесот 
биле најчести, со 72,34 %, 51,06 % и 19,15 % и само 5,32% со хиперлипидемија. Секако, 
секој од ризик-факторите е претставен кај секоја Голд-класа поединечно. 

Определените концентрации на Nt-proBNPво плазма се изразени во pg/ml и се 
пресметани како средна вредност како и по групи. Просечната вредност изнесува 236, 27 
pg/ml , највисока просечна вредност, а воедно и најекстремна максимална и минимална 
вредност, се регистрирани кај Голд-класата 3. Понатаму табеларно е направен приказ за 
разликите на Nt-proBNP по групи, каде вредноста на NT-proBNP може да биде маркер за 
ризикот од прогресија на пулмоналното оштетување само од Голд-класата 2 до 3, но не и 
меѓу останатите Голд-класи. Во понатамошниот дел од резултатите е направена анализа 
на вредноста на Nt-proBNPкај пациентите со акутно и хронично заболување. Табеларно и 
графички е направена споредба на вредноста на Nt-proBNP кај двете групи на пациенти 
(кај акутно и хронично болните пациенти со ХОББ) и е најдено дека просечна вредност на 
Nt-probNP кај акутната група на болни изнесува 281, 74 pg/ml наспроти 143, 86 pg/ml кај 
хроничната група на пациенти. Истата оваа анализа дополнително е направена и по Голд 
класи. Анализа на варијансата на разликите на вредностите на NT-proBNP во однос на 
акутно и хронично болние направена со табеларен и шематски приказа и кај Голд-
класите 3 и 4.Од табеларниот и од графичкиот приказ се забележува дека  дека 
просечните вредности кај акутните болни се далеку повисоки отколку кај хроничните во 
рамките на соодветната Голд-класа. Таквата разлика изнесува речиси 3,5 пати кај Голд-
класата 3 и приближно 2 пати кај Голд-класата 4 
 

Во следниот дел од резултатите се претставени едни од најбитните цели, 
корелација на вредностите на NT-proBNP со ехокардиографските параметри поврзани со 
деснокоморното оптоварување. Понатаму е извршена анализа на линеарната корелација 
меѓу вредностите на NT-proBNP со ехокардиографските параметри кои се индикатори на 
оптоварувањето на десното срце, и тоа: десна комора (базална димензија), десна 
преткомора, миокардна систолна брзина на S’  од ткивниот доплер, трикуспидна 
ануларна систолна екскурзија (TAPSE), функционална ареа на промена на десната 
комора(FAC), акцелерационо време (АТ), среден притисок на пулмоналната артерија  
(sPAP),максимална брзина на трикуспидна регургитација(v max), миокарден 
перформансе индекс на десната комора (MPI), глобален стреин на десната комора, ареата 
на десната преткомора, пулмонална васкуларна резистензија и колапсибилност на вена 
кава >50%. Од овие 13 параметри, првите 12 се квантитативни, додека колапсибилноста 
на вена кава >50% е квалитативен параметар. Анализите за корелацијата во однос на 
квантитативните параметри е вршена со Pearson-овиот корелациски тест, додека во однос 
на квалитативниот параметар (колапсибилноста на вена кава>50%) е вршена со 



Spearman-овиот корелациски тест. Во однос на гореспоменатите параметри и нивната 
анализа, може да се забележи дека од пресметаните корелации меѓу вредностите на NT-
proBNP и ехокардиографските параметри кои се индикатори на оптоварувањето на 
десното срце, статистичка сигнификантност утврдена со Pearson-овиот корелациски тест 
постои само во однос на параметрите SPAP и V max (p<0,05), додека кај останатите 
корелации не е регистрирана статистичка значајност. 
 

Со дополнителна мултиваријантната анализа на истите ехокардиографски 
параметри и Nt-proBNP, кандидатката утврдила дека постои статистички значајна 
корелација (p<0,05) кај следниве три ехокардиографски параметри: средниот артериски 
пулмонален притисок (SPAP), миокарден перформанс индекс на десната комора (MPI) и 
глобален стрејн на десната комора (Gl strain) во однос на квантитативните вредности на 
NT-proBNP и Голд-класите. Понатаму, во делот на статистичка обработка, спроведена е 
мултиваријантна регресиска анализа на квантитативните дискретни вредности на NT-
proBNP во однос на истите ехокардиографски параметри но земајќи ја предвид 
соодветната Голд-класа. Од прикажаните резулати, статистички сигнификантна 
корелација (p<0,05) има кај следниве три ехокардиографски параметри: S TDV DV, DV  
bazal и Gl. Strain DV во однос на Голд-класите. Во овој дел од резултатите, кандидатката 
направила дополнителна статистичка корелација која е бинарна категоризација на Голд-
класите, како Голд1 и 2 класа наспроти Голд 3 и 4 класа, преку анализа на сите 
квантитативни ехокардиографски параметри. При тоа, параметарот DV bazal има 
највисока вредност на AUC (0,807) и статистички, го зголемува ризикот од прогресија на 
пациентите со полесните форми на болеста (Голд 1 и 2) во понапредните (Голд 3 и 4) за 
1,814 пати со висока статистичка сигнификантност (p<0,01). Нешто пониска вредност на 
AUC (но, повисока од 0,750) имаат параметрите SPAP, AT a. pulm., Gl. strain DV и TAPSE. 
 

За дополнително определување на ризикот од прогресија на ХОББ во оваа студија, 
користена е и анализа во т.н. 2х2 табеларен формат на податоците. Имено, направена е 
класификација на ехокардиографските параметри според референтни вредности во две 
категории: 1. нормални и 2. абнормални, а исто така, е користена бинарна категоризација 
на GOLD-класите во две категории: 1. пониски Голд-класи (1 и 2),и 2. понапредни Голд-
класи (3 и 4). Aнализата утврди статистички значајна разлика кај 10 од вкупно 13 
испитувани ехокардиографски параметри поврзани со оптоварувањето на десното срце, а 
односот на ризик (RR) со интервалот на доверливост при 95% е пресметан кај 9 
параметри. 
 

Поставеноста на комбинациите кај оваа анализа овозможува поразбирливо да се 
спореди порастот на ризикот од прогресија на Голд-класите при постоење на абнормални 
вредности на соодветниот ехокардиографски параметар, односно ризикот е секогаш 
повисок од 1 кога постои абнормална вредност. Од сите 13 ехокардиографски параметри 
анализирани во овој докторски труд, само вредноста на FAC, DA area и PVR ги прави 
пресметаните вредности на односот на ризик неупотребливи за тие параметри. Во 
последниот дел од ова поглавје на резултатите, направена е анализа на сите параметри во 
однос на нивната сензитивност и специфичност во предикцијата на прогресијата на 
болеста.  
 

Во последниот дел од статистичката анализа на податоците, кандидатката ја 
прикажува корелацијата на вредностите на NT-proBNP со ехокардиографските параметри 
поврзани со левокоморното оптоварување. Извршена е анализа на линеарната корелација 
меѓу вредностите на NT-proBNP со ехокардиографските параметри кои се индикатори на 



оптоварувањето на левото срце: MPI LV, Gl strain L%, LvdD, Ef% и e/e' sep. Резултатите 
секако се прикажани како табеларно така и со графикон. Направена анализа на сите овие 
ехокардиографски параметри и корелацијата на Nt-proBNP, но поединечно по Голд-
класи. Било најдено дека дека вредностите на ехокардиографските параметри: MPI и Gl 
strain на левата комора растат како што расте и Голд класата, наспроти тоа вредноста на 
LVDd и EF% опаѓаат како што расте Голд-класата. Дополнително е користена 
мултиваријанта линеарна регресија и бинарна категоризација на Голд класите (пониски и 
повисоки) во однос на анизата на квантитативните ехокардиографски параметри на 
левото срце. Ехокардиографскиот параметар Gl strain L% има највисока вредност на AUC 
(0,791) и, статистички, со намалувањето на вредностите на овој параметар се проследени 
со зголемување на ризикот од прогресија на пациентите со полесните форми на болеста 
(Голд 1 и 2) во понапредните (Голд 3 и 4) за 1,570 пати, со висока статистичка 
сигнификантност (p<0,01).  Пресметаната вредност на AUC на параметарот Еf е пониска 
од 0,750 (0,727) но вредноста на релативниот ризик (RR) од 0,869 укажува на тоа дека со 
зголемување на вредностите на овој ехокардиографски параметар се намалува ризикот од 
прогресија на ХОББ во однос на Голд-класите, при што постои статистички висока 
значајност на предикцијата (p<0,01). 
 

Во осмото поглавје, Дискусија, кандидатката се задржува на добиените резултати 
од нејзиниот научноистражувачки труд, кои детално ги објаснува и спредува во однос на 
други испитувања на оваа тема во литературата. Оваа студија е прва од ваков вид во 
нашата држава и се очекува дека добиените резултати ќе овозможат голем придонес во 
следење на пациентите со ХОББ и прогресијата на самото заболување како неинвазивно 
(ехокардиографски), така и преку анализа на натриуретскиот хормон. Голем дел од 
студиите поврзани со оваа проблематика ја потврдија нашата хипотеза и, секако, 
актуелноста на проблематиката остава сè уште простор за доистражување во оваа област. 
Актуелноста на новите биомаркери во корелација со десносрцевите ехокардиографски 
параметри ја прави оваа студија уникатна и современа кај оваа група на хронично болни 
пациенти.  
 

Во почетниот дел од дискусијата, кандидатката прави анализа на ризик-фактори 
за ХОББ компарабилна со светски и поново побликувани студии и ги изнесува своите 
податоци. Најголем дел од податоците добиени во докторскиот труд се совпаѓаат со 
резултатите добиени во светски рамки, но секако постојат и такви студии и регистри на 
пациенти кои имаат и поразлични резултати. Во однос на пушењето како најголем ризик-
фактор, повеќето студии – ретроспективни, мултицентрични во Јапонија, Кина и 
Мексико, укажуваат на честотата на пушењето како ризик-фактор за развоја на ХОББ, 
како и доминацијата на машкиот пол. 
 

Во понатамошниот дел од текстот во делот на дискусијата, направена е анализа на 
натриуретскиот пептид во однос на Голд-класите како во  актуелниот докторски труд, 
така и во однос на светски публикувани податоци. Во  неколкуте цитирани публикации 
било докажано дека Nt-proBNP е  со значително повисока вредност како кај понапредната 
Голд-класа, така и во услови на егзацербација на основната болест. Во наредното поглавје 
од дискусијата се обработува вредноста на Nt-proBNP кај акутно влошените пациенти со 
ХОББ и оние кои се со хронична форма на болеста, потоа дадена е корелацијата на 
зголемени вредности на NT-proBNP кај акутно влошената форма на ХОББ кај пациенти во 
хоспитални услови. Во однос на спирометријата, како дијагностичка метода, потврдена е  
улогата на спирометријата во рана детекција на пациенти со ХОББ. 
 



Во понатамошниот дел од дискусијата презентирани се низа студии компарабилни со 
резултатите на овој докторски труд во однос на ехокардиографските параметри за десното срце и 
вредностите на натриуретскиот пептид. Кандидатката во последниот дел од дискуцијата ја 
обработува корелацијата на левосрцевите ехокардиографски параметри и натриуретскиот пептид. 
Исто така, и овде се наведуваат повеќе студии кои ги поткрепуваат резултатите на овој труд во 
целост. 

Значајноста на добиените резултати е што обработените пациенти се без 
коморбидитети, што значи дека добиените резултати се должат исклучиво на промените 
кои ги прави болеста во различните фази на прогресијата на болеста. 

Во делот Заклучоци, кандидатката ги наведува наодите од испитуваните параметри, 
формулирајќи заклучни согледувања на поставените цели во докторскиот труд. Од изведените 
заклучоци, машкиот пол е доминантен и независен ризик-фактор за ХОББ и нејзината прогресија. 
Индексот на телесна маса и телесна тежина е во референтни граници речиси кај сите групи. 
Просечната возраст на пациентите во оваа студија изнесувала 65 ±15,04години. 
Хипертензијата е високо застапен ризик-фактор кај пациентите со ХОББ, присутна кај 
51% од случаите,  додека дијабетес и хиперлипидемија се ниско застапени ризик фактори 
во целата група, со ниска дистрибуција и разлики во Голд-класите. Ризик-факторот 
пушење е високо застапен ризик-фактор кај пациентите со ХОББ (72,34%), што јасно ја 
отсликува поврзаноста на пушењето и развојот на ХОББ. 
 

Вредноста на NT-proBNP е повисок во понапреднатите Голд-класи 3 и 4. 
Просечните вредности кај акутно влошените болни со ХОББ, се далеку повисоки отколку 
кај хроничните пациенти со ХОББ во рамките на соодветната Голд-класа. 
 

Параметрите SPAP и V max на ТР се во релација со тежината на болеста и развој на 
белодробна хипертензија кај овие пациенти. Резулатите од мултиваријантната анализа на 
вредностите на NT-proBNP и ехокардиографските параметри кои се индикатори на 
оптоварувањето на десното срце покажа постоење на статистички значајна корелација 
(p<0,05) на SPAP, MPI DV и Gl. Strain DV во однос на квантитативните вредности на NT-
proBNP и Голд -класите. Абнормалните вредности на ехокардиографските параметри 
поврзани со оптоварувањето на десното срце кои покажуваат ризик за развој на 
понапредните Голд -класи (3 и 4) се: големината на ДА и базалната димензија на ДВ, Ѕ на 
TDI, TAPSE, скратениот AT на пулмоналната валвула, SPAP, V mak. TR, MPI нa DV, GLS 
DV  и колапсибилноста на вена кава помала од 50%. 
 

Во однос на анализата на левостраните ехокардиографски параметри MPI LV и Gl 
strain растат прогресивно со порастот на Голд-класата од 1 кон 4. Спротивно на тоа, 
вредностите на параметрите LvdD и Ef% постепено опаѓаат со прогресијата на болеста 
изразено преку зголемување на Голд-класата. Кај параметарот Е/e' sep не е евидентна 
визуелно јасна поврзаност во однос на Голд-класите. Ехокардиографскиот параметар Gl 
strain LV% има највисока предиктивна вредност при што со намалување на вредноста се 
зголемува ризикот од прогресија на пациентите со полесните форми на болеста (ГОЛД 1 и 
2) во понапредните (ГОЛД 3 и 4). Обратно, при повисоки вредности на ЕФ, се намалува 
ризикот за прогресија на ХОББ во однос на ГОЛД-класите, заради потискање од 
зголемената десната комора и влијание во полнењето на левата комора. 
 



Поглавјето Литература содржи 93 референци, од кои најголем дел со понов датум, кои се 
уредно презентирани според важечките стандарди и соодветно се цитирани во текстот. 
 

ОЦЕНА НА ТРУДОТ 
 

Докторската дисертација со наслов „Корелација помеѓу степенот на ХОББ и 
кардиоваскуларната функција“, од кандидатката ас. д-р Саша Ќаева-Анастасова, претставува 
истражување во полето на ехокардиографијата преку анализа на пациенти со ХОББ. Изработката на 
темата на оваа докторска дисертација овозможува детално во подолг временски период да се следат 
овие пациенти како ехокардиографски така и во однос на вредноста на натриуретскиот пептид. 
Раното следење на овие неизвазивни ехокардиографски параметри, како во однос на десното, така и 
во однос на левото срце, ќе овозможат рана предикција на можноста за влошување во повисока 
Голд-класа кај овие болни. Анализата на пациентите селектирани во докторската дисертација, 
ХОББ без коморбидитети, значи дека добиените резултати се должат исклучиво на 
промените кои ги прави болеста во различните фази на прогресијата на болеста. 

Докторската дисертација со наслов „Корелација помеѓу степенот на ХОББ и 
кардиоваскуларната функција“, од кандидатката ас. д-р Саша Ќаева-Анастасова, 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, следниве рецензирани истражувачки трудови: 

1. The role of NT-proBNP as a diagnostic marker in patients with COPD (Улогата на Nt-
proBNP во евалуација на пациентите со ХОББ) 

Д-р Саша Ќаева-Анастасова, Универзитетска клиника за кардиологија, Скопје, РС 
Македонија. 

Sasa Kjaeva - Anastasova, ElizabetaSrbinovska - Kostovska, University Clinic for Cardiology, 
Skopje, North Macedonia; Dean Dokic, Irina Angelovska, Angela Debreslioska, University Clinic 
for Pulmology and Allergology, Skopje, North Macedonia; Ivo Kjaev, University Clinic for 
Gynecology and Obstetrics, Skopje, North Macedonia; Jana Nivicka-Kjaeva, University Clinic for 
Ophthalmology, Skopje, North Macedonia, Јournal od Macedonian medical association , 2020 

2. Correlation between echocardiographic parameters and the severity of stage in patients 
with COPD (Корелација на ехокардиографските параметри со степенот на 
ХОББ) 

Д-р Саша Ќаева-Анастасова, Универзитетска клиника за кардиологија, Скопје, РС 
Македонија. 

Кjaeva Anastasova Sasha, Srbinovska - Kostovska Elizabeta, Dokic Dejan, Kjaev Ivo, Acta 
morphologica, International journal of Macedonian association od anatomists and 
morphologists, 2020. 



ЗАКЛУЧОК И ПРЕДЛОГ 
 

По внимателно, целосно и исцрпно разгледување на докторската дисертација на кандидатката 
ас. д-р Саша Ќаева-Анастасова, со наслов „Корелација помеѓу степенот на хроничната опструктивна 
болест и кардиоваскуларната функција“, Kомисијата смета дека се работи за самостоен 
научноистражувачки труд што разработува актуелен клинички проблем во областа на 
пулмологијата, кој во својата еволуција дава реперкусии на срцевите кавитети од прогресивен 
карактер, со јасно дефинирани мотив и цели, апликативни клинички резултати и релевантни 
научни заклучоци.  

Во докторскиот труд, експлицитно се прикажани патологијата, патогенезата и 
патофизиологијата на ХОББ и значењето на факторите на ризик за развој и прогресија на 
ХОББ. Иследуваната група е поделена според значајниот Голд-класификационен систем,  
од каде што јасно се согледуваат развојот на низа кардиоваскуларни состојби и 
компликации, меѓу кои и развојот на  десно-срцевото инволвирање и развојот на 
пулмоналната артериска хипертензија со прогресијата на болеста. Посебно внимание 
кандидатката посветува на улогата на квантитативната проценка на натриуретичните 
пептиди, нивната релација со систолната и дијастолната функција на десната комора, 
нивната корелација со тежината на болеста и акутно влошената болест, како и нивната 
корелација со ехокардиографските параметри и предикторите за влошување на болеста. 
Посебно место  во докторската студија зазема ехокардиографската проценка на тежината 
на болеста во однос на оптоварувањето на десните срцеви кавитети и проценка на 
пулмоналната хипертензија, како во однос на ризик-стратификацијата на болеста и 
проценка на ризикот за прогресија на болеста. Во студијата се анализирани и левите 
срцеви параметри, кои од своја страна ја надополнуваат сликата за тежината на болеста. 

Анализата на резултатите, компарациите кои се направени, како и воспоставените 
корелации покажуваат дека во трудот се потврдени примарните и секундарните цели на 
докторскиот труд и на еден неинвазивен начин ќе биде овозможена проценка на 
прогресијата на болеста, како во однос на развој на десна срцева слабост, така и во однос 
на развој на пулмонална хипертензија, како два основни чинитела за лош квалитет на 
живот на пацентите со ХОББ. 

Врз основа на претходно изнесеното, Комисијата го оценува позитивно приложениот докторски 
труд и има чест да му предложи на Наставно-научниот совет на Медицинскиот факултет во состав 
на УКИМ, Скопје, да ја прифати позитивната оценка и да закаже јавна одбрана на  докторската 
дисертација на кандидатката ас. д-р Саша Ќаева-Анастасова под наслов: Корелација помеѓу 
степенот на ХОББ и кардиоваскуларната функција. 

 

                                                                                         РЕЦЕНЗЕНТСКА КОМИСИЈА 

                                                             Проф. д-р  Елизабета Србиновска-Костовска, претседател, с.р. 

Проф. д-р Деан Докиќ, ментор, с.р. 

Проф. д-р Христо Пејков, член, с.р. 



Проф. д-р Даниела Поп-Ѓорчева, член, с.р. 

Проф. д-р Јорго Костов, член, с.р. 



РЕЦЕНЗИЈА 
ЗА ОЦЕНА НА ДОКТОРСКАТА ДИСЕРТАЦИЈА „ПРЕДИКЦИЈА НА 

МОРТАЛИТЕТ КАЈ ПАЦИЕНТИ СО ТЕШКА ВОНБОЛНИЧКИ СТЕКНАТА 
ПНЕВМОНИЈА“ ОД  М-Р КАТЕРИНА СПАСОВСКА, ПРИЈАВЕНА НА 

МЕДИЦИНСКИОТ ФАКУЛТЕТ ВО СКОПЈЕ 

 

Врз основа на член 112 од Законот за високото образование (Службен весник на 
Република Македонија бр. 82/2018), член 275 од Статутот на Медицинскиот факултет во 
Скопје, во состав на Универзитетот „Св Кирил и Методиј” во Скопје (бр. 458 од 17.10.2019) и 
член 61 од Правилникот за условите, критериумите и правилата за запишување и 
студирање на трет циклус – докторски студии на Универзитетот „Св Кирил и Методиј” во 
Скопје (Универзитетски гласник бр. 245/2013), Наставно-научниот совет на Медицинскиот 
факултет во Скопје, на својата XXXIX редовна седница одржана на 17.2.2022 година, а по 
предлог на Советот на студиската програма на трет циклус – докторски студии по 
медицина, донесе 

 

О Д Л У К А 

за формирање на Комисија за оцена на докторската дисертација на кандидатката 
м-р Катерина Спасовска со наслов „Предикција на морталитет кај пациенти со тешка 
вонболнички стекната пневмонија“, во состав:  

1. проф. д-р Звонко Миленковиќ, претседател, 

2. проф. д-р Виктор Камиловски, ментор, 

3. проф. д-р Ирена Кондова Топузовска, член, 

4. проф. д-р Снежана Стојковска, член, и 

5. проф. д-р Крсто Гроздановски, член. 

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

И  З  В  Е  Ш  Т  А  Ј  

АНАЛИЗА НА ТРУДОТ 

Докторската дисертација на кандидатката м-р Катерина Спасовска, со наслов 
„Предикција на морталитет кај пациенти со тешка вонболнички стекната пневмонија“, 
претставува самостоен научен труд кој содржи 115 страници компјутерски обработен текст 
во фонт Ariel, со 1,5 проред и големина на букви 12, илустриран со 23 табели и 49 
графикони, има 183 библиографски единици, меѓу нив научни трудови и книги. 

Трудот e структуриран со сите поглавја на еден научноистражувачки труд, и тоа: 
вовед, мотив и цели, материјали и методи, резултати, дискусија, заклучоци и литература. 
Деловите се систематизирани во точки и потточки со наслови и поднаслови, со што се 
обезбедува соодветно следење на материјата која е обработена во истражувањето.  



Извадокот претставува резиме на трудот, и во него се прикажани целта на 
истражувањето, користениот материјал и методи, клучните резултати и главните 
заклучоци. При тоа се добива јасна претстава за суштината на трудот, методите со кои 
кандидатката го обработува материјалот за да се постигнат поставените цели, односно да се 
идентификуваат факторите кои го предвидуваат морталитетот кај пациентите со тешка 
вонболнички стекната пневмонија и да се евалуира значењето на постојните предиктивни 
модели во прогноза на исходот кај оваа група на болни. Како клучни наоди од 
истражувањето се издвојува дека коморбидноста, хипотензијата, хипоксемијата и 
покачената серумска уреа претставуваат независни предиктори на морталитетот; индекси 
на тежина на болест кои значајно асоцираат со исходот се: SCAP, SOFA, SAPSII, APACHEII и 
MPM, и дека сите анализирани предиктивни модели имаат висока прогностичка 
способност и речиси идентично значење во предикција на исходот кај пациентите со тешка 
вонболнички стекната пневмонија.   

Во воведот на трудот, изнесени се најновите и најзначајните научни податоци за 
значењето на вонболнички стекнатата пневмонија како глобален јавноздравствен проблем 
кој одржува значително висок морбидитет и морталитет и покрај достапноста на 
современите дијагностички и тераписки можности. Даден е преглед на научните 
достигнувања и публикувани податоци за епидемиолошките, клиничките и тераписките 
карактеристики на вонболнички стекнатата пневмонија, со посебен осврт на тешката 
форма.  

На почетокот во воведниот дел, кандидатката ги дефинира главните групи на 
пневмонија според местото на стекнување на инфекцијата, како и посебните подгрупи 
издвоени заради нивните специфики. Потоа следува приказ на епидемиолошките податоци 
преку кои се прикажува местото на вонболнички стекнатата пневмонија во хуманата 
патологија, издвојувајќи се како доминантна причина за смрт од инфективните заболувања 
и една од водечките причини за смрт, со висока стапка на морбидитет и значаен 
социоекономски импакт. Кандидатката приложува релевантни статистички податоци за 
годишната инциденција на пневмонија од различни подрачја на светот, истакнувајќи дека 
околу 20 – 25 % од случаите имаат потреба за болничко лекување, од кои 8 – 36 % на оддел 
за интензивна нега како тешка пневмонија.  

Следно, во воведот, кандидатката ги прикажува најновите согледувања за етиолошките 
карактеристики на вонболнички стекната пневмонија, нагласувајќи дека доминантен 
предизвикувач е Streptococcus pneumoniae, со застапеност кај околу 35 – 50% од случаите, а 
потоа следат Haemophilus influenzae (7 – 16 %), Staphylococcus aureus (4 – 10 %) и 
Enterоbacteriaceae (Klebsiella spp. (4 – 10 %), Pseudomonas spp. (0.8 – 4.5 %) и Moraxella 
catharalis (1.2 – 3.5 %). Атипичните причинители како Mycoplasma, Chlamydia и Legionella 
видовите, во просек се застапени со 15 – 22 %, додека респираторните вируси се јавуваат 
како примарни етиолошки агенси кај околу 20 % од случаите на вонболнички стекната 
пневмонија, а меѓу нив доминира вирусот на Influenza (6 – 13 %). Во овој дел се истакнува 
дека кај тешка вонболнички стекната пневмонија, етиологијата е изменета, односно во 
пораст е застапеноста на Pseudomonas aeruginosa, бета-лактамаза позитивни 
Enterobacteriaceae и метицилин-резистентен Staphylococcus aureus (таканаречени PES-
патогени), потоа Acinetobacter baumannii, Legionella pneumophila како и полимикробна 
инфекција, а загрижувачки е фактот на пораст на застапеноста на мултирезистентни 
патогени микроорганизми, што претставува сериозен тераписки предизвик. Кандидатката 
истакнува дека и покрај современите дијагностички можности, процентот на непотврдена 



етиологија е висок, од 30 до 50 %, што е мултифакторијален проблем, за чие решавање е 
неопходен мултидисциплинарен пристап, а до тогаш третманот на пневмонијата 
иницијално останува емпириски.  

Потоа се прикажуваат клучните патогенетски механизми на настанување на 
пневмонија и улогата на инфламаторните маркери во развој на тешка пневмонија, сепса, 
септичен шок, акутен респираторен дистрес синдром и мултиорганска дисфункција, 
состојби асоцирани со висок морталитет. Дополнително се истакнати и ризик-факторите за 
развој на вонболнички стекната пневмонија, меѓу кои како најчести кандидатката ги 
сумира од публикуваните студии се машки пол, напредната возраст, декомпензирана 
коморбидна состојба, пушење цигари, алкохолизам, лош нутритивен статус и примена на 
имуносупресивна терапија, односно антибиотска терапија.  

Следно во воведот е даден осврт на клиничката презентација и современите препораки 
за дијагностичкиот протокол на вонболнички стекната пневмонија кои се во согласност со 
најчесто применуваните упатства од светските стручни здуженија за справување со оваа 
болест, потенцирајќи дека рендгенографија на бели дробови, асоцирано со симптоми и 
знаци на долнореспираторна инфекција, е златен стандард за поставување дијагноза на 
пневмонија, а инвестигации за детекција на етиолошкиот агенс според упатствата се 
препорачуваат само кај хоспитализирани пациенти со тешка форма на болест.  

Посебен акцент во воведниот дел е даден на тешката форма на вонболнички 
стекната пневмонија која се обработува во оваа докторска дисертација, истакнувајќи ја како 
посебен клинички ентитет со свои епидемиолошки и етиолошки специфики, потреба за 
навремено препознавање и превземање на адекватни тераписки мерки на оддел за 
интензивно лекување. Кандидатката истакнува дека околу 8 – 36 % од сите случаи на 
пневмонија развиваат тешка форма, и овој процент во последниве години расте како 
резултат на стареење на популацијата, како и заради зголемување на бројот на лица со 
имунокомпромитирачки состојби (трансплантација на орган или хематопоетски клетки, 
ХИВ-инфекција, како и долготрајно примање на имуносупресивна или биолошка терапија. 
Дополнително, тешката пневмонија е асоцирана со висок процент на компликации, и тоа 
АРДС, со потреба за механичка вентилација и до 88 %, сепса и септичен шок кај 50 % од 
случаите, заради што се потенцира и високата стапка на морталитет кај тешката 
пневмонија која изнесува според повеќе цитирани студии и над 50 %. 

Дополнително, кандидатката ја нагласува научната и клиничката потреба за 
објективно, навремено и адекватно препознавање на тешката форма на вонболнички 
стекната пневмонија, со цел преземање на соодветни тераписки стратегии. За таа цел, од 
страна на еминентни светски стручни здруженија изготвени се повеќе предиктивни 
бодовни (скор) модели, како што се: Pneumonia severity index (PSI), изготвено од 
Здружението за инфективни болести на САД, CURB скор (и негови варијанти) на 
Британското торакално здружение, критериумите на Aмериканското торакално здружение, 
Severe Community Acquired Pneumonia скор (SCAP) и SMART-COP скор, кои овозможуваат 
објективна проценка на тежината на пневмонијата и потреба за лекување на интензивна 
нега и го предвидуваат ризикот од смртен исход.  

Понатаму, во воведот се дава осврт на најновите научни препораки за третман на 
вонболнички стекната пневмонија, се потенцира дека антибиотската терапија е основа на 
лекувањето, а селекцијата зависи од местото на третман на пациентите и тежината на 



клиничката презентација. Иницијално пристапот е емпириски, според епидемиолошките 
податоци и проценка на најверојатниот причинител, а по добивање на етиолошка дијагноза 
се пристапува кон специфично таргетиран третман. Кандидатката истакнува дека согласно 
со актуелните упатства, се истакнува дека амбулантските форми се лекуваат 5 – 7 дена, 
додека тешката форма со развој на компликации или мултирезистентни причинители има 
потреба од пролонгиран антибиотски третман. Дополнително, во делот за лекување на 
пневмонија се наведени и сознанија за примена на дополнителни тераписки мерки со 
посебен акцент на корткикостероидна и останата имуносупресивна терапија, но 
кандидатката истакнува дека според актуелните научни податоци, нема постигнат 
конзенсус за рутинска примена на овие лекови кај пациентите со тешка пневмонија.  

Во воведот е даден и преглед на развојот на научната мисла за факторите за предикција 
на исход и прогноза кај пациентите со вонболнички стекната пневмонија, што е и предмет 
на истражување на оваа докторска дисертација. Се дава објаснување за причините за 
високиот морталитет и покрај интензивното лекување, зголемената фреквенција на 
компликации, како АРДС, сепса, септичен шок, дисеминирана интраваскуларна 
колагулопатија, акутна бубрежна слабост, потребата за инвазивни процедури како 
механичка вентилација и екстракорпорална мембранозна оксигенација, кои носат зголемен 
ризик за смртен исход. Понатаму се прикажани најчесто применуваните индекси  на 
тежина на болест кои се применуваат во клиничката пракса кај пациентите лекувани на 
интензивна нега како што се СОФА скорот (Sequential Organ Failure Assessment Score) за 
утврдување и следење на мултиорганското засегање, SAPS II скор (Simplified Acute 
Physiology Score), APACHE II скор (Acute Physiology And Chronic Health Evaluation II) за 
проценка на тежината на состојбата и предикција на морталитетот во првите 24 часа од 
хоспитализацијата, и MPM моделот (Mortality Prediction Model) за следење на прогресија на 
болеста и ризикот од смртен исход при прием на болните односно во следните 24, 48 и 72 
часа од хоспитализацијата. Прикажани се досега објавените резултати од студиите кои ја 
истражувале асоцијацијата на демографски, лабораториски, клинички и рендгенографски 
параметри со морталитетот кај пациентите со пневмонија, а потоа и студиите за улогата на 
биомаркерите како предиктори на исход. Констатирано е дека како најчести ризик-фактори 
за морталитет се издвојуваат напредната возраст (≥65 години), сериозна коморбидна 
состојба, тахипнеа (број на респирации ≥30/мин), отсуство на покачена температура при 
прием, хипотензија/шок, серумска уреа>7mmol/L, pH<7.35, леукоцитоза или леукопенија, 
тромбоцитопенија или тромбоцитоза, хипоалбуминемија, бактериемија, билатерална или 
мултилобарна пневмонија, потреба за механичка вентилација, како и неадекватен 
иницијален третман, додека Ц-реактивниот протеин, прокалцитонин и број на леукоцити, 
како рутински применувани инфламаторни маркери, се и најчесто анализирани во 
студиите како потенцијални предиктори на исходот.  

Мотив и цели на истражувањето 

Токму недостигот на јасно дефинирани параметри кои ќе го предвидат морталитетот 
кај пациентите со тешка вонболнички стекната пневмонија, како и потребата да се процени 
улогата на индексите на тежина на болест во прогноза на исходот кај оваа група болни, со 
цел дефинирање на клинички лесно применлив модел кој ќе овозможи рана и адекватна 
предикција на прогресијата и исходот на болеста е мотив за изработката на ова студија.  



Со оглед на изнесеното, кандидатката јасно и концизно ги поставува целите на 
научноистражувачката работа: 

― да се идентификуваат фактори за предикција на морталитетот кај пациенти со тешка 
вонболнички стекната пневмонија;   

― да се евалуира значењето на индексите на тежина на болест и предиктивните скор 
системи за прогноза на исходот кај пациентите со тешка вонболнички стекната 
пневмонија.  

Делот Материјал и методи е конципиран во неколку целини: дизајн на 
студијата, примерок и поделба на серијата испитувани пациенти во групи, критериуми за 
вклучување, за невклучување и за исклучување од студијата, протокол на изведување на 
истражувањето, пресметувани бодовни (скор) системи и индекси на тежина на болест, 
користени методи и статистичка анализа.  

Истражувањето е дескриптивна, групно-споредбена, ретроспективно-проспективна 
студија на 129 пациенти со вонболнички стекната пневмонија лекувани на Одделот за 
интензивна нега при Клиниката за инфективни болести и фебрилни состојби во Скопје во 
период од 2017 до 2019 година. За изведување на студијата е добиена согласност од 
Етичката комисија на Медицинскиот факултет во Скопје.  

Во студијата се вклучени возрасни пациенти (над 18 години), со клинички и 
рендгенографски верификувана пневмонија, дефинирана според критериумите на АТС и 
ИДСА како присуство на најмалку еден клинички симптом како кашлица, искашлок, 
покачена телесна температура, диспнеа и болка во гради плус најмалку еден од наодите на 
бели дробови како што се крепитации при аускултација на бели дробови или покачени 
вредности на инфламаторните биомаркери заедно со нов инфилтрат на ренгенграфија на 
бели дробови. Испитаниците се поделени во две подгрупи според исходот: група 
преживеани и група починати. Исходот е примарна цел на анализата и е дефиниран како 
преживување или смрт во тек на 28-дневен хоспитален престој.  

Студијата е изведувана по јасно дефиниран протокол, кој опфаќа одредување на 
демографски, клинички и лабораториски параметри во три мерења, и тоа на прием на 
одделот, по 24 часа и по 48 часа од приемот. Нотирани се демографски податоци (пол, 
возраст, коморбидност, пресметување на Charlsоn Comorbidity Index, сезона на појава и 
денови на тегоби пред прием), клинички параметри (состојба на свест, телесна 
температура, број на респирации, срцева фрекфенција, крвен притисок), како и резултати 
од лабораториски иследувања кои рутински се анализираат кај сите критично болни 
лекувани на оддел за интензивна нега (хемограм, ензимски статус, деградациони продукти, 
протеинограм, електролити, гасни анализи, инфламаторни маркери: Ц-реактивен протеин 
и прокалцитонин). Направена е и микробиолошка анализа на спутум, трахеален аспират и 
назофарингеален брис, како и радиолошка евалуација на белодробните промени. 
Бактериемија е дефинирана како присуство на бактерии во крвта, а како позитивен наод се 
сметаше изолат од хемокултура на причинител кој асоцира со клиничката презентација. 

Проценка на тежината на болест и предикција на ризикот за смртен исход е спроведена 
преку пресметување на шест предиктивни модели и индекси на тежина на болест. На прием 
на одделот се одредувани CURB-65 скор, Severe Community Acquired Pneumonia score 



(SCAP), SAPS II индекс (Simplified Acute Physiology Score II) и APACHE II (Acute Physiology 
and Chronic Health Evaluation) додека во три мерења и тоа на прием, 24 и 48 часа по 
приемот беа одредени индексите: SOFA (Sepsis-related Organ Failure Assessment) и MPM 
(Mortality Prediction Model).  

Клиничкото следење на пациентите е спроведувано во тек на хоспиталниот престој 
преку одредување на дефервесценција, подобрување на оксигенацијата, или настанување на 
компликации и тоа: акутен респираторен дистрес синдром (АРДС), потреба за механичка 
вентилација, септичен шок, акутна бубрежна инсуфициенција или дисеминирана 
интраваскуларна коагулопатија. АРДС е дефиниран како акутна појава на билатерални 
белодробни инфилтрати со присуство на тешка хипоксемија (PaO2/FiO2 < 200, а отсуство 
на докази за кардиоген белодробен едем, сепса се дефинира како животозагрозувачка 
состојба на нарушена функција на органите/органските системи како резултат на 
нерегулиран одговор на инфекција, додека септичен шок е дефиниран како перзистентна 
хипотензија (систолен артериски притисок под 90 mmHg или среден артериски притисок 
под 65 mmHg) и покрај адекватната ресусцитација со течности при што се потребни 
вазопресори за одржување на средниот артериски притисок над 65mmHg и покачени 
вредности на серумските лактати над 2 mmol/l. Кај сите испитаници се нотирани број на 
денови на престој на оддел за интензивна нега, денови на вкупен хоспитален престој и 
исход односно преживување или смрт во тек на 28 дена болничко лекување.  

 Добиените податоци се обработени со статистичкиот програм SPSS (вер. 23.0; IBM, 
SPSS, USA). При тоа статистичката сигнификантност на квантитативни варијабли е 
испитана со двонасочен  Student-ов t тест  за параметриските вредности и Mann Whitney-ов 
U тест за непараметриските, а анализа на квалитативни параметри е направена со Hi 
квадрат (X2) тест со Yates-ова корекција или Fisher-ов exact test. За определување на 
предикторите на исходот е направена логистичка регресивна анализа при која исходот е  
зависна варијабла, а можните предиктори, коваријабли. Од логистичката регресија се 
добиени моделите на предикција на исходот во сите три мерења, а со Receiver Operating 
Characteristic (ROC) анализа е добиена специфичноста и сензитивноста на секој модел, како 
и предиктивната вредност одредена со вредноста на зоната под кривата (area under the 
curve, AUC). За да се квантифицира ризикот за смрт асоциран со секој прогностички 
фактор,  пресметан е однос на веројатност, т.е. odds ratio, O.R. со 95 % со степен на сигурност 
(confidence interval, CI). Евалуација на предиктивната вредност на индексите на тежина е 
спроведена со ROC-анализа и се пресметани зоните под кривата на секој индекс 
поединечно, а потоа е направена компарација на добиените вредности со цел 
идентификација на моделот со најсилен предиктивен капацитет. Статистичката 
сигнификантност е дефинирана со ниво на p < 0.05.  

Кандидатката ги поделила резултатите од испитувањето во неколку целини, и тоа: 

1. Општи карактеристики на испитаниците поделени според исходот 

2. Клинички и лабораториски карактеристики на испитаниците поделени според 
исходот 

3. Резултати од логистичка регресија со ROC-анализа и идентификација на независни 
предиктори на исход  

4. Резултати од анализа на индексите на тежина на болест.  



Сите испитувани параметри се детално прикажани графички и табеларно со 49 
графикони и 23 табели, проследени со соодветен коментар, што претставува добра 
илустрација на добиените резултати.  

Во студијата се вклучени 129 пациенти кои ги исполниле инклузивните критериуми, 
кои понатаму се поделени и анализирани во 2 групи според исходот, и тоа: група на 
преживеани (73 пациенти) и група на починати (56 пациенти), што претставува стапка на  
морталитет од 43,4 %.  

На почетокот во поглавјето со резултати се прикажани општите карактеристики на 
испитуваните групи. Средната возраст на испитаниците изнесувала 61.07±16.4 години со 
доминантна застапеност на мажите (66,7 %), но полот и возраста не покажале значајна 
асоцираност со исходот (p-0.132, односно p-0.634). Во просек, пациентите имале тегоби 
пред приемот во времетраење од 6.27±4.03 дена, а најголема фреквекција на 
хоспитализирани била нотирана во зимскиот период, односно 55 болни (42,6 %). Една или 
повеќе коморбидности се регистрирани кај 79,1 % од испитаниците, а најчест тип на 
коморбидни состојби биле дијабетес мелитус (30,2 %) и хронична срцева слабост (26,4 %). 
Веројатноста за 10-годишно преживување на пациентите според бројот и тежината на 
коморбидните состојби  е прикажана преку Charlson Comorbidity Index, чија средна 
вредност кај сите болни изнесувала 3.49±2.85, а добиените резултати на индексот значајно 
се разликувале помеѓу починатите и преживеаните болни, односно лицата кои починале 
имале повисока вредност на Чарлсоновиот индекс, што укажува дека имале понапредната 
коморбидна состојба, резултат кој сигнификантно асоцирал со смртниот исход (p-0.030). 

Следува детален приказ на клиничките карактеристики на испитаниците, како кај 
сите, така и поделени во две групи според исходот. Последователно се прикажани 
параметрите одредувани во три временски точки и тоа на прием на одделот, по 24 часа и по 
48 часа од приемот. При тоа, нарушена свест при прием на одделот била нотирана кај 
32.56% пациенти, сите имале покачена телесна температура и биле тахикардични и 
тахипноични, додека крвниот притисок (систолен, дијастолен и среден) покажал 
статистичка сигнификантност помеѓу групите (p-0.004, p<0.001 и p-0,002 соодветно). При 
мерењето на виталните параметри 24 часа по приемот, покрај крвниот притисок кој 
останал статистички значаен, и пулсот покажал сигнификантна асоцираност со исходот (p-
0.002) односно пациентите кои починале имале поизразена тахикардија во однос на 
преживеаните, со измерена средна срцева фрекфенција од 113.09 ± 24.34 удари во минута. 
Пулсот и крвниот  притисок биле клинички параметри кои и по 48 часа од приемот 
значајно се разликувале помеѓу анализираните групи.  

 Во понатамошниот тек, кандидатката ги презентира резултатите од биохемиските 
параметри и гасните анализи, прикажани како средни вредности кај сите болни и во двете 
групи: преживеани и починати. Тие се мерени при прием на одделот, 24 часа и 48 часа 
подоцна и се прикажани во табели во кои јасно може да се видат разликите помеѓу групите. 
При тоа, биохемиски параметри кои покажале сигнификантна асоцираност со исходот при 
приемот биле вредноста на тромбоцитите и серумскиот калиум, додека од гасните анализи, 
значајна разлика помеѓу групите е добиена кај вредностите на pH, на лактатите и на 
кислородната сатурација. Во следното  мерење на биохемиските параметри по 24 часа, 
статистичка значајност со исходот покажале вредностите на серумската уреа и калиумот, а 
од гасните анализи биле вредноста на pH, на лактатите, на кислородната сатурација како и 



односот PaO2/FiO2. Од резултатите на биохемиските параметри мерени 48 часа по прием 
на пациентите на одделот, статистички значајни разлики помеѓу групите се добиени во 
вредностите на хемоглобинот, тромбоцитите, серумската уреа, креатинин, калиум како и на 
прокалцитонинот. Од гасните анализи, мерени 48 часа по приемот, статистичка 
сигнификантност била регистрирана во вредностите на pH, на pO2, на PaO2/FiO2, на 
лактатите и на кислородната сатурација.  

Следно се прикажани резултатите од логистичката регресија на демографските, 
клиничките и биохемиските параметри кои покажале статистичка сигнификантност во 
униваријантната анализа со цел идентификација на независни предиктори на морталитетот 
во сите три мерења. За секој параметар е прикажан и односот на веројатност со 95% 
интервал на сигурност (odds ratio, 95% confidence interval). Понатаму, за секој добиен модел, 
потоа е изготвена ROC анализа со зона под кривата, со која е прикажана силината на 
предиктивната вредност на моделот. Во иницијалното мерење на прием на болните, како 
независни предиктори на исходот се идентификувани хипотензија, Чарлсонов индекс на 
коморбидност и ниска кислородна сатурација, а ROC-анализата покажала зона под кривата 
од 0.746. По 24 часа од приемот како како независни предиктори на исходот се добиле 
тахикардија, хипотензија и хипоксемија односно низок однос PaO2/FiO2, а предиктивната 
способност на овој модел  прикажана со ROC-кривата покажа зона под кривата од 0.771. Од 
параметрите вклучени во мултиваријантната анализа во третото мерење по 48 часа од 
приемот издвоени се хипотензија,  уреа и хипоксемија како независни предиктори на 
исходот кај болните со тешка вонболнички стекната пневмонија, со висока предиктивна 
јачина од 0.907 на добиената зона под ROC-кривата.  Резултатите покажуваат дека во сите 
три мерења хипотензијата и хипоксемијата се идентификувани како независни предиктори 
на исходот, додека моделот добиен 48 часа по приемот кој покрај овие 2 параметри ја 
содржи и покачената серумската уреа, има најсилна предиктивна моќ од речиси 90%.  

Понатаму, во трудот се презентирани клучните наоди од микробиолошката, 
радиографската анализа како и од анализата на клиничкиот тек и исход кај испитаниците. 
Нотирано е дека кај 86,05 % пациенти не е изолиран причинител од респираторниот тракт, 
а кај 93,8% хемокултурите биле негативни. Кај 78,29 % била потврдена билатерална 
дистрибуција на воспалителниот инфилтрат, a 39,53 % од пациентите со билатерална 
пневмонија починале, што покажало статистичка сигнификантност со исходот (p-0.002). 
Како најчести компликации се наведени сепса, која се развила кај 69% од пациентите, потоа 
септичен шок кај 18,6 %, а сепса и септичен шок биле сигнификантно асоцирани со 
морталитетот (p<0.0001). Акутен респираторен дистрес синдром (АРДС) бил нотиран кај 
27,1 % од пациентите, а на механичка вентилација биле поставени 55,8 %. АРДС и третманот 
со механичка вентилација, покажале значајна асоцираност со исходот (p<0.001). 
Дефервесценција кај пациентите настапила во просек по 3.47±4.19 дена, а вкупниот 
хоспитален престој изнесувал 16.7±11.6 дена, и тој бил значајно пократок кај починатите 
пациенти.  

Следува детален приказ на анализата на предиктивните скорови на пневмонија 
CURB-65 и SCAP скор, како и индексите на тежина на болест SAPS II, SOFA, APACHE II и 
MPM модел. Кандидатката ги одредува сите при приемот на пациентите на одделот, додека 



SOFA и MPM-скорот се следени во три мерења: на прием, 24 часа и 48 часа по приемот. 
Табеларно и графички се претставени средните вредности на скоровите добиени кај сите 
испитаници, како и поделени во двете групи според исходот. При тоа јасно се прикажува 
дека сите индекси освен CURB-65 покажале значајни разлики помеѓу групите и силна 
асоцираност со морталитетот (<0.001). За CURB-65 се добиени слични вредности кај 
починатите и кај преживеаните (2.73±0.99 односно 2.78±6.03) и истиот бил 
несигнификантен по однос на исходот. Кандидатката прави евалуација на предиктивната 
способност на анализираните индексе на тежина преку ROC анализа како и компарација на 
скоровите со цел евентуално издвојување на оној со најсилна предиктивна вредност. 
Добиени се зоните под ROC-кривата со вредности од 0.744 за SCAP скорот, 0.718 за SAPS II 
скор и 0.719 за APАCHE II скорот. Кај индексите SOFA и MPM, кои се анализирани во три 
мерни точки е забележан растечки тренд на вредностите на зоните под кривата во сите 
последователни мерења и тоа за SOFA од 0.725 до 0.839, односно од 0.716 до 0.800 за MPM, 
со што се претставува пораст на предиктивната вредност на овие индекси при консекутивно 
следење и по 24 односно по 48 часа од приемот на пациентите.  Врз основа на добиените 
резултати од ROC-анализата на индексите на тежина на болест и предиктивните скор 
модели, се прикажува дека сите имале исклучително блиски зони под ROC кривата односно 
најниска вредност е добиена кај APACHE II од 0.714, а највисока кај sCАP скор од 0.755 што 
покажува дека сите имаат слична прогностичка способност, односно не е издвоен ниту еден 
модел како супериорен во однос на другите во предикција на морталитетот кај пациентите 
со тешка вонболнички стекната пневмонија. 

Во делот на дискусијата, детално и критички се анализирани и објаснети 
добиените резултати и нивното значење. При анализа на резултатите од сопственото 
испитување, кандидатката истовремено ги споредува со веќе објавени резултати во 
литературата од таа област и нуди толкувања на можните причини за сличностите и 
разликите во резултатите.  

Честата застапеност на вонболнички стекната пневмонија во популацијата, 
значајната стапка на хоспитализација, економските трошоци асоцирани со болничкото 
лекување на одделите за интензивна нега и одржувањето на сè уште високата стапка на 
морталитет, ја потврдуваат важноста за адекватна проценка на тежината на болест и брза 
предикција на лошата прогноза кај пациентите со тешка вонболнички стекната 
пневмонија. 

Кандидатката потенцира дека навремено препознавање на пациентите со висок 
ризик од смртен исход и превземање на соодветна тераписка стратегија, се клучни за 
превенција на развој на компликации и прогресија на болеста, со што значајно би се 
допринело за намалување на морталитетот од тешка вонболнички стекната пневмонија. 
Присуство на напредната коморбидност, хипотензија, хипоксемија и покачена серумска 
уреа, значајно го зголемуваат ризикот од смртен исход и претставуваат независни 
прогностички фактори. Иако предикцијата на исходот досега е најчесто правена при прием 
на пациентите на оддел за интензивна нега, кандидатката ја нагласува потребата за 
континурана проценка на тежината на состојбата и ризиците за лоша прогноза, бидејќи 



највисока предиктивна вредност е добиена на моделот кој е одреден по 48 часа од приемот, 
пристап кој е во согласност со најновите научни ставови.   

Постојат повеќе модели за предвидување на исходот кај пациенти со вонболнички 
стекната пневмонија како и индекси на тежина на болест кои се применуваат во 
клиничката пракса со цел идентификација на пациентите со зголемен ризик за смртен 
исход. Во ова истражување анализирани се моделите CURB-65, SCAP, SOFA, SAPS II, 
APACHE II и MPM, при што кандидатката потврдува дека CURB-65 нема значајна 
прогностичка вредност, туку повеќе може да послужи за идентификација на местото за 
третман на пациентите со пневмонија, што се потврдува и во повеќе студии. За сите 
останати модели се добиени високи предиктивни вредности (над 70%), но истите биле 
меѓусебно слични што укажува дека ниеден модел нема супериорна вредност во однос на 
другите за предикција на морталитетот кај пациентите со вонболнички стекната 
пневмонија.  

Заклучоците се коректно формулирани и даваат прецизни одговори на целите 
кои се поставени во оваа докторска дисертација. Клучни наоди на ова истражување: 

― Раната идентификација на предикторите на исходот кај пациентите со тешка 
вонболнички стекната пневмонија би овозможила имплементација на адекватни 
медицински постапки и би придонела кон намалување на смртноста. Фактори за 
предикција на морталитетот при прием на болните на оддел за интензивна нега биле 
напредната коморбидност, хипотензија и ниска кислородна сатурација. Во 
понатамошниот тек, тахикардијата и покачената серумска уреа се идентификувале како 
дополнителни индикатори на неповолен исход.  

― Предиктивниот модел составен од хипотензија, хипоксемија и серумска уреа, покажал 
највисока предиктивна способност по 48 часа од приемот на пациентите.  Еволуцијата 
на пневмонијата е динамички процес, поради што континуирана проценка на ризикот 
за смртен исход би бил пристап кон пациентите кој ќе значи постојана евалуација на 
тежината на болеста и евентуалната промена во тераписката стратегија.  

― Severe Community Acquired Pneumonia (sCAP) скор се покажал со најдобра предиктивна 
вредност при приемот на пациентите, додека SOFA скорот бил највисок по 48 часа од 
приемот што потврдува дека мултиорганското оштетување кај пациентите со 
пневмонија е континуиран процес и бара редовна проценка. Mortality Prediction Model 
(MPM) бил најсоодветен модел за предикција на морталитетот кај пациентите по 48 
часа од хоспитализацијата.  

― Индексите на тежина на болест кои најчесто се применувани во клиничката пракса,  
адекватно ги идентификувале пациентите со тешка вонболнички стекната пневмонија 
кои имале зголемен ризик за смртен исход, сите биле со висока предиктивна вредност, 
но ниту еден не се издвоил како супериорен во однос на другите во способноста да го 
предвиди морталитетот кај оваа група на критично болни.  

 



Поглавјето Литература содржи 183 референци, од кои најголем дел се од понов 
датум кои се уредно презентирани според важечките стандарди и се соодветно цитирани во 
текстот.  

ОЦЕНА НА ТРУДОТ 

Докторската дисертација на кандидатката м-р Катерина Спасовска, со наслов 
„Предикција на морталитет кај пациенти со тешка вонболнички стекната пневмонија“, 
претставува научно истражување од областа на инфектологијата кое произлегува од 
самостојна истражувачка работа.  

Се работи за особено значајна и актуелна тема од областа на интензивното 
лекување на инфективните заболувања, прва од ваков вид во РС Македонија. Раното 
идентификување на факторите кои ќе го предвидат морталитетот кај пациентите со тешка 
вонболнички стекната пневмонија, како и согледувањето на предиктивните способности на 
најчесто употребуваните индекси на тежина на болест, значајно ќе придонесат во 
клиничката пракса за навремено препознавање на пациентите со висок ризик за смртен 
исход, што, пак, би имало сигнификантна импликација за примена на адекватна тераписка 
стратегија. Со тоа би се придонело кон подобрување на исходот кај оваа група на критично 
болни и намалување на морталитетот, што би било и клучна придобивка од оваа 
дисертација.  

Трудот ги содржи сите елементи на научно истражување, со јасно дефинирани цели 
во согласност со мотивот на студијата кои се во целост реализирани, прецизно се 
прикажани користените методи и обработениот материјал, и опсежно, јасно и прегледно се 
презентирани статистички обработените резултати. Дискусијата и заклучоците се 
објективни и реални и даваат адекватни одговори на поставените цели. Со резултатите и 
заклучоците од ова истражување, кандидатката дава значаен придонес во унапредување на 
пристапот кон пациентите со тешка вонболнички стекната пневмонија и се очекува 
имплементација на наодите од докторската во секојдневната клиничка пракса. 

Комисијата за оцена на докторската дисертација „Предикција на морталитет кај 
пациенти со тешка вонболнички стекната пневмонија“ на кандидатката м-р Катерина 
Спасовска заклучува дека трудот ги исполнува сите стандарди на научноистражувачка 
работа.  

 

ИСПОЛНЕТОСТ НА ЗАКОНСКИТЕ УСЛОВИ ЗА ОДБРАНА НА ТРУДОТ 

Кандидатката, пред одбраната на докторскиот труд, ги објавила следниве 
рецензирани истражувачки трудови: 

[1]. Spasovska K, Grozdanovski K, Milenkovic Z, Denkovksa E, Atanasovska E, Kondov B, 
Kasapinova K, Kamiloski V. Identification of risk factors for lethal outcome in patients with 
severe community acquired pneumonia. Physioacta, 2014 (2):27-35. 

[2]. Spasovska K, Grozdanovski K, Milenkovic Z, Bosilkovski M, Cvetanovska M, Kuzmanovski 
N, Kapsarov K, Atanasovska E. Evaluation of severity scoring systems in patients with severe 
community acquired pneumonia. Rom J Intern Med. 2021 Nov 20;59(4):394-402.  

 



ЗАКЛУЧОК И ПРЕДЛОГ 

По внимателно и исцрпно разгледување на докторската дисертација на 
кандидатката м-р Катерина Спасовска со наслов „Предикција на морталитет кај пациенти 
со тешка вонболнички стекната пневмонија“, Комисијата заклучува дека се работи за 
самостоен научноистражувачки труд, кој обработува актуелна и значајна проблематика од 
областа на ургентната инфектологија и интензивното лекување. Ги содржи сите елементи 
на научно истражување, со јасно поставени цели, апликативни клинички резултати и 
релевантни научни заклучоци. 

Главни научни придонеси на оваа докторска дисертација се: препорака за рана 
идентификација на факторите кои ќе го предвидат морталитетот кај пациентите со тешка 
вонболнички стекната пневмонија, редовна проценка на тежината на болеста во тек на 
хоспиталниот престој, примена на severe community acquired pneumonia score (SCAP) при 
прием на пациентите на оддел за интензивно лекување, односно Mortality Prediction Model 
во понатамошниот клинички тек со цел навремено проценување на пациентите со зголемен 
ризик за смртен исход, што би овозможило примена на адекватни тераписки стратегии, а 
тоа, пак, би придонело за намалување на морталитетот кај оваа група на критично болни. 

Кандидатката смета дека овој труд ќе може да поттикне идни научни истражувања 
кои би опфатиле поголем број на испитаници, би се извеле во повеќе центри за интензивно 
лекување на респираторни заболувања во целата држава, со намера да се изготви сопствен 
предиктивен модел кој ќе биде едноставен и лесен за примена, кој ќе има висока 
специфичност, сензитивност и силна предиктвна способност и кој ќе се користи рутински 
во клиничката пракса, сè со цел да се олесни и објективизира клиничката проценка на 
тежината на вонболнички стекнатата пневмонија, навремено да се идентификуваат и 
адекватно да се лекуваат пациентите со висок ризик за смртен исход.  

Врз основа на сè што е претходно наведено, Комисијата позитивно го оценува 
приложениот докторски труд и има чест да му предложи на Наставно-научниот совет на 
Медицинскиот факултет да ја прифати позитивната рецензија и да закаже јавна одбрана на 
докторската дисертација на кандидатката м-р Катерина Спасовска со наслов: 
Предикција на морталитет кај пациенти со тешка вонболнички стекната 
пневмонија. 

 

РЕЦЕНЗЕНТСКА   КОМИСИЈА 
 

Проф. д-р Звонко Миленковиќ, претседател, с.р. 

Проф. д-р Виктор Камиловски, ментор, с.р. 

Проф. д-р Ирена Кондова Топузовска, член, с.р. 

Проф. д-р Снежана Стојковска, член, с.р. 

Проф. д-р Крсто Гроздановски, член, с.р. 
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До  
Наставно-научниот совет на Медицинскиот факултет при Универзитетот 

“Свети Кирил и Методиј” - Скопје 
 

Р Е Ц Е Н З И Ј А 

ЗА ОЦЕНА НА  ПРИЈАВЕНА ТЕМА ЗА ИЗРАБОТКА НА ДОКТОРСКА ДИСЕРТАЦИЈА  

 

 Наставно-научниот совет на Медицинскиот факултет во Скопје на својата XXXIX   

работна седница одржана на 17.02.2022 година, врз основа на член 112 од Законот за 

високо образование (Сл. весник на РСМ бр.82/2018), член 275 од Статутот на 

Медицинскиот факултет во Скопје во состав на УКИМ (бр. 458 од 17.10.2019) и член 54  од 

Правилникот за условите, критериумите и правилата за запишување и студирање на трет 

циклус студии-докторски студии на Универзитетот “Св. Кирил и Методиј” во Скопје 

(Универзитетски гласник бр. 530/20) на предлог од Советот за трет циклус студии-

докторски студии по јавно здравство од 10.02.2022 година, донесе одлука за формирање 

на комисија за оцена на тема за изработка на докторска дисертација по доставена пријава 

од м-р Кирил Петровски, под наслов:”Заштита на податоците на корисниците на 

здравствените услуги во Република Северна Македонија” во следниов состав: 

 

1. Проф. д-р Елена Ќосевска, ментор, 

2. Проф. д-р Моме Спасовски, член, 

3. Проф. д-р Весна Велиќ Стефановска, член. 

 

По разгледувањето на приложената документација и предложената тема за изработка 

на докторската дисертација, рецензентската комисија до Наставно-научниот совет и до 

Советот го поднесува следниов: 

 

И З В Е Ш Т А Ј 

 

1. Биографски податоци за кандидатот 

 

Кандидатот Кирил Петровски е роден на 06.08.1993 година во Скопје. Основното 

училиште го завршил во О.У. „Владо Тасевски“ во Скопје, а средното образование го 

завршил во СУГС „Георги Димитров“ во Скопје. И основното и средното образование ги 
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завршил со континуиран одличен успех, по што го продолжува образованието на  

Правниот факултет при Европскиот универзитет на Република Македонија. Во ноември 

2017 година дипломира и се стекнува со стручен назив - дипломиран правник, додека во 

jули 2020 година завршува магистерски студии на Правниот факултет при Универзитет 

Американ Колеџ - Скопје и се стекнува со титулата Магистер по деловно право. Во 2020 

година се запишува на докторски студии по јавно здравство при УКИМ Медицинскиот 

факултет во Скопје. 

Првото работно искуство го извршува како волонтер во Републичкото основно 

јавно обвинителство. Следното работно искуство го стекнува во консултантската фирма 

АЦТ! како уредник на електронската база на прописи, пресуди и преводи Праксис. 

Работното искуство го продолжува како правник во одделот за склучување на договори во 

Фондот за здравствено осигурување на Република Северна Македонија, додека најдолгото 

работно искуство каде што работи и сега е во ЈЗУ Институт за јавно здравје на Република 

Северна Македонија каде работи како правен советник во Секторот за административни 

работи и логистика. Главни настани и активности во кои бил вклучен се:  

- Учество во првата Летна школа за правото во иновациите и технологијата”, 

Универзитет Падова, Падова, Италија, 18-22 јуни 2018; 

- Учество во работилница за изучување на Општата регулатива за заштита на 

податоците, CertiAdria, Скопје, Република Северна Македонија,2019; 

- Учество во Охридската школа за природното право: ,,Предизвиците во реформата 

на правниот, политичкиот и безбедностиот систем во Република Северна Македонија", 

Центар за стратегиски истражувања, МАНУ, Охрид, Република Северна Македонија, 2019 

-  Учество во меѓународна конференција за масовни и маркетинг комуникации при 

Федерален универзитет на Северен Кавказ, организиран од Европскиот центар за мир и 

развој од Обединетите нации, 27 мај 2021 година; 

- Учество на деветтата летна академија на Германскиот федерален институт за 

процена на ризик (BfR), 23-27 август 2021 година; 

-  Вклученост во јавноздравствената дејност на Институтот за јавно здравје на РСМ 

како дел од правната служба. 

 

М-р Петровски истотака има учествувано на 14-тата Европската конференција за 

јавно здравје – Иднините на јавното здравје во променлив свет од 10-12 Ноември 2021 

година како коавтор на труд - ,,The challenge of monitoring climate changes and its 

consequences in North Macedonia”:   
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Кандидатот ги познава англискиот и италијанскиот јазик, а поседува компјутерски 

вештини како што се Microsoft Word, Microsoft Excel како и други програми и техники. 

 Постигнатите резултати од досегашното професионално ангажирање на 

кандидатот м-р Кирил Петровски, во стручно-апликативната и научно-истражувачката 

дејност, ги потврдуваат неговите способности за самостојна научно-истражувачка работа.  

 

2. Мислење за предложената тема 

Доставениот предлог за изработка на докторската дисертација е изнесен на 31 

страна и ги содржи сите потребни елементи на едно научно истражување: резиме на 

македонски јазик и апстракт на англиски јазик, вовед, мотив, главна цел и специфични 

цели, хипотези, материјал и методи, очекувани резултати и литература. Во прилог на 

поднесокот има и два прашалници. Едниот насочен кон општата популација, а другиот 

кон вработени во здравството. Покрај прашалниците прилогот содржи и интервју 

насочено кон експерти во областа на заштита на лични податоци со цел да се евалуира 

нивото на заштита на личните податоци во здравствениот систем со помош на Делфи 

методата. 

Воведот е организиран во неколку целини. На почетокот кандидатот го одредува 

предметот на истражување дефинирајќи ја теоретската основа на истражувањето, како и 

историјата на заштита на личните податоци. Се дефинираат основните поими кои се од 

областа на заштитата на личните податоци, а се преземени од поимниците на Законот за 

лични податоци и Европските регулативи на таа материја. Објаснети се основните 

принципи за заштита на податоците во контекстот на јавното здравје, како што се: 

Начелото на еднаквост праведност и транспарентност; точно определените цели на 

обработката на податоците; прецизност при обработката на податоците; ограничувањето 

на времето за складирање; интегритет и доверливост при обработката; меѓународен 

пренос на личните податоци и други.  

Потоа се наброени и презентирани правните основи за обработка на податоците, 

како и правата на субјектите на податоците. Презентирани се податоци од следните 

истражувања: Практични бариери и етички предизвици во споделувањето генетски 

податоци (Practical Barriers and Ethical Challenges in Genetic Data Sharing); Повторно 

идентификување на геномските податоци и Општата Регулатива за заштита на 

податоците на Маса Шабани и Лука Марели (Mahsa Shabani& Luca Marelli, 2019,  Re-

identifiability of genomic data and the GDPR ); Глобалната обзерваторија за е-здравство во 
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рамките на Светската здравствена организација (Legal frameworks for eHealth based on the 

findings of the second global survey on eHealth) како и Шестата годишна референтна студија 

за приватност и безбедност на податоците во здравството, спроведена од Понемон 

институтот (Sixth Annual Benchmark Study on Privacy & Security of Healthcare Data). 

Истражувањето ,,Практични бариери и етички предизвици во споделувањето генетски 

податоци” го анализира начинот на кој се пристапува кон преземање на молекуларни и 

фенотипски податоци од ,,dbGaP” датабазата. Притоа истражувањето заклучува дека 

многу испитаници во истражувањето (34%) се согласиле дека сметаат дека процесот на 

барање за пристап до податоци во  ,,dbGaP" системот е лесен и 75% биле во можност да 

преземат податоци за помалку од пет месеци. Значителниот напор вложен во развојот на 

системот ,,dbGaP" резултирал со неколку преостанати предизвици. Се дава предлог за 

подобрување на системот, како што е поедноставување на пристапот за идентификување 

на „потписнички службеник“, овластено лице кое ќе има пристап кон информациите. 

Друг предлог е поставување на поедноставен навигациски систем, кој би придонел за 

полесно прибирање на конкретни податоци, наместо преземање на цели датабази на 

податоци, со што се заштитува правото на приватност на субјектите на податоци, а и ја 

поедноставува работата на истражувачот. Понатаму во истражувањето на ,,Повторно 

идентификувани на геномските податоци и Општата Регулатива за заштита на 

податоците” се прави детална анализа на Општата регулатива за заштита на личните 

податоци и дали е доволна да спречи идентификација на лица на кои се обработуваат 

генетските податоци, земајќи ги предвид технолошките процеси потребни при 

обработката на истите. Во трудот се анализирани повеќе трудови и истражувања кои 

налагаат дека е лесно да се идентификуваат лични податоци преку генетски истражувања 

и генетско мапирање. Истражувањето дава заклучок дека препознатливоста на генетските 

податоци зависи од повеќе фактори, како што се специфичните карактеристики на 

збирките на податоци, контекстот во кој се врши обработката, достапните технологии, 

експертиза, стимулации и донесените стратегии за процена на ризик. Во светло на ова, де-

идентификацијата на генетските податоци треба да се смета како динамична вежба 

бидејќи не може да се преземаат конкретни процедура и упатства и посочува кон 

практикување на принципот заснован на процена на ризик при заштитата на податоците 

усвоен од Општата регулатива за заштита на личните податоци преку начелото на 

одговорност и принципот на техничка и интегрирана заштита на личните податоци. 

Студијата од страна на Глобалната обзерваторија за е-здравство во рамките на Светската 

здравствена организација покажува голема дискрепанца меѓу постоењето на соодветна 
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легислатива за споделување на здравствените податоци меѓу развиените и неразвиените 

држави. Затоа студијата потенцира дека е исклучително важно да се развива правната 

легислатива парaлелно со порастот на технологијата, со цел да има можност да се даде 

поквалитетна здравствена заштита на граѓаните, како што е тоа пример кај развиените 

земји. Шестата годишна референтна студија за приватност и безбедност на податоците во 

здравството, спроведена од Понемон институтот врши евалуација на причините и 

начините на упади во здравствените податочни системи. Преку студијата може да се 

заклучи дека здравствените организации веруваат дека се лесна мета на упади во 

податоците на пациентите (67% од испитаниците имале упад во нивната организација). 

Но и покрај целата загриженост од страна на здравствените организации за 

информациите на пациентите, буџетите не се менуваат. Така здравствените организации 

известуваат дека после упад во податоците на пациентите нивните буџети биле намалени 

(10%) или останале исти (52%). Согласно тоа кандидатот проценува дека се потребни 

инвестиции во сајбер-безбедноста на здравствените компјутерски системи и податочни  

бази, со цел ажурирање на безбедноста против нови видови на сајбер-криминалот.  

Понатаму кандидатот врши анализа на постоечката правна рамка за заштитата на 

личните податоци во РСМ, каде што како главна правна рамка за заштита на личните 

податоци го набројува Законот за заштита на личните податоци усвоен во македонското 

Собрание во 2020 година. Кандидатот потенцира дека овој Закон е изработен врз основа 

на Општата регулатива за заштита на личните податоци на ЕУ и дека се’ уште е потребно 

време овој закон да се имплементира и спроведе во јавните институции. Како позитивен 

пример за правилна имплементација, кандидатот набројува судски спор во кој еден 

холандски хирург добива случај против ,,Google” врз основа на начелото да се биде 

заборавен од Општата регулатива за заштита на податоците на ЕУ. Хирургот бара од 

,,Google” да го испише нејзиното име од пребарувачот бидејќи докторката има директна 

штета со тоа што веднаш со испишувањето на нејзиното име на интернет пребарувачот, 

името се појавува на црни листи на доктори, и дека тоа е поважно од информирање на 

јавноста на ваков начин, со што нејзиното име било избришано од црните листи на 

доктори. Кандидатот согласно ова дава заклучок дека преку овој судски случај може да се 

оцени дека имплементирањето на Општата регулатива во нашето законодавство би 

придонело да се намали клеветењето, линчот или намерното нарушување на угледот на 

одредени личности преку интернет медиумите, со што се зголемува индивидуалната 

безбедност. Понатаму кандидатот дава заклучок дека во член 39 и член 92-Д од Законот 
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за здравствена заштита постојат одредби кои налагаат да се користат личните податоци и 

да се шифрираат во електронските листи, како и дека за да се обезбеди тајност и заштита 

на обработката и складирањето на личните податоци на вработените во јавните 

здравствени установи, се применуваат соодветни технички и организациски мерки за 

заштита од случајно или незаконско уништување на личните податоци. Кандидатот 

налага дека треба да се испитаат преземените технички и организациски мерки дали се 

согласно Европските регулативи за заштита на личните податоци и водење на евиденции. 

Понатаму законската анализа од страна на кандидатот укажува дека постои простор за 

унапредување на подзаконските акти кои произлегуваат од Законот за евиденции во 

здравството како што е Упатството за начинот на водење на евиденциите во областа на 

здравството, кое не е променето од 1979 година. Ова упатство може да се дополни со 

насоки како соодветно да се водат здравствените евиденции, земајќи ја предвид 

безбедноста на личните податоци согласно модерната легислатива. 

Мотивот на кандидатот за изработка на оваа студија произлегува од честите упади 

во личните податоци поради недостаток на инвестиции во безбедносните системи, 

неразвиени правни системи или пак поради човечки грешки, како што е докажано во 

многубројни истражувања во светски рамки. Поради тоа е потребна флексибилна 

регулатива што треба да биде во постојан чекор со технолошкиот напредок. Меѓутоа во 

Република Северна Македонија до сега се нема спроведено истражување за евалуација на 

механизмите за заштитата на личните податоци во здравствениот систем. Поради тоа 

кандидатот смета дека е итна потребата да се истражи квалитетот на заштитата на 

личните на сите засегнати страни во здравствениот систем при имплементација на 

меѓународните легислативи. 

Цел на трудот е да се согледаат состојбите, недостатоците како и евентуалните 

последици од функционирањето на системот за заштита на личните податоци на 

корисниците на здравствените услуги во Република Северна Македонија. При тоа,  да се 

процени нивото на заштитата на личните податоци во базите на податоци во 

здравствените установи и институции преку анализирање на заштитните механизми и 

имплементацијата на европските регулативи за заштита на истите. Поставени се 2 

потцели, и тоа: утврдување на начините на кои личните податоци, поконкретно 

генетските и здравствените податоци се изложени на ризик, и да се дознае нивото на 

запознаеност на корисниците на здравствените услуги во РСМ за безбедноста и 
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последиците кои произлегуваат од изложување на нивните здравствени и генетски 

податоци. 

Главна хипотеза е дека не постои доволно висок степен на заштита на личните 

податоци во здравствениот систем на граѓаните на РСМ.  

Х1 – Недоволна (незадоволителна) е усогласеноста меѓу европските регулативи и 

заштитата на личните податоци во податочните системи на здравствениот систем во РСМ.  

Х2 –Нивото на имплементација на заштитни механизми при споделувањето на 

личните податоци во здравствениот систем на РСМ е на ниско ниво. 

Х3 – Постои ниско ниво на запознаеност на граѓаните на РСМ за ризиците при 

споделувањето на нивните здравствени и генетски податоци. 

Следното поглавје од пријавата за изработка на докторската дисертација  се 

однесува на предвидената методологија на истражувањето.Имено, Истражувањето ќе 

претставува дескриптивно-аналитичка студија на пресек (cross-sectional study). Анкетите 

ќе се спроведат преку интернет (on-line), додека Делфи метода ќе биде спроведена при 

интервјуа со експерти од областа на правото, здравството и информатиката  (face to face 

mini-Delphi or Estimate-Talk-EstimateMeetings). За исполнување на целите ќе се спроведат 

2 прашалници користејќи ја интернет платформата ,,Google Forms”. Анкетите ќе се 

спроведат на територијата на Република Северна Македонија во 2022 година. Првиот 

прашалник е дводелен и е наменет кон општата популација со 13 прашања кои имаат за 

цел да го евалуираат нивото на запознатост на општата популација за ризиците при 

споделувањето на нивните здравствени и генетски податоци. Вториот прашалник е 

насочен кон вработени во здравството, едноделен, содржи 14 прашања кои имаат за цел 

да се испита начинот на кој се споделуваат здравствените и генетските податоци како и 

заштитните механизми кои се преземаат при обработка и раководење со здравствените и 

генетските податоци во здравствените установи. За собирање на квалитативни податоци 

од страна на експерти на здравство, право и информатика, ќе биде користена Делфи АБВ 

методологијата, односно ќе се реализираат интерактивни ,,in depth” интервјуа со клучни 

информатори, односно експерти од областа на заштитата на личните и здравствени 

податоци и/или управување со истите, а со цел да се добијат мислења и добра слика околу 

ризиците кои произлегуваат од неправилната заштита на здравствените и генетските 

податоци, како и начини и техники да се заштитат истите. Интервјуто ќе биде спроведено 

со претходен протокол за интервјуирање, и ќе биде приспособено на спецификите на 

институцијата/областа на познавање на експертот со 6 слични прашања + околу 4 
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варијабилни. Примерокот за добивање на целосна слика за исполнување на целите на 

истражувањето во прашалникот за граѓаните ќе изнесува 500 испитаници кои ќе бидат 

избрани по метод на прост случаен избор. Во примерокот ќе бидат вклучени граѓани од 

рурална и урбана околина, а информацијата до граѓаните ќе биде дистрибуирана преку 

Центрите на јавно здравје, и споделување на прашалникот на веб страни на интернет. 

Доколку примерокот го надмине селектираниот број 500 ќе бидат прифатени сите 

испитаници. Прашалникот за здравствените работници/вработени во здравството ќе се 

достави до државни и приватни здравствени институции со цел да го пополнат минимум 

околу 100 лица инволвирани во спроведувањето и обработувањето на податоците. За 

спроведување на Делфи методологија се планира да се спроведе интервју со 7-10 експерти 

од областа на заштитата на податоците. Во прашалникот насочен кон општата популација 

критериум за вклучување ќе биде секое деловно способно лице кое поседува македонско 

државјанство и имало контакт со здравствените установи во државата. Во прашалникот 

насочен кон здравствените работници можност за вклучување ќе имаат сите здравствени 

работници од примарната, секундарната и терцијарната здравствена заштита кои 

учествуваат во преземање, внесување и обработување на податоци на пациенти. За 

спроведување на Делфи методата во интервјуата ќе се вклучат раководни или стручни 

лица со искуство во работа со здравствени податоци или заштита на лични податоци. Од 

студијата ќе бидат исклучени само лица кои не сакаат да учествуваат во истражувањето, 

односно не сакаат да бидат интервјуирани или да ги пополнат прашалниците. Од 

истражувањето ќе бидат исклучени и сите учесници или институции чии претставници 

одговориле со нецелосно пополнет прашалник. Истражувањето ќе се спроведе на 

територијата на целата држава во урбана и рурална средина, во текот на 2022 година. 

Податоците добиени во текот на истражувањето ќе бидат статистички обработени 

со користење на SPSS software package, version 20.0 for Windows (SPSS, Chicago, IL, USA). 

Анализата на атрибутивните (квалитативни) серии ќе биде направена преку одредување 

на коефициент на односи, пропорции и стапки, а истите ќе бидат прикажани како 

апсолутни и релативни броеви. Нумеричките (квантитативни) серии ќе бидат 

анализирани со употреба на мерките на централна тенденција и со мерки на дисперзија 

(просек, медијана, минимални вредности, максимални вредности, интерактивни рангови, 

стандардна девијација, и стандардна грешка). Shapiro-Wilk W тест ќе биде користен за 

утврдување на правилноста на дистрибуцијата на фреквенцијата на испитуваните 

варијабли. Pearson Chi square test, Fisher exact test и Fisher Feeman Halton test ќе бидат 
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користени за утврдување на асоцијацијата меѓу одредени атрибутивни дихотомни белези. 

Pearson и Spearman коефициентите ќе бидат употребени за утврдување на поврзаноста 

помеѓу нумеричките варијабли со правилна и неправилна дистрибуција на фреквенциите. 

За тестирање на значајноста на разликата меѓу одредени нумерички параметри со 

неправилна дистрибуција на фреквенции ќе бидат користени непараметарски тестови за 

два независни примероци (Mann Whitney U тест) и за повеќе независни примероци 

(Kruskal-Wallis H test), а з аони есо правилна дистрибуција ќе биде користен t-test и One 

way ANOVA test. Факторите на ризик ќе бидат квантифицирани преку користење на однос 

на веројатности (Odd ratio – OR) и интервалите на доверба - confidence intervals (CI). За 

споредба на пропорциите беше користен Difference test. Униваријантна и мултипла 

логистичка регресиона анализа ќе биде употребена за одредување и квантифицирање на 

независните значајни предиктори од интерес за истражувањето. За утврдување на 

статистичка значајност ќе биде користена двострана анализа со ниво на сигнификантност 

од p<0,05. Податоците собрани преку Делфи методата ќе бидат анализирани со посебни 

методи за анализа на квалитативни податоци. Како лимитација на студијата кандидатот 

ја наведува можноста за нецелосно или неправилно пополнување и одговарање на сите 

прашања, како и можноста да нема желба за соработка од експерти од областа на заштита 

на личните податоци. 

Досега не се спроведени истражувања за процена на безбедноста на здравствените 

и генетските податоци во РСМ. 

Научниот придонес на студијата е: 

1. За прв пат во нашата држава ќе се согледа нивото на имплементација 

на регулативите и современите заштитни механизми од областа на заштитата на 

личните податоци во здравствените институции; 

2. Ќе се утврди нивото на запознаеноста со правата за приватностa на 

општата популација и ризиците кои произлегуваат од неправилната обработка на 

здравствените и генетските податоци. 

3. Врз основа на добиените резултати од истражувањата и интервјуата, 

ќе се утврдат недостатоците при раководењето со личните и здравствените и 

генетските податоци.  

Се очекува: 

 Преку дознавање на недостатоците со раководењето со здравствените и 

генетските податоци ќе може полесно да се истражат начини како да се подобри правната 
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рамка преку соодветна имплементација на регулативите на Европската унија за заштита 

на личните податоци како и најсовремените заштитни механизми достапни во моментот; 

 Студијата може да придонесе и до сознанија како да се подигне свеста на 

општата популација околу начините на кои можат да бидат злоупотребени нивните 

здравствени и генетски податоци; 

 Со имплементација на силни заштитни системи при раководењето со 

податоците во здравството ќе се подигне нивото на општата безбедност на здравствените 

и генетските податоци на граѓаните на РСМ. 

Литературата вклучува 41 релевантни, соодветно избрани и коректно цитирани 

референци од биомедицински научни списанија, јавно-здравствени научни списанија, 

публикации на СЗО и други меѓународни и национални јавно-здравствени институции и 

организации, наведени по редоследот на цитирање во текстот.  

 

З А К Л У Ч О К  

   

 Врз основа на анализата на поднесената документација и пријава за изработка на 

докторската дисертација, актуелноста на темата и процената на нејзината подобност, како 

и познавањето на способноста на кандидатот за стручна и научна работа, комисијата дава 

мислење дека поднесената пријава од м-р Кирил Петровски за изработка на докторската 

дистертација на тема “Заштита на податоците на корисниците на здравствените услуги во 

Република Северна Македонија”, според својата актуелност, поставените цели, изборот на 

материјалот и методологијата на истражувањето како и очекуваните резултати, во целост 

ги исполнува критериумите за изработка на самостоен научен труд.   

 Врз основа на горенаведеното, комисијата позитивно го оценува предлогот и има 

чест да му предложи на Наставно-научниот совет на Медицинскиот факултет во Скопје да 

ја прифати предложената тема за изработка на докторската дисертација од м-р Кирил 

Петровски и да овозможи понатамошна реализација на истражувањето и изработка на 

овој труд. 

     РЕЦЕНЗЕНТСКА КОМИСИЈА: 
 

Проф. д-р Елена Ќосевска, с.р.        _____________ 
 
Проф. д-р Моме Спасовски, с.р.                                _____________ 
   
Проф. д-р Весна Велиќ Стефановска, с.р.                   _____________ 



УНИВЕРЗИТЕТ “СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЈ” 

                                                МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ 

 

Р Е Ц Е Н З И Ј А 

ЗА ОЦЕНА НА ПОДНЕСОКОТ ЗА ДОКТОРСКА ДИСЕРТАЦИЈА 

„Поврзаноста меѓу стресот на работа, синдромот на согорување и животниот стил  кај 
здравствени работници“ од Марина Бачановиќ , пријавена на Медицински факултет во 
Скопје. 

 Врз основа на член 112 од Законот за високо образование (Сл. Весник 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 I од Правилникот за условите, критериумите и правилата за запишување и 
студирање на трет циклус студии– докторски студии на Универзитетот „Св.Кирил и 
Методиј“ во Скопје, (Универзитетски гласник бр.245/13), по предлог на Советот на 
трет циклус докторски студии по Јавно здравство од 10.02.2022 година, Наставно-
научниот совет на својата редовна седница одржана на ден 17.02.2022 година донесе 
одлука за формирање на комисија за оцена на пријавената тема за изработка на 
докторска дисертација со наслов „Поврзаноста меѓу стресот на работа, синдромот на 
согорување и животниот стил  кај здравствени работници“ од студентот на трет циклус 
– докторски студии по јавно здравство, Марина Бачановиќ во состав: 
 
Проф. д-р Јованка Караџинска Бислимовска (ментор) 
 
Проф. д-р Јордан Минов (член) 
 
Проф. д-р Розалинда Исјановска (член) 
 

Комисијата со внимание го прегледа и оцени поднесокот за докторска 
дисертација и на Наставно-научниот совет му го поднесува следниот 
 

ИЗВЕШТАЈ 

Поднесокот за изработка на докторска дисертација на Марина Бачановиќ, е 
изработен според упатставата кои се применуваат на Третиот циклус на докторски 
студии по јавно здравство на Медицинскиот факултет во Скопје. 

Вовед- Во воведот, авторот дава заокружена слика за проблемот на стресот поврзан со 
работата и  синдромот на согорување кај здравствените работници, низ еден сеопфатен 
преглед на современа и релевантна литература во овој домен. Авторот, го истакнува 
значењето на стресот како актуелен  јавно здравствен проблем и дава  јасно толкување 
на дефиницијата на поимот стрес, користејќи бројни литературни податоци и низ  
историска димензија. Посебно место дадено е на стресот поврзан со работата, 
прикажан преку одделни епидемиолошки параметри во Европа и светот. 
Во воведниот дел, во фокусот  се ставени стресогените фактори поврзани со работата  
дефинирани како резултат на взаемното дејство помеѓу работните услови, 
индивидуалните фактори и ситуационите фактори, а произлегуваат од условите и 
организацијата на работата или барањата на работното место. Авторот наведува, дека 



во рамките на анализираната литература за стрес, генерално се препознаваат девет 
категории на фактори коишто водат до појава на стрес поврзан со работата: содржина 
на работните задачи, оптоварување на работа и брзина на работа, работно време, 
учество и контрола, организациска култура, напредување во кариерата, статус и плата, 
улога во организацијата, меѓучовечки односи и врска помеѓу работата и домот, но дека 
нивното влијание се моделира и според индивуалните и социјалните услови. Во 
воведниот дел истакнати се можните негативни ефекти од стресот поврзан со работата 
врз квалитетот на животот и работата - на целокупната благосостојба, социјалните 
односи и семејниот живот, како и  врз организациите преку зголемување на отсуството, 
намалување на посветеноста на работата, нарушување на перформансите и 
продуктивноста, зголемување на небезбедните работни практики, стапките на несреќи, 
поплаките од клиентите, вклучувајќи и пациенти. Посебно внимание, авторот  
насочува кон феноменот на синдромот на согорување, истакнувајќи ја најновата 
експертска дефиниција на овој синдром, донесена преку панел активности на 50 
експерти од 29 земји, во 2020 година. Тие постигнаа консензус за дефинирање на 
синдромот на согорување: „Кај работник, професионалниот синдром на согорување 
или професионалната физичка и емоционална исцрпеност претставува исцрпеност 
поради продолжената изложеност на проблеми поврзани со работата“. Досегашните 
истражувања за синдромот на согорување укажуваат дека неговата распространетост е 
значајна и дека тој достигнува епидемиски размери во одредени региони и занимања 
(се движи од 15,4% до дури 85,1% според одделни студии), каде здравствениот сектор 
е еден од најизложените. Авторот понатаму, го презентира Моделот на барања на 
работа- ресурси на работа (Job Demand-Resources Model JD-R), кој теоретски го 
објаснува развојот на синдромот на согорување. Повеќе студи укажуваат дека моделот 
JD-R има висока предиктивна вредност за здравјето и благосостојбата на вработените и 
претставува еден од главните столбови во дефинирање, но и менаџирање на синдромот 
на согорување. 

Во овие рамки, авторот, своето истражување за стресот поврзан со работата  и 
синдромот на согорување, го насочува кон здравствените работници кои претставуваат 
клучните актери во процесот на имплементација на мерките и активностите за 
здравствена заштита. Здравствените работници, со оглед на високата одговорност кон 
човечкиот живот и здравје, но и поради изложеноста на различни психосоцијални 
ризици (физички, емоционални, когнитивни, организациски и интерперсонални) кои 
потекнуваат од барањата и условите на работата, влегуваат во групата на високо 
стресни професии. Овие фактори вклучуваат различни аспекти на работата и работната 
средина, како што е организациската клима или култура, меѓучовечките односи, 
дизајнот и содржината на активностите на работното место. Авторот упатува на бројни 
податоци од релевантни студии од Европа и светот, кои стресот кај здравствените 
работници најмногу го поврзуваат со работните места во единиците на интензивна 
нега, ургентна медицина (итна помош) и хируршка дејност. 

Авторот дава осврт на бројните епидемиолошки податоци за преваленцата и 
спецификите на стресот поврзан со работа, како и за карактеристиките (предиктори и 
последици) на синдромот на согорување кај здравствените работници од повеќе земји 
во  светот, со што се прикажува глобалната димензија на овој сериозен јавно-
здравствен проблем.  



На национално ниво, истражувањата на Институтот за медицина на трудот на РСМ, 
како најзначајни стресогени фактори од работното место кај здравствените работници 
ги издвојуваат работата со болни со инфективни болести, работата со болни со 
непредвидливо однесување, работата со неизлечиви болести, ниското вреднување, 
малите можности за професионално напредување, како и недостатоците во 
организацијата на работата. Исто така, испитувањата во наша земја  укажаа на 
директна поврзаност помеѓу условите на работното место, организациските фактори и 
синдромот на согорување и покажуваат дека согорувањето влијае на намалување на 
способноста на здравствените работници да го овозможат најдобриот квалитет на 
здравствена грижа и услуги за пациентите и го зголемува ризикот од правење грешки 
во работата. 

Во посебен сегмент на воведот, авторот го истакнува влијанието на КОВИД-19 
пандемијата врз појавата на стресот и синдромот на согорување кај здравствените 
работници и ефекти врз здравствените системи. Работењето на првите линии во услови 
на здравствена криза води до кумулативно трауматично искуство кое влијае на 
благосостојбата на здравствените работници. Здравствените работници се 
дополнително изложени на физичка и ментална исцрпеност – синдром на согорување – 
поради етичките дилеми и моралните повреди поврзани со носењето тешки одлуки за 
живот или смрт, што е неопходно да се донесат брзо и без поддршка од оптималните 
протоколи за нега, болката поради губење на пациентите и колегите, како и ризикот од 
инфекција за себе и своето семејство. 

Како најчести стресогени фактори кај здравствените работници во услови на КОВИД-
19 пандемијата се издвојуваат: стравот од пренесување на вирусот на членовите на 
семејството, колегите и на себе, строгите безбедносни мерки (оптоварување од 
употреба на лични заштитни средства, физичка изолација, постојана будност, строги 
процедури), големите барања на работното место (продолжено  работно време, 
зголемен број пациенти, неефикасен треман- неможност секогаш да се помогне, 
сменска и ноќна работа, редуциран здравствен персонал, да се биде во тек со најновите 
информации), насилството на работа, стигматизацијата, редуцираните капацитети 
(хумани и информациски) и недостигот од професионална и социјална поддршка. 

Во проспективната лонгитудинална студија, кај здравствените работници од 9 земји на 
Југоисточна Европа, со околу 4500 испитаници, добиени се податоци за синдромот на 
согорување и барањата/ресурсите на работното место кај здравствените работници за 
време на пандемијата КОВИД-19, при што е направена споредба на резултатите помеѓу 
земјите и дадени се предлог препораки и превентивни мерки на национално ниво за 
заштита на здравствените работници во услови на пандемија. 

Авторот истакнува дека резултатите од истражувањата укажуваат дека стресогените 
фактори на работа ги исцрпуваат менталните и физичките ресурси на вработените и 
доведуваат до синдром на согорување и до низа здравствени проблеми, но можат да ја 
зголемат и веројатноста за појава на ризичен животен стил. Односите на животниот 
стил, синдромот на согорување и барањата на работа се проучувани во студии 
спроведени кај здравствените работници. Кај испитаниците од две болници опфатени 
во истражување спроведено во нашата земја, емоционалната исцрпеност, 
емоционалните барања, работното место на хирурзите, другите доктори и 
инструментарките и бројот на работните часови во текот на неделата имале 



предиктивна вредност за почести ризични и поретки протективни животни навики. 
Резултатите од истражувањето за синдромот на согорување и животниот стил кај 
амбулантските здравствени работници од 2014 година покажуваат дека синдромот на 
согорување е поврзан со нездрав начин на исхрана и намалена физичка активност, како 
и прекумерна консумација на алкохол кај амбулантските здравствени работници. 
Постојат голем број докази кои сугерираат дека високите нивоа на перцепиран стрес се 
поврзани со зголемената преваленца на пушење. 
Сепак, сѐ уште е мал бројот на студии коишто ги проучуваат односите помеѓу стресот 
поврзан со работата, синдромот на согорување и животниот стил на работниците во 
нашата земја, но уште помал е бројот на студиите кои ги проучуваат овие односи кај 
здравствените работници. 

Мотив- Мотив на авторот за спроведување на ова истражување е потребата за примена 
на  нов сеопфатен пристап во евалуацијата на проблемот на стресот кај здравствените 
работници, како високо ризична група, со комплексна проценка на поврзаноста помеѓу 
стресот на работа, синдромот на согорување и животниот стил кај оваа група 
работници. Опсежни истражувања за прашањето на стресот од повеќе аспекти  во 
светот и кај нас, ја истакнаа важноста за дефинирање постапки и мерки за намалување 
и контрола на стресот на работното место во здравствениот сектор, со вклучување на 
програмски активности за промоција на протективен животен стил кај здравствените 
работници. 

Цели- Авторот одредува една главна и неколку специфични цели кои се во согласност 
со поставениот мотив.  
Главната цел на авторот е да се утврди поврзаноста помеѓу стресот на работа и 
синдромот на согорување со животниот стил кај здравствените работници во нашата 
земја. 
За реализација на  главната цел, авторот ги постави следните специфични цели: да  се 
идентификуваат стресогените фактори на работното место коишто водат до појава на 
стрес поврзан со работата  кај здравствените работници. Понатаму, една од 
специфичните цели е да се утврди влијанието на демографските карактеристики и 
специфичните карактеристики на работата врз појавата на стресот поврзан со работата 
и синдромот на согорување кај здравствените работници, вклучени во истражувањето. 
Меѓу специфичните цели како особено важни се издвојуваат идентификување на 
барањата и ресурсите на работното место кај различни профили здравствени 
работници и нивното влијание врз појавата на синдром на согорување, како и 
дефинирање на карактеристиките на животниот стил кај испитуваната група на 
здравствени работници. Во остварувањето на главната цел на оваа докторска 
дисертација, една од специфичните цели е и утврдување на поврзаноста помеѓу 
стресогените фактори на работа и веројатноста за појава на ризичен животен стил кај 
здравствените работници. 
 
Материјал и методи- Авторот го дизајнира трудот како дескриптивно-аналитичка 
студија на пресек (cross sectional study) која треба да се реализира во тек на три месеци 
(или временски период до постигнување на големината на примерокот). 
Истражувањето е предвидено да се спроведе кај вработените во здравствените 
установи, во различни сегменти и нивоа на здравствена заштита во рамките на 
здравствениот систем во нашата земја.  
Во студијата ќе бидат вклучени најмалку 400 работници вработени во приватни и јавни 
здравствени установи. Притоа испитаниците ќе бидат категоризирани во три  групи во 



зависност од нивните работни задачи во рамките на здравствената дејност, со јасно 
дефинирани критериуми за вклучување и исклучување.  
Првата група ќе биде составена од здравствени работници (доктори, доктори 
специјалисти, медицински сестри/техничари/лаборанти)  во болничка дејност, околу 
160 испитаници. 
Втората група ќе биде составена од  здравствени работници (доктори, доктори 
специјалисти, медицински сестри/техничари/лаборанти) од вон болничка дејност, 
околу 160 испитаници. 
Третата група ќе биде составена од вработени во здравствениот сектор кои не се 
здравствени работници (технички и административен персонал), околу 80 испитаници. 

Испитаниците ќе бидат информирани за целите на истражувањето и од секој ќе се 
побара индивидуална согласност за учество во студијата. Учеството во истражувањето 
ќе биде доброволно и анонимно.   

Методи - Со цел да се детерминира појавата на стресот поврзан со работата и 
синдромот на согорување, како и нивната поврзаност со животниот стил кај 
здравствените работници, предвидено е да се применат како основни инструменти на 
истражувањето, одредени, стандардизирани и специјално дизајнирани прашалници за 
добивање на релевантни податоци од интерес на студијата. 

Авторот во рамките на планираното истражување ќе користи : 

1.Прашалник за демографски податоци, податоци за карактеристиките на работата и 
идентификување на стресогени фактори кој е специјално дизајниран за потребите на 
истражувањето преку анализа на литературата и на методите користени во други 
слични студии и со него се овозможува добивање податоци за демографските 
карактеристики на испитаниците (возраст, пол, брачна состојба и ниво на образование) 
и карактеристиките на нивната работа (профил, вкупен работен стаж, работен стаж во 
одредена здравствена установа, вид на договор за вработување, број на работни часови 
во текот на една недела, работа во ноќна смена) со што ќе бидат идентификувани 
стресогените фактори на работното место. 

2. Прашалник за барањата на работното место. Со помош на овој прашалник, 
специјално дизајниран за спроведување на истражувањето, преку анализа на користени 
инструменти во слични студии од оваа област, ќе се добијат сознанија за физичките 
(брзото темпо на работа, одговорноста за голем број пациенти, недостигот на персонал, 
недостигот на опрема и материјали за работа и оптоварувањето со административни 
активности), организациските (строгата хиерархиска поставеност на претпоставените, 
лошата комуникација помеѓу одделите, нејасните и двосмислени улоги и работни 
задачи, честите промени на правилата и прописите во здравствената установа и 
влијанието на медиумите за лошата слика на здравствените работници од конкретната 
установа), емоционалните (недостигот на соработка со колегите, големата 
конкуренција помеѓу колегите, проблемите во комуникацијата со пациентите, 
несоодветното справување со негативните чувства во текот на работата, стравот дека 
ќе се направи грешка во текот на работата и конфликтот меѓу барањата во домашната и 
работната средина) и когнитивните барања на работното место (недостигот на 
повратни информации за резултатите од работата, донесувањето одлуки под временски 
притисоци, недоволното учество во донесувањето на одлуките, обврската за обучување 



на нововработените, како и на донесувањето одлуки при недостиг на потребните 
информации). Испитаниците даваат бодови за секоја изјава според Ликертова скала на 
којашто има пет оцени од 1 за „многу ретко” до 5 за „секогаш”. Дадените бодови за 
изјавите се собираат и се пресметува просечна вредност за физичките, 
организациските, емоционалните и когнитивните барања на работното место. 

3. Прашалник за ресурсите на работното место. Со овој прашалник ќе се добијат 
податоци за најзначајните ресурси на работното место, односно платата, тимската 
работа и поддршката од страна на претпоставените кај испитуваните здравствени 
работници. Бодовите што се доделени на изјавите коишто припаѓаат на ресурсите на 
работното место се собираат, се пресметува просечна вредност и на тој начин се 
добиваат оцени за понудените ресурси. 

4. Прашалник за синдромот на согорување - Maslach Burnout Inventory (MBI) е 
стандардизиран прашалник со којшто ќе се проценуваат трите компоненти на 
синдромот на согорување (емоционална исцрпеност, негативен став кон работата и 
намалување на личниот успех). Испитаниците на секое прашање одговораат со помош 
на 7-степена Ликертова скала, односно колку често им се јавуваат такви чувства 
поврзани со нивната работа, а можните одговори се движат од 0 за „никогаш“ до 6 за 
„секој ден”. За секоја компонента на синдромот на согорување одговорите се собираат 
поединечно и секој испитаник добива соодветен резултат за секоја од компонентите. 

5. Прашалник за животниот стил и здравствената состојба.За проценка на животниот 
стил  авторот ќе користи прашалникот Health Behaviours Questionnaire којшто е 
дизајниран и стандардизиран за примена кај здравствените работници од страна на 
Moutsou и сор. во 2010 година . Со негова помош ќе се добијат информации за 
животниот стил (протективен и ризичен), а дополнет е и со прашања за здравствената 
состојба на испитуваните здравствени работници. 

Статистичка анализа 

Во статистичката анализа на добиените податоци  ќе се применуваат методи со кои ќе 
можат да се добијат одговори на зададените цели на истражувањето. Добиените 
податоци ќе бидат статистички обработени со статистичките програми: STATISTICA 
12.0; IBM SPSS Statistics 20.0, со помош избрани статистички методи. 
Базите на податоците ќе се формираат со примена на специфични компјутерски 
програми за таа намена. Нивната обработка ќе се изврши со помош на стандардни 
дескриптивни и аналитички биваријатни и мултиваријатни методи. Атрибутивните 
статистички серии ќе се анализираат со одредување на коефициент на односи, 
пропорции, стапки и со утврдување на статистичката значајност меѓу откриените 
разлики- Тест на разлики- Difference тест. Нумеричките серии ќе се анализираат со 
мерки на централна тенденција и со мерки на дисперзија на податоците. Кај 
нумеричките серии кај кои не постои одстапување од нормалната дистрибуција, 
сигнификантноста на разликата ќе се тестира со Student-ов t-тест (t), а ако се 
регистрира одстапување од нормалната дистрибуција ќе се тестира со Mann-Whitney U-
test. Зависноста помеѓу две варијабли ќе се  пресметува со Pearson Chi-square. Во 
петиот дел од прашалникот ќе се користи анализа на Likert scale, за анализа на 
Ликертовата скала ќе се користи : Mann Whitney test, Kruskal Wallis test, ANOVA  Chi-
square тест, Regression Analysis, покрај другите тестови. Со Shapiro-Wilk`s тест  ќе се 
испитува нормалната расподелба на варијаблите- за CI (confindence интервал- 95% CI) 



ќе се дефинирана статистичката значајност за ниво на грешка помало од 0,05 (p). 
Резултатите ќе се прикажат табеларно и графички . 
 
Очекувани резултати – Со спроведување на истражувањето се очекува да се добијат 
резултати за поврзаноста на стресот на работа и синдромот на согорување со 
животниот стил кај здравствените работници. 
Поставените цели на истражувањето, дизајнот и инструментитe на истражувањето, 
како и одредениот примерок ќе бидат основа за утврдување на причинителите за појава 
на стресот поврзан со работата и синдромот на согорување кај здравствените 
работници и поврзаноста на стресот на работа, синдром на согорување и животниот 
стил кај оваа група работници. Ова истражување пак, се очекува да да даде главни 
насоки за креирање на превентивни мерки за намалување на стресот на работното 
место и воведување на програми/стратегии на индивидуално и организационо ниво во 
здравствените установи, со цел унапредување на здравјето на здравствените работници 
во Република Северна Македонија.  
 
 

 

Заклучок и предлог 

Врз основа на анализата на пријавениот поднесок за изработка на докторскиот труд на 
Марина Бачановиќ, Комисијата смета дека предлогот претставува современа и 
актуелна тема за истражување, поставена на соодветни принципи на научно-
истражувачката работа, при што очекуваните резултати имаат реална основа да дадат 
научен и практичен придонес во областа на јавното здравство, во доменот на 
медицината на трудот. 

Комисијата позитивно ја оцени предложената тема за изработка на докторската 
дисертација под наслов „Поврзаноста меѓу стресот на работа, синдромот на 
согорување и животниот стил кај здравствени работници “, на англиски „ Association 
of job stress, burn-out syndrome and lifestyle in healthcare workers”, на кандидатот  
Марина Бачановиќ и му предлага на Наставно научниот совет на Медицинскиот 
Факултет во Скопје, да ја прифати и проследи во понатамошна процедура. 

 

 

Рецензиона комисија  

Проф. д-р Јованка Караџинска Бислимовска (ментор) 

Проф. д-р Јордан Минов (член) 

Проф. д-р Розалинда Исјановска (член) 

 

 

 



ИЗВЕШТАЈ ОД КАДРОВСКИОТ ОДБОР 
 
 
 Кадровскиот одбор на Наставно-научниот совет на Медицинскиот факултет од 
Скопје одржа состанок на 31.03.2022 година во 12 часот. На состанокот присуствуваа 
мнозинство од членовите на Одборот. По однос на предложените точки од дневниот 
ред и спроведеното гласање, Кадровскиот одбор на Наставно-научниот совет го 
предлага следното: 

 
1. Предлагање на рецензентски комисии по распишаниот конкурс од 

факултетот за избор на лица во сите наставно-научни, научни  и соработнички 
звања. 

 
Кадровскиот одбор му предлага на ННС да ги усвои следните рецензентски 

комисии: 
 
 За конкурс објавен на 09.03.2022 година во дневните весници „Нова 
Македонија“  и  „Коха“ од Медицински факултет во Скопје  за избор на лица во сите 
наставно-научнин, научни и соработнички звања во следниве наставно-научни 
области: 
  
- 1 наставник во сите наставно-научни звања по предметите од наставно-научната 
област 

 анатомија   
Се предлага комисија во состав: 
1. Проф.д-р Јулија Живадиновиќ Богдановска 
2. Проф.д-р Ники Матвеева 
3. Проф.д-р Биљана Зафирова 
 

- 1 лице во сите научни звања по предметите од  научните области: 
 микробиологија   
 бактериологија   
 вирусологија   
 паразитологија  
Се предлага комисија во состав: 
1.  Проф.д-р Татјана Грданоска 
2. В.н.сор.д-р Маја Јурхар Павлова  
3. Н.сор.д-р Лилјана Лабачевска Ѓатовска  

 
- 1 лице во сите научни звања по предметите од  научните области: 

 хирургија   
 трауматологија 
Се предлага комисија во состав: 
4. Проф.д-р Игор Кафтанџиев 
5. Проф.д-р Славчо Стојменски 
6. Проф.д-р Симон Трпески 
 

- 1 наставник во сите наставно-научни звања по предметите од наставно-научната 
област 

 радиологија  
Се предлага комисија во состав: 

            1.   Проф.д-р Михаел Груневски 
2. Доц.д-р Билјана Пргова 
3. Доц.д-р Александар Ѓорески 



 
- 1  асистент по предметот радиологија 

Се предлага комисија во состав: 
1. Проф.д-р Светлана Антевска Грујоска 
2. Доц.д-р Менка Лазареска 
3. Доц.д-р Александар Ѓорески 
 

- 1 лице во сите научни звања по предметите од  научните области: 
 инфектологија   
 тропски и карантински заболувања   
Се предлага комисија во состав: 
7. Проф.д-р Звонко Миленковиќ 
8. Проф.д-р Снежана Стојковска 
9. Проф.д-р Ирена Кондова Топузовска 

 
- 1 лице во сите научни звања по предметите од  научната област 

 трансфузиологија   
Се предлага комисија во состав: 

            1.   Проф.д-р Татјана Макаровска Бојаџиева 
2. Проф.д-р Миленка Благоевска 
3. Доц.д-р Емилија Велкова 

 
- 1 лице во сите научни звања по предметите од  научните области: 

 интерна медицина   
 кардиологија   
Се предлага комисија во состав: 
1. Проф.д-р Сашко Кедев 
2. Проф.д-р Јорго Костов 
3. Проф.д-р Емилија Антова 
4. Проф.д-р Татјана Миленковиќ 
5. Проф.д-р Весна Гераасимовска 

 
- 1 наставник во сите наставно-научни звања по предметите од  наставно-научните 
области: 

 интерна медицина  
 хематологија   
Се предлага комисија во состав: 
1. Проф.д-р Лидија Чевреска 
2. Проф.д-р Борче Георгиевски 
3. Проф.д-р Ирина Пановска Ставридис 
4. Проф.д-р Љубица Георгиевска Исмаил 
5. Проф.д-р Мери Трајковска 

 
- 1 наставник во сите наставно-научни звања по предметите од  наставно-научните 
области: 

 интерна медицина   
 хепатогастроентерологија   
Се предлага комисија во состав: 
1. Проф.д-р Розалинда Попова Јовановска 
2. Проф.д-р Калина Гривчева Старделова 
3. Проф.д-р Ѓорѓи Дерибан 
4. Проф.д-р Лидија Петковска 
5. Проф.д-р Христо Пејков 
 



- 1 лице во сите научни звања по предметите од  научните области: 
 интерна медицина   
 хепатогастроентерологија   
Се предлага комисија во состав: 
1. Проф.д-р Мери Трајковска 
2. Проф.д-р Магдалена Генадиева Димитрова 
3. Доц.д-р Владимир Андреевски  
4. Проф.д-р Снежана Марковиќ Темелкова 
5. Доц.д-р Павлина Џекова Видимлиски 
 

- 1 наставник во сите наставно-научни звања по предметите од  наставно-научните 
области: 

 интерна медицина   
 ревматологија   
Се предлага комисија во состав: 
1. Проф.д-р Ирена Кафеџиска 
2. Проф.д-р Љубинка Дамјановска Крстиќ 
3. Проф.д-р Дејан Спасовски 
4. Проф.д-р Марија Вавлукис 
5. Проф.д-р Жанина Переска 
 

- 2 лица во сите научни звања по предметите од  научните области: 
 интерна медицина   
 нефрологија   
Се предлага комисија во состав: 
1. Проф.д-р Билјана Герасимовска Китановска 
2. Доц.д-р Ирена Рамбабова Бушљетиќ  
3. В.н.сор.д-р Игор Николов 
4. Проф.д-р Калина Гривчева Старделова 
5. Проф.д-р Љубинка Дамјановска Крстиќ    
 

- 1 лице во сите научни звања по предметите од  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 

 
- 1  асистент по предметот неврологија  

Се предлага комисија во состав: 
1. Проф.д-р Гордана Китева Тренчевска 
2. Доц.д-р  Игор Кузмановски 
3. Доц.д-р Габриела Новотни 
 

- 1  асистент по предметот медицинска физика 
Се предлага комисија во состав: 
1. Проф.д-р Томислав Станковски 
2. Доц.д-р Душко Лукарски 
3. Проф.д-р Венјамин Mајсторов 
 

- 1  асистент по предметот медицина на труд 
Се предлага комисија во состав: 



1. Проф.д-р Јованка Караџинска Бислимовска 
2. Проф.д-р Драган Мијакоски 
3. Проф.д-р Сашо Столески 

 
- 2  асистенти по предметот дерматовенерологија 

Се предлага комисија во состав: 
1. Проф.д-р Сузана Николовска 
2. Проф.д-р Весна Гривчева Пановска 
3. Доц.д-р Христина Брешковска  
 

- 2  асистенти по предметот хистологија со ембриологија 
Се предлага комисија во состав: 
1. Проф.д-р Елида Митевска 
2. Доц.д-р Лена Какашева Маженковска 
3. Проф.д-р Јулија Живадиновиќ-Богдановска 

 
- 2  асистенти по предметот офталмологија 

Се предлага комисија во состав: 
1. Проф.д-р Весна Димовска Јорданова 
2. Проф.д-р Милена Голубовиќ 
3. В.н.сор.д-р Емилија Ѓошевска Даштевска 

 
- 3  асистенти по предметот судска медицина 

Се предлага комисија во состав: 
1. Проф.д-р Биљана Јанеска 
2. Проф.д-р Верица Поповска 
3. Проф.д-р Александар Станков 
 
 
За конкурс објавен на 10.03.2022 година во дневните весници „Нова 

Македонија“  и  „Коха“ од Медицински факултет во Скопје  за избор на лица во сите 
наставно-научнин и соработнички звања во следниве наставно-научни области: 
  
- 2 наставника во сите наставно-научни звања по предметите од наставно-научните 
области: 

 интерна медицина    
  ендокринологија и заболување на метаболизмот  

Се предлага комисија во состав: 
10. Проф.д-р Татјана Миленковиќ 
11. Проф.д-р Чедомир Димитровски 
12. Проф.д-р Гордана Пемовска 
13. Проф.д-р Ирена Кафеџиска 
14. Проф.д-р Весна Ристовска 
 

- 1 наставник во сите наставно-научни звања по предметите од наставно-научните 
области: 

 интерна медицина    
  кардиологија  

Се предлага комисија во состав: 
            1.   Проф.д-р Марјан Бошевски 

2.   Проф.д-р Марија Вавлукис 
3. Проф.д-р Христо Пејков 
4. Проф.д-р Ѓорѓи Дерибан 
5. Проф.д-р Дејан Спасовски 



- 1 наставник во сите наставно-научни звања по предметите од наставно-научната 
област 

 радиологија    
Се предлага комисија во состав: 
1.   Проф.д-р Михаел Груневски 
2. Проф.д-р Светлана Антевска Грујоска 
3. Проф.д-р Василчо Спиров 
 

- 1 наставник во сите наставно-научни звања по предметите од наставно-научните 
области: 

 физикална медицина и рехабилитација    
  физикална медицина со принципи на рехабилитација  

Се предлага комисија во состав: 
            1.   Проф.д-р Ериета Николиќ Димитрова 

2. Проф.д-р Валентина Коевска 
3. Проф.д-р Зоран Божиновски 
 

- 1 асистент  по предметот интерна медицина  
Од катедрата се предлага комисија во состав: 
1.   Проф.д-р Ненад Јоксимовиќ 
2. Проф.д-р Златица Димитријевиќ Гошева 
3. Доц.д-р Бети Тодоровска 
По доставување на предлогот од катедрата, проф.д-р Златица Димитријевиќ 

Гошева како член на рецензентската комисија за избор на 2 наставника по предметите 
од наставно-научните  области: интерна медицина  и пулмологија со фтизиологија  во 
рокот од 3 месеци не потпиша рецензија ниту донесе издвоено мислење.  

Согласно член 36 од Правилникот за избор во звања на УКИМ, бидејќи таа не 
потпиша реферат и не даде издвоено мислење во рокот од 3 месеци, таа не може да 
биде избрана за член на рецензентска комисија во наредните 5 години. 

Согласно наведеното се предлага рецензентска комисија во состав: 
1. Проф.д-р Ненад Јоксимовиќ 
2. Доц.д-р Оливер Калпак 
3. Доц.д-р Бети Тодоровска 
 
 
За Конкурс објавен на 15.11.2021 година во дневните весници „Нова 

Македонија“  и  „Коха“ од Медицински факултет во Скопје: 
 
- Во врска со објавениот конкурс за избор на 2 асистента по предметот 

микробиологија со паразитологија на XXXVIII редовна седница на ННС одржана на 
21.12.2021 година беше формирана рецензентска комисија во состав: 

1. Проф.д-р Жаклина Цековска 
2. Проф.д-р Елена Трајковска Докиќ 
3. Проф.д-р Ана Кафтанџиева 
 
До деканатот на Медицинскиот факултет на 04.03.2022 година со писмено 

известување од член во Рецензентската комисија се откажаа сите три члена.  
Од Катедрата за микробиологија со паразитологија предложени се три нови 

члена и на тој начин се предлага рецензентска комисија во состав: 
1. Проф.д-р Весна Котевска 
2. Проф.д-р Татјана Грданоска 
3. Н.сор.д-р Гордана Мирчевска 
 



 
- Во врска со објавениот конкурс за избор на 2 лица во сите научни звања во 

научните области: хирургија и дигестивна хирургија на XXXVIII редовна седница на 
ННС одржана на 21.12.2021 година беше формирана рецензентска комисија во состав: 

1. Проф.д-р Реџеп Сељмани 
2. Доц.д-р Огнен Костовски 
3. Доц.д-р Ѓорѓи Трајковски 
 
До деканатот на Медицинскиот факултет на 16.03.2022 година со писмено 

известување од член во Рецензентската комисија се откажа проф.д-р Реџеп Сељмани.  
Од Катедрата за хирургија предложен е нов член во Рецензентската комисија, и 

тоа на местото на проф.д-р Реџеп Сељмани – проф.д-р Светозар Антовиќ.  
 
На тој начин се предлага рецензентска комисија во состав: 
1. Проф.д-р Светозар Антовиќ 
2. Доц.д-р Огнен Костовски 
3. Доц.д-р Ѓорѓи Трајковски 
 
- Во врска со објавениот конкурс за избор на 2 наставника во сите наставно-

научни звања по предметите од наставно-научните  области: интерна медицина  и 
пулмологија со фтизиологија  на XXXVIII редовна седница на ННС одржана на 
21.12.2021 година беше формирана рецензентска комисија во состав: 

1. Проф.д-р Златица Димитријевиќ Гошева 
2. Проф.д-р Горица Брешковска 
3. Проф.д-р Бисерка Јовковска Ќаева 
4. Проф.д-р Татјана Миленковиќ 
5. Проф.д-р Ирина Пановска-Ставридис 
 
До деканатот на Медицинскиот факултет на 17.03.2022 година со писмено 

известување од член во Рецензентската комисија се откажа проф.д-р Бисерка Јовковска 
Ќаева.  

Од Катедрата за интерна медицина предложен е нов член во Рецензентската 
комисија, и тоа на местото на проф.д-р Бисерка Јовковска Ќаева – проф.д-р Дејан 
Докиќ.  

Со членoт 34 од Правилникот за избор во звања на УКИМ е утврдено дека 
доколку рецензентската комисија не поднесе реферат во рокот од 3 месеци, се формира 
рецензентска комисија со променет состав.  

Воедено членот на рецензентската комисија кој не потпишал реферат или не 
дал издвоено мислење, не може да биде избран за член на рецензентска комисија во 
наредните 5 години. 

Во рокот од 3 месеци за пишување на рецензија или издвоено мислење, проф.д-
р Златица Димитријевиќ Гошева и проф.д-р Горица Брешковска не доставија рецензија 
ниту издвоено мислење.  

Со допис до катедрата побаравме да се предложат два нови члена на местото на 
овие две професорки. Со оглед на краткиот рок за одговор, на ден 30.03.2022 година 
доставен е предлог од Координативното тело на катедрата и тоа на местото на  проф.д-
р Златица Димитријевиќ Гошева се предлага редовен проф.д-р Ивана Станковиќ од 
Медицинскиот факултет во Ниш, Р.Србија, а на местото на проф.д-р Горица 
Брешковска се предлага редовен проф.д-р Иван Копитовиќ од Медицинскиот факултет 
во Нови Сад, Р.Србија.  

На ден 30.03.2022 година, со писмено известување доставено до деканатот од 
член во Рецензентската комисија се откажа проф.д-р Татјана Миленковиќ. Со оглед на 
краткиот рок за доставување на нов член во комисијата од страна на катедрата за 



интерна медицина, на самата седница на Кадровскиот одбор проф.д-р Ѓулшен Селим 
даде предлог, за нов член на местото на проф.д-р Татјана Миленковиќ да биде проф.д-
р Гоце Спасовски кој се согласил да биде член во комисијата.  

 
На тој начин се предлага рецензентска комисија во состав: 
1. Проф.д-р Дејан Докиќ 
2. Проф.д-р Ивана Станковиќ 
3. Проф.д-р Иван Копитовиќ 
4. Проф.д-р Гоце Спасовски 
5. Проф.д-р Ирина Пановска-Ставридис 

 
 

2. Донесување на одлуки за давање согласност за вршење на високообразовна 
дејност на факултети при УКИМ во Скопје, по дадена согласност од катедрите. 

 
Машинскиот и Природно математичкиот факултет при УКИМ во Скопје 

доставија барања 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:  
 

Табела 1  
 

АНГАЖИРАЊЕ НА НАСТАВНИЦИ ВО УЧЕБНАТА 2021/2022 ГОДИНА  
НА ДРУГИ ФАКУЛТЕТИ ВО РАМКИТЕ НА УКИМ 

 

ред.
бр. предмет 

Ангажман на 
факултетите во 

рамките на УКИМ 
Наставник 

1. 

Медицина на трудот со 6 
ЕКТС, фонд на часови 2+2 за 
реакредитација на студиска 
програма „Безбедност и здравје 
при работа“ од втор циклус 
академски студии. 

Машински факултет-
Скопје  проф.д-р Јордан Минов 

2. 

Професионална токсикологија 
со 6 ЕКТС, фонд на часови 2+2  
за реакредитација на студиска 
програма „Безбедност и здравје 
при работа“ од втор циклус 
академски студии. 

Машински факултет-
Скопје проф.д-р Сашо Столески 

3. 

Психофизиологија на работата 
со 6 ЕКТС, фонд на часови 2+2 
за реакредитација на студиска 
програма „Безбедност и здравје 
при работа“ од втор циклус 
академски студии. 

Машински факултет-
Скопје проф.д-р Драган Мијакоски 

4 

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

Природно-
математички 

факултет Скопје 

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



доц.д-р Ирена Костовска 
ас.д-р Христина Ампова 
ас.д-р Мелда Емини и 
ас.д-р Елена Станојевска 
Петрушевска 
 

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

ННС донесува одлука. 
 
 
3. Донесување на одлука за 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 катедрата за радиологија пристигна барање кое Кадровскиот одбор го 
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 за ангажирање на Димитар Андоновски,  како стручњак од 
практиката за изведување на практичната настава за стручните предмети: 
Радиографска техника 1,2 и 3 на студиските програми за тригодишните стручни 
студии во академската 2021/2022 година.  

Наведеното лица неможе да врши оценување на студентите. 
 
 
4. Разгледување на барања за одобрување на отсуства за наставници и 

соработници врз основа на дадена согласност од институциите каде што се 
вработени и катедрите. 

- проф.д-р Даниела Миладинова, вработена на Институтот за патолошка 
физиологија и нуклеарна медицина при Медицинскиот факултет во Скопје, поднесе 
барање за одобрување на платено отсуство во траење од една година,  сметано од 
01.06.2022 до 31.05.2023  година,  поради стручно усовршување во САД на 
Медицинискиот факултет на Универзитетот во Оклахома. 

За ова барање има согласност од раководителите на катедрите за патолошка 
физиологија и за нуклеарна медицина и од стручниот колегиум на Институтот за 
патолошка физиологија и нуклеарна медицина. 

 
Кадровскиот одбор му предлага на ННС да даде согласност за ова платено 

отсуство. 
 
 
 

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



 
ИЗВЕШТАЈ ОД СОВЕТОТ НА СТУДИСКАТА ПРОГРАМА ОД 

ТРЕТИОТ ЦИКЛУС-ДОКТОРСКИ СТУДИИ 
 
 
Советот на студиската програма за трет циклус-докторски студии по 

медицина на Медицинскиот факултет во Скопје, одржа седница на ден 30.03.2022 
година и по предложените точки на дневниот ред зазеде став: 
 

1.  Формирање на комисии за оцена на докторска дисертација од: 
 
- д-р Билјана Костовска на тема: „Компарација на параметрите на 
видната острина и диоптриска јачина по оперативен третман на средна до 
висока миопија со примена на ласер ин ситу кератомилеуза и имплантација 
на факични леќи“, се предлага нова комисија во состав: 
 

1. Проф. д-р Весна Димовска Јорданова, претседател 
2. Проф. д-р Јасмина Плунцевиќ Глигоровска, ментор 
3. Проф. д-р Милена Голубовиќ, член 
4. Проф. д-р Ѓорѓе Џокиќ, член  
5. Проф. д-р Никола Оровчанец, член 

 
- д-р Антонио Гавриловски на тема: „Фактори кои влијаат на задоволството од 
исходот по изведена хируршка интервенција имплантирање на тотална 
ендопротеза на колено“, се предлага комисија во состав:  
 

1. Проф. д-р Даниела Георгиева, претседател 
2. Проф. д-р Зоран Божиновски, ментор 
3. Проф. д-р Златко Темелковски, член 
4. Проф. д-р Симон Трпески, член 
5. Проф. д-р Розалинда Исјановска, член 

 
- м-р Гани Чеку на тема: „Споредба на ендоскопскиот наспроти отворениот 
хируршки третман на везикоуретералниот рефлукс“, се предлага комисија во 
состав: 
 

1. Проф. д-р Лазар Тодоровиќ, претседател 
2. Проф. д-р Миле Петровски, ментор 
3. Проф. д-р Оливер Станков, член 
4. Проф. д-р Сотир Ставридис, член  
5. Доц. д-р Шабан Мемети, член 

 
- д-р Љупчо Николов на тема: „Имплементација и валидација на новата АО 
класификација на тораколумбарните скршеници, процесот на донесување 
одлуки за типот на скршеницата, за видот на третман, и исходот од 



усогласување на одлуките за соодветен третман “, се предлага комисија во 
состав: 
 

1. Проф. д-р Зоран Божиновски, претседател 
2. Проф. д-р Игор Кафтанџиев, ментор 
3. Проф. д-р Уфук Ајдинли, член  
4. Проф. д-р Симон Трпевски, член 
5. Проф. д-р Климе Ѓорески, член 

 
- д-р Горан Спиров на тема: „Рана постоперативна позитронско-емисиона 
томографија/компјутеризирана томографија кај пациенти со колоректален 
карцином со стадиум III од болеста“, се предлага комисија во состав: 
 

1. Проф. д-р Михаел Груневски, претседател 
2. Проф. д-р Ники Матвеева, ментор 
3. Проф. д-р Никола Јанкуловски, член 
4. Проф. д-р Ана Угринска, член  
5. Проф. д-р Маја Јакимовска Димитровска, член 

 
- д-р Бисера (Пендовска) Николовска на тема: „Употреба на автологна плазма 
богата со тромбоцити за автотрансплантација на кожа со нецелосна 
дебелина“, се предлага комисија во состав: 
 

1. Проф. д-р Ѓорѓе Џокиќ, претседател 
2. Проф. д-р Даниела Миладинова, ментор 
3. Проф. д-р Смиља Туџарова Ѓоргова, член 
4. Проф. д-р Игор Кафтанџиев, 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 Ристо Тодоров на тема: "Артроскопска проценка на интра-артикуларни 
повреди при скршеници на скочниот зглоб ”, се предлага комисија во состав: 
 

1. Проф. д-р Билјана Кузмановска, ментор 
2. Проф. д-р Игор Кафтанџиев, член 
3. Проф. д-р Симон Трпевски. член 

 
- д-р Илиријана Лоџај на тема: "Инфекции на уринарниот тракт предизвикани од 
грам-негативни бактерии и антибиотска резистенција во Косово”, се предлага 
комисија во состав: 
 

1. Проф. д-р Сунчица Петровска, ментор 
2. Проф. д-р Жаклина Цековска, член 
3. Проф. д-р Елена Трајковска Докиќ. член 



 
- д-р Марија Нешковска Шуменковска на тема: "Клинички и епидемиолошки 
карактеристики на пациентите со Јувенилен идиопатски артритс (ЈИА)”, се 
предлага комисија во состав: 
 

1. Проф. д-р Аспазија Софијанова, ментор 
2. Проф. д-р Розана Кацарска, член 
3. Проф. д-р Костандина Кузевска Манева. член 
 

- д-р Ивица Димитров на тема: "Ефектот на раниот и доцниот третман со 
Тоцилизумаб врз преживување на пациентите со Ковид 19 во единиците на 
интензивно лекување”  , се предлага комисија во состав:  
 

1. Проф. д-р Сунчица Петровска, ментор 
2. Проф. д-р Билјана Кузмановска, член 
3. Проф. д-р Крсто Гроздановски, член 

 
- д-р Розета Соколова на тема: "Анализа на клиничките карактеристики на 
лимфатичните  и венските малформации кај педијатриската популација во 
изборот на соодветно лекување” , се предлага комисија во состав:  
 

1. Проф. д-р Владимир Георгиев, ментор 
2. Проф. д-р Елизабета Мирчевска Жоговска, член 
3. Проф. д-р Лазар Тодоровиќ. член 

 
- д-р Сања Ристовска на тема: "Хипоксично-исхемична енцефалопатија (HIE) кај 
доносени прематурни новороденчиња”, се предлага комисија во состав: 
 

1. Проф. д-р Зоран Гучев, ментор 
2. Проф. д-р Аспазија Софија, член 
3. Доц. д-р Николина Здравеска, член 

 
- д-р Маја Манолева на тема: "Споредба на екстракорпорална терапија со 
ударни бранови и конвенционален физикален третман на калцифицирачки 
тендинитис на ротаторна манжетна на рамо", се предлага комисија во состав:  
 

1. Проф. д-р Наталија Долненец Банева, ментор 
2. Проф. д-р Ериета Николиќ Димитрова, член 
3. Проф. д-р Валентина Коевска, член 

 
3. Информација за извештаи од комисии за оценка на докторска 

дисертација од: 
 
- д-р Саша Ќаева Анастасова (објавен во Билтен на Универзитетот бр. 1256 од 
01.03.2022) на тема: “Корелација помеѓу степенот на ХОББ и 
кардиоваскуларната функција “  



 
- м-р Катерина Спасовска (објавен во Билтен на Универзитетот бр. 1256 од 
01.03.2022)  на тема: „Предикција на морталитет кај пациенти со тешка 
вонболнички стекната пневмонија“ 
 
  

4. Формирање на комисии за одбрана на докторска дисертација од: 
 
- д-р Саша Ќаева Анастасова (објавен во Билтен на Универзитетот бр. 1256 од 
01.03.2022) на тема: “Корелација помеѓу степенот на ХОББ и 
кардиоваскуларната функција “ се предлага комисија во состав: 
  

1. Проф. д-р Елизабета Србиновска-Костовска, претседател,  
2. Проф. д-р Дејан Докиќ, ментор, 
3. Проф. д-р Даниела Поп-Ѓорчева, член,  
4. Проф. д-р Христо Пејков, член,  
5. Проф. д-р Јорго Костов, член,  

 
- м-р Катерина Спасовска (објавен во Билтен на Универзитетот бр. 1256 од 
01.03.2022)  на тема: „Предикција на морталитет кај пациенти со 
тешка вонболнички стекната пневмонија“ се предлага комисија во 
состав: 
  

1. Проф. д-р Звонко Миленковиќ, претседател, 
2. Проф. д-р Виктор Камиловски, ментор 
3. Проф. д-р Ирена Кондова Топузовска, член 
4. Проф. д-р Снежана Стојковска, член,  
5. Проф. д-р Крсто Гроздановски, член 

 
5. Информација за извештај од комисии за оцена на предлог-докторски 

проект за изработка на докторски труд од: 
 
- д-р Огнен Шешоски на тема: „Сооднос на вредностите на ЕФВ (Екстерно 
Фиксационо Време) при третман на фрактури и псеудоартрози на 
потколеницата со метод на компресивно – дистракциона остеосинтеза по 
Илизаров“, 
 
- д-р Наташа Недеска Минова на 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”, 
 
- д-р Нора Емини на тема: "Клинички, биолошки, генетски и прогностички 
аспекти на хематурија во детска возраст ”, 
 



- д-р Јасна Бушиноска на тема: " Компарација на дејството на интраартериски 
нимодипин и верапамил врз артерискиот вазоспазам при ендоваскуларен 
третман на церебрални аневризми ”, 
 
- д-р Марта Тунџева на тема: "Полифармација кај стари лица како ризик 
фактор за когнитивни нарушувања” 
 
- д-р Елена Ристовска на тема: "Значење на ABO крвногрупниот ситем за 
појавата на венскиот тромбоемболизам”, 
 

 
 
 

                  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 31.03.2022 година во 11 часот во 
просториите на Деканатот на Медицинскиот факултет во Скопје. 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. Дерматовенерологија 
Комисија 1: 
1. Проф. д-р Весна Гривчева-Пановска 
2. Проф. д-р Сузана Николовска 
3. Доц. д-р Силвија Дума  
Заменски членови: Проф. д-р Катерина Дамевска, Доц. д-р Христина 
Брешковска 
 
Комисија 2: 
1. Проф. д-р Сузана Николовска 
2. Проф. д-р Катерина Дамевска 
3. Доц. д-р Силвија Дума  
Заменски членови: Проф. д-р Весна Гривчева-Пановска, Доц. д-р Христина 
Брешковска 
 
Комисија 3: 
1. Проф. д-р Катерина Дамевска 
2. Проф. д-р Весна Гривчева-Пановска 
3. Доц. д-р Силвија Дума  
Заменски членови: Проф. д-р Сузана Николовска, Доц. д-р Христина 
Брешковска 
 
Комисија 4: 
1. Проф. д-р Весна Гривчева-Пановска 
2. Проф. д-р Сузана Николовска 
3. Доц. д-р Христина Брешковска 
Заменски членови: Проф. д-р Катерина Дамевска, Доц. д-р Силвија Дума  
 
Комисија 5: 
1. Проф. д-р Сузана Николовска 
2. Проф. д-р Катерина Дамевска 
3. Доц. д-р Христина Брешковска 
Заменски членови: Проф. д-р Весна Гривчева-Пановска, Доц. д-р Силвија Дума 



 
Комисија 6: 
1. Проф. д-р Катерина Дамевска 
2. Проф. д-р Весна Гривчева-Пановска 
3. Доц. д-р Христина Брешковска 
Заменски членови: Проф. д-р Сузана Николовска, Доц. д-р Силвија Дума 
 
Комисија 7: 
1. Проф. д-р Весна Гривчева-Пановска 
2. Проф. д-р Сузана Николовска 
3. Проф. д-р Катерина Дамевска 
Заменски членови: Доц. д-р Силвија Дума, Доц. д-р Христина Брешковска 
 
1.2.  Имунологија 
Комисија 1: 
1. Проф. д-р Дејан Трајков 
2. Доц. д-р Мери Киријас 
3. Проф. д-р Кочо Димитровски 
Заменски член: Науч. сов. д-р Анита Христова Димчева 
 
Комисија 2: 
1. Проф. д-р Дејан Трајков 
2. Доц. д-р Мери Киријас 
3. Науч. сов. д-р Анита Христова Димчева 
Заменски член: Проф. д-р Кочо Димитровски 
 
1.3. Инфектологија 
Комисија 1: 
1. Проф. д-р Звонко Миленковиќ 
2. Проф. д-р Ирена Кондова Топузовска 
3. Проф. д-р Миле Босилковски 
Заменски член: Проф. д-р Снежана Стојковска 
 
Комисија 2: 
1. Проф. д-р Снежана Стојковска 
2. Проф. д-р Звонко Миленковиќ 
3. Проф. д-р Миле Босилковски 
Заменски член: Проф. д-р Ирена Кондова Топузовска 
 
Комисија 3: 
1. Проф. д-р Миле Босилковски 
2. Проф. д-р Снежана Стојковска 
3. Доц. д-р Крсто Гроздановски 
Заменски член: Проф. д-р Звонко Миленковиќ 
 
Комисија 4: 
1. Проф. д-р Ирена Кондова Топузовска 
2. Проф. д-р Снежана Стојковска 
3. Доц. д-р Марија Цветановска 
Заменски член: Доц. д-р Крсто Гроздановски 



 
Комисија 5: 
1. Проф. д-р Звонко Миленковиќ 
2. Проф. д-р Ирена Кондова Топузовска 
3. Доц. д-р Крсто Гроздановски 
Заменски член: Проф. д-р Миле Босилковски 

 
1.4. Онкологија и радиотерапија  
Комисија 1: 
1. Проф. д-р Снежана Смичкоска 
2. Доц. д-р Виолета Клисаровска 
3. Доц. д-р Игор Стојковски 
Заменски член: Доц. д-р Емилија Лазарева 
 
Комисија 2: 
1. Проф. д-р Снежана Смичкоска 
2. Доц. д-р Виолета Клисаровска 
3. Доц. д-р Симонида Црвенкова 
Заменски член: Доц. д-р Игор Стојковски 
 
Комисија 3: 
1. Проф. д-р Снежана Смичкоска 
2. Доц. д-р Игор Стојковски 
3. Доц. д-р Симонида Црвенкова 
Заменски член: Доц. д-р Виолета Клисаровска 
 
Комисија 4: 
1. Проф. д-р Снежана Смичкоска 
2. Доц. д-р Игор Стојковски 
3. Доц. д-р Емилија Лазарева 

Заменски член: Доц. д-р Симонида Црвенкова 
 
Комисија 5: 
1. Проф. д-р Снежана Смичкоска 
2. Доц. д-р Виолета Клисаровска 
3. Доц. д-р Емилија Лазарева 
Заменски член: Доц. д-р Игор Стојковски 
 
Комисија 6: 
1. Проф. д-р Снежана Смичкоска 
2. Доц. д-р Симонида Црвенкова  
3. Доц. д-р Емилија Лазарева 
Заменски член: Доц. д-р Виолета Клисаровска 

 
 
 
 



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. Неврофизиологија 
Комисија 1: 
1. Проф. д-р Гордана Китева-Тренчевска 
2. Проф. д-р Дијана Никодијевиќ 
3. Проф. д-р Емилија Цветковска 
 
Комисија 2: 
1. Проф. д-р Наталија Банева 
2. Проф. д-р Анита Арсова 
3. Проф. д-р Игор Петров 
 
2.2.  Дијабетологија 
Комисија 1: 
1. Проф. Татјана Миленковиќ 
2. Проф. Славица Шубеска Стратрова 
3. Доц. Искра Битоска Милева 
Заменик-член: Виш Науч Сор Тоше Плашески 

  
  Комисија 2: 
  1. Проф. Татјана Миленковиќ 

2. Проф. Славица Шубеска Стратрова 
3. Доц. Саша Јовановска Мишевска 
Заменик-член: Науч. Сор Ирфан Ахмети 

  
Комисија 3: 
1. Проф. Снежана Марковиќ Темелковa 
2. Проф. Татјана Миленковиќ 
3. Доц. Искра Битоска Милева 
Заменик-член: Виш Науч Сор Тоше Плашески 

  
Комисија 4: 
 1. Проф. Славица Шубеска Стратрова 

  2. Проф. Снежана Марковиќ Темелкова 
3. Доц. Саша Јовановска Мишевска 
Заменик-член: Науч. Сор Ирфан Ахмети 

 
 
Комисија 5: 
1. Проф. Снежана Марковиќ Темелковa 
2. Проф. Татјана Миленковиќ 
3. Доц. Саша Јовановска Мишевска 
Заменик-член: Виш Науч Сор Тоше Плашески 

 
Комисија 6: 
1. Проф. Славица Шубеска Стратрова 



2. Проф. Снежана Марковиќ Темелковa 
3. Доц. Искра Битоска Милева 
Заменик-член: Науч. Сор Ирфан Ахмети 

 
 
3. Измени и дополнување на Планот и програмата за супспецијализацијата по 

супспецијалноста Имунологија 

Одборот за специјализации и супспецијализации му предлага на ННС да усвои 
Предлог-Измени и дополнувања на Планот и програмата за супспецијализацијата 
по супспецијалноста Имунологија. 

 
4. Информација за одржаната  Прва менторска академија на Медицинскиот 

факултет во Скопје  

Во периодот од 24.03 до 29.03.2022 година беше организирана Првата 
менторска академија во организација на Медицинскиот факултет во Скопје на која 
учество земаа предавачи од земјата и странство. Учесници на овој настан беа 
делегирани претставници од секоја катедра на Медицинскиот факултет во Скопје.  

Целта на овој повеќедневен настан беше процесот на едукација и тренинг на 
менторите на специјализантите.  
 Настанот е предвесник на изработката на прирачник за менторирање при 
Медицинскиот факултет и служеше како пилот проект за следни настани од овој 
тип. 
  

 
 

                                                                                                      Продекан, 
                                                                                          Проф.д-р Ана Данева Маркова с.р. 
 
 
 



 
Измена и дополнување на планот и програмата за супспецијализација по 

имунологија 
 
 

ПЛАН И ПРОГРАМА ЗА СУПСПЕЦИЈАЛИЗАЦИЈА ИМУНОЛОГИЈА 
 

 
Супспецијалистичкиот стаж трае 24 месеци 
1. Вроден имун систем 1 месец 
2. Б и Т клеточен имун одговор    1 месец 
3. Имуни ефекторни механизми     2 месеци 
4. Имуни реакции кај здрави и болни луѓе   2 месеци 
5. Експериментална имунологија    2 месеци 
6. Имуногенетика      2 месеци 
7. Имуни реакции кон крв, крвни деривати и ткива  2 месеци 
8. Биохемиска дијагностика     2 месеци 
9. Имун одговор кон микроорганизмите   2 месеци 
10. Имунолошка дијагностика     2 месеци 
11. Имунолошкизаболувања кај деца    3 месеци 
12. Имунолошки заболувања кај возрасни   3 месеци 
 

1. ПЛАН 
 
 Настава  

(часови) 
Стаж 
(месеци) 

Стажот се изведува во установи 
што вршат дејност по: 

Вроден имун систем 30 1 имунологија и хумана генетика 
Б и Т клеточен имун одговор 30 1 имунологија и хумана генетика 
Имуни ефекторни механизми 30 2 имунологија и хумана генетика 
Имуни реакции кај здрави и 
болни луѓе 

30 2 имунологија и хумана генетика 

Експериментална имунологија 60 2 имунологија и хумана генетика 
Имуногенетика 45 2 имунологија и хумана генетика 
Имуни реакции кон крв, крвни 
деривати и ткива 

30 2 трансфузиона медицина 

Биохемиска дијагностика 45 2 Медицинска и 
експериментална биохемија 

Имун одговор кон 
микроорганизмите 

30 2 микробиологија со 
паразитологија 

Имунолошка дијагностика 60 2 имунологија и хумана генетика, 
Медицинска и 
експериментална биохемија 

Имунолошкизаболувања кај 
деца 

60 3 педијатрија 



Имунолошки заболувања кај 
возрасни  

30 
 

3 пулмоалергологија 
 

Вкупно 480 24  
 
 
 
2. ПРОГРАМА 
2.1. Теоретска настава 
Програмата за теоретската настава е предвидено да се изведува како предавања, 
семинари, работа во мали групи 
Вроден имун систем 

 Надворешна одбрана кон предизвикувачите 
 Фагоцитните клетки ги убиваат микроорганизмите 
 Комплементот учествува во фагоцитозата 
 Комплементот учествува во акутната воспалитена реакција 
 Белковините на акутна фаза се зголемуваат при инфекција 
 Интерлеукини (Ил-1, Ил-6...) 
 Туморски некрозни фактори 
 Интерфероните ја инхибираат репликацијата на вирусите 
 Сосирување на крвта, воспаление и одбрана 
 Тромбоцитни атхезивни молекули 
 Еикозаноиди и липидни медијатори 
 Клетки природни убијци - КПУ (биологија на КПУ; КПУ во хематопоезата; КПУ во 

бактериска инфекција; КПУ во вирусни инфекции; КПУ вотрансплантација; КПУ 
во туморската биологија;КПУ во бременоста) 

 Макрофаги (биологија на макрофагите, молекуларна основа на макрофагната 
активација, макрофагите во контрола на хематопоеза, макрофагите во вирусна 
инфекција, макрооагите во бактериска инфекција, макрофагите во паразитна 
инфекција, макрофагите во автоимунитетите и примарните имунодефицити, 
макрофагите вотуморска имунологија, макрофагите во кардиоваскуларен систем 
и во ЦНС). 

 Неутрофили (неонатално созревање, кинетика и функција; неутрофилни 
рецептори и модулација на имуниот одговор; пренесување сигнал; фагоцитоза и 
убивање). 

 Неутрофилни нарушувања (неутрофилна дисфункција; вродени неутрофилни 
недостатоци; неутрофилно остварено ткивно оштетување; терапевтска 
модулација на неутрофилите). 

Б и T клеточен имун одговор 
 Клетки и органи во имуниот систем 
 Антигени 
 Имуноглобулини: структура и функција 
 Реакции антиген: антитело 
 Организација и експресија на имуноглобулинските гени 
 Б клеточно созревање, активација и диференцијација 
 Антигена обработка и прикажување 
 Т клеточен рецептор 



 Т клеточно созревање, активација и диференцијација 
Имуни ефекторни механизми 

 Цитокини 
 Комплементен систем 
 Леукоцитна миграција и воспаление 
 Клеточно остварен имун одговор 
 Хуморално остварен имун одговор 

Имуни реакции кај здрави и болни луѓе 
 Вакцини 
 " Вродени" реакции на преосетливост 
 Тип 1 преосетливост 
 Тип 2 преосетливост 
 Тип 3 преосетливост 
 Тип 4 преосетливост 
 Автоимунитет 
 Вродени и стекнати имуни недостатоци 
 Туморска имунологија 

Експериментална имунологија 
 Поттикнување и откривање на имуниот одговор 

 Антитела можат да се создаваат кон скоро сите материи. 
 Имуногенетичноста на протеините укажува на внатрешните обележја и 

на факторите на домаќинот. 
 Имуногенетичноста може да се зголеми со додавање белковини кон 

адјувансите. 
 Одговорот кон белковинскиот противген зависи од дозата, формата и 

местото на внесување. 
 Одговорот на Б-Ли се открива преку создавањето антитела. 
 Одговорот на Т-Ли се открива со нивното дејство врз другите клетки. 

 Мерење и употреба на антителата 
 Количината и специфичноста на антителата може да се мери со директно 

врзување кон антигенот. 
 Врзувањето за антителото може да се открие со менување физичката 

состојба на антигенот. 
 Анти-имуноглобулинските антитела се корисни за откривање врзани 

антителни молекули. 
 Антисерумот содржи хетерогена популација антителни молекули. 
 Моноклонските антитела имаат хомогена структура и можат да се 

создадат со фузија на клетките или со генетско инженерство. 
 Афинитетот на антителата може да се определи директно со врзување на 

мали лиганди. 
 Антителата можат да се употребат за откривање на антигените во 

клетките, ткивата и комплексните смеши од супстанци. 
 Антителата можат да се употребат за изолирање белковински антигени 

или за понатамошна карактеризација. 
 Антителата можат да се употребат за идентификација на гените и 

нивните продукти. 
 Испитување на лимфоцитите  



 Лимфоцитите можат да се изолираатод крвта, лимфоидните органи, 
епителот и местото на воспаление. 

 Лимфоцитните популации можатда се пречистати да се карактеризираат 
со антитела специфични за молекулите на нивната површина. 

 Лимфоцитите можат да се стимулираат да растат со поликлонални 
митогени или со специфични противгени. 

 Ефекторните функции на Т-Ли можат да се мерат на четири начини: 
убивање целни клетки, макрофагна активација, Б-ЈТи активација или 
создавањето лимфокини. 

 Хомогени Т-ЈТи можат да се добијат како тумори, Т-Л и хибриди или 
клонирани Т-Ли линии. 

 Ограниченото разредување ја мери фрекфенцијата на лимфоцитите 
специфични за определен противген. 

 Имуногенетика: Главен хистокомпатибилен комплекс - ГХКК  
 Калемењето ткиво меѓу несродни личности се отфрла. 
 Глувците со конгеничен и мутантен ГХКК се основни средства за анализа 

на функцијата на ГХКК. 
 Т-Ли силно одговараат кон полиморфизмот на ГХКК. 
 Антителата кон молекулите на ГХКК го инхибираат одговорот на Т-Ли. 
 Антителата кон молекулите од ГХКК можат да се употребат за 

дефинирање генотипот на ГХКК. 
 Утврдувањето прецизен генотип на ГХКК се остварува со анализа на ДНК 

секвенцата. 
 Анализа на имуниот одговор во интактен организам  

 Заштитниот имунитет може да се мери со изложувањето на заразни 
предизвикувачи. 

 Имунитетот може да се пренесе со антитела или со лимфоцити. 
 Локалниот одговор кон антиген укажува на активен имунитет. 
 Утврдувањето имун одговор и имунолошка компетентност кај луѓето. 

 Манипулации на имуниот систем  
 Зрачењето ги убива лимфоидните клетки и овозможува адоптивен 

пренос на имунитетот. 
 Сцид мутацијата кај глувци го спречува развојот на сите лимфоцити, а 

хомозиготните сцид глувци можат да го прифатат човечкиот имун систем. 
 Т-Ли можат селективно да се отстранат со вадење на тимусот или со nude 

(гола) мутација. 
 Б-Ли можат селективно да се отстранат со анти-ми верижните антитела 

или со генетска манипулација на имуноглобулинските гени. 
 Третирањетоин виво со антитела може да гиотстрани клетките или да ги 

инхибира клеточните функции. 
 Улогата на индивидуалните гени може да се испитува во култура од 

клетки со мутагенеза или со трансфекција. 
 Улогата на индивидуалните гени може да се испитува ин виво со 

трансгенеза или со нокаут (knock-out) на гените. 
Имуногенетика 

 ХЛА СИСТЕМ (MHC): Вовед, историски развој на сознанијата, генетски комплекс, 
крвна група, улога во трансплантација, трансфузија, антропологија, имуна 



одбрана, актуелни сознанија. 
 Н-2 СИСТЕМ: Модел кај глувции, сличности со човек. 
 СМН КАЈ ЖИВОТНИ: Амфибии, птици, цицачи. 
 ГЕНЕТИКА HA XJ1A СИСТЕМ: Гени од I класа; локуси, дистрибуција, структура и 

нивни производи. 
 ГЕНЕТИКА HA ХЛА СИСТЕМ. Гени од II класа, локуси, дистрибуција, структура и 

нивни производи. 
 ГЕНЕТИКА НА ХЛА СИСТЕМ: Гени од III класа, локуси, дистрибуција, структура и 

нивни производи. Други гени локализирани во ХЛА регија. 
 ГЕНИ ОД ХЛА ВО АНТРОПОЛОГИЈА И ЕВОЛУЦИ.ЈА: Антрополошка 

распределеност, динамика на популации, полиморфизам и еволуција. 
 УЛОГА НА ХЛА СИСТЕМ ВО ИМУНОЛОГИЈАТА: Распознавање свое/туѓо, Т 

клеточен рецептор и помагачки молекули, презентациоја на пептиди, клеточен 
пролиферативен одговор, клеточен цитотоксичен одговор. 

 УЛОГА НА ХЛА СИСТЕМ ВО ИМУНОЛОГИЈАТА: Тимусна селекција на лимфоцити, 
суперантигени, антиканцерозно преживување, генетска контрола, вакцинација, 
одомаќинети гени. 

 АЛОГЕНИМУН ОДГОВОР: Алоген Т одговор, распознавање директно и 
индиректно.  

 УЛОГА ВО ГЕСТАЦИЈАТА: Дистрибуција во трофобласт, мајка/татко/фетус, 
стерилтет, абортус. Клеточен и хуморален одговор. Вештачење татковство. 

 УЛОГА ВО ТРАНСФУЗИОЛОГИЈАТА: Дистрибуција на крвни клетки. 
политрансфундираност.Тромбоцитни и леукоцитни трансфузии. 

 ТРАНСПЛАНТАЦИ.ЈА: Избор пар дарител/примател, компатибилност, вкрстена 
проба, имуна толеранција, трансфузиски протокол. Отфрлање. 

 ТРАНСПЛАНТАЦИ.1А: Трансплантација на бубрег и други органи. 
трансплантација на коскена срцевина. Реакција калем против домакин. 
Имуносупресија. 

 ХЛА И БОЛЕСТИ: Генетски врски, асоцијации. Автоимуни болести, системски 
болести, малигни болести, алергиски, неуролошки и др. 

Имуни реакции кон крв, крвни деривати и ткива 
 Имунологија на еритроцитите 
 ABO, Lewis, Li и Р крвни групи 
 Резус (Rh) крвно групов систем 
 Еритроцитни автоантитела 
 Еритроцитна неподносливостин виво 
 Хемолитички трансфузиски реакции 
 Хемолитичко заболување на фетус и новородено 
 Имуни реакции кон леукоцити 
 Имуни реакции кон тромбоцити 
 Имуни реакции кон крвни продукти 
 Имун одговор кон ткивни трансплантати 

Биохемиска дијагностика 
 Структура и функција на протеините, аминокиселините, метаболизам на 

протеини и аминокеселини, биосинтеза на неесенцијални аминокиселини, 
катаболизам на протеини и азот во аминокиселини 



 Ензими, механизам на дејство, ензимска кинетика, регулација на ензимска 
активност 

 Протеини на плазма и имуноглобулини – албумин, алфа-бета глобулини, 
имуноглобулини, протеини на акутна фаза (хаптоглобин, трансферин, С-
реактивен протеин (CRP) и др.) 

 Структура и функција на гликозоаминогликани 



Имун одговор кон микроорганизмите 
 Интеракција на микроорганизмот и домаќинот во патогенезата на инфекциите. 
 Неспецифична и специфична одбрана на површината на телото, посебни 

одбрамбени механизми на слузокожите на системите: респираторен, дигестивен 
систем, урогенитален систем, очи и други, одбрана на ткивата и крвта - 
конститутитвна, неспецифична одбрана; индуцирана одбрана со антитела, 
активирани макрофаги и цитотоксични Т клетки, фактори од кои зависи 
одбраната 
 Одбрана од бактериски инфекции  
 Одбрана од вирусни инфекции   
 Одбрана од микотични инфекции  
 Одбрана од протозои и хелминти 

 Механизми на патогеност и вируленција; Фактори на вируленција кои се 
одговорни за колонизацијата и инвазија на површината на телото, орофаринкс, 
респираторен тоакт, гастро- интестинален тракт, уро-генитален тракт, 
конјунктиви и други слузокожи; Манифестации кои се јавуваат непосредно по 
колонизацијата. 

 Интеракција на микроорганизмот со фагоцитите и механизми на опстојување и 
ослободување од фаголизозомот. 

 Елиминирањето од организмот на домаќинот, механизми на латенција, 
перзистенција со исфрлање на микроорганизмот надвор од домаќинот, 
перзистенција без исфрлање на микроорганизмот 

 Реакции на микроорганизмот на имуниот одговор на домаќинот: Имун одговор 
со создавање антитела; Т клеточен имун одговор, Толеранција, имуносупресија, 
присуство на микроорганизмите на недостапни места за имуниот систем, 
индукција на неефикасни антитела, антитела кон солубилните антигени, 
антигенски варијации на микроорганизмот. 

 Генетски основи на детерминација на вируленцијата. Гени за регулација на 
вируленцијата. 

 Експериментални модели за испитување интеракцијата на микрооганизмот и 
домаќинот, Дизајнирање на експерименталниот систем. Мерење на 
вируленцијата. Идентификација на потенцијалните фактори на вируленција. 
Експерименти ин виво, експерименти ин витро. 

 Патогенеза на инфекции по системи и органи. Патогенеза на инфекциите во 
респираторниот тракт, урогениталниоттракт, дигестивниоттракт, септични 
состојби. меките ткива, коските и зглобовите, централниот нервен систем и 
менингите 

 Вакцини и други начини за модулација на имуниот одговор: 
фактори на вируленција и рационално дизајнирање на вакцините  
особини на добра вакцина, пасивна имунизација, други имуностимулатори. 

 Тестирање на специфични микробни антигени во патолошките материјали 
 Испитување на специфични микробни антиген-специфични антитела 
 Визуелизација или детекција на антиген - антитело реакциите 

Имунолошка дијагностика 
 Заштитни мерки во имунолошката лабораторија 
 Основни серолошки дијагностички методи 
 Аглутинациски дијагностички методи 



 Преципитациски методи во имунодијагностиката 
 Електрофорезнитехники 
 Обележувачки методи во имунолошките одредувања 
 Автоматизирани имунодијагностички методи 
 Комплементна фиксација. Неутрализирачки процедури. Криоглобулини. 
 Молекуларнобиолошкитехники воимунологијата 
 Имунодијагностицирање реакции на преосетливост 
 Имунодијагностицирање имунопролиферативни заболувања 
 Имунодијагностицирање автоимуни заболувања 
 Имунодијагностицирање на системски еритематоден лупус 
 Имунодијагностицирање ревматски артрит 
 Имунодијагностицирање на трансплантација и тумори 

Имунолошки заболувања кај деца 
 Имунолошки развојни особености на фетусот и однос мајка-плод 
 Карактеристики на имунолошките реакции кај недоносено и новородено 
 Вродени имунодефициенции - клиничко сомнение и дијагностички алгоритам. 
 Вродени пореметувања на фагоцитниот систем. 
 Вродени пореметувања на комплементниот систем. 
 Вродени пореметувања на клеточниот имун одговор. 
 Вродени пореметувања на антителниот имун одговор. 
 Комбинирани пореметувања на клеточниот и противтелниот имун одговор. 
 Слузокожен имун одговор. 
 Имунолошки карактеристики на хумано млеко и улога на доењето во зреењето 

на имуниот систем. 
 Исхрана на детето, нејзини пореметувања и влијание врз имунолошките 

функции. 
 Имунизација. 
 Имунолошки одговор при инфекција. 
 Системски имунолошки одговор. 
 Орган - локализирани имунолошки болести во детска возраст. 
 Имунолошки систем и неоплазми. 
 Влијание на стрес, траума, хируршки интервенции и анестезија врз имуниот 

систем на детето. 
 Имунолошки интервенции во детска возраст. 
 Клиничка алергологија во детска возраст  

 Физиопатологија на имуноглобулин Е одговорот кај дете. 
 Атописки болести - етиопатогенеза и тераписки перспективи. 
 Клиничко сомнение за алергиска болест и дијагностички алгоритам. 
 Атописки дерматит. 
 Уртикарија и ангиоедем. 
 Алергија на храна. 
 Алергиски манифестации причинети од протеини на кравје млеко. 
 Астма во детска возраст. 
 Алергија на лекови. 
 Алергија на инсекти. 
 Лекување на алергиски болести кај дете. 



 Превенција на алергиските болести. 
Имунолошки заболувања кај возрасни 

 Васкулити со имунолошка основа 
 Алергиски заболувања на кожата (алергиски дерматит, атописки дерматити, 

професионални дерматози) 
 Имунолошки заболувања на кожата 
 Медикамнетозна алергија 
 Алергија на инсекти 
 Уртикарија и ангиоедем 
 Нутритивна алергија 
 Имунолошки нарушувања на вроден и стекнат имун систем (вродени и стекнати 

имунодефицити) 
 Автоимуни системски заболувања (ревматоиден артрит, СЛЕ, полимиозит, 

Сјогренов синдром, прогресивна системска склероза, болест на Бечет) 
 Васкулити со имунолошка основа 
 Автоимуни ендокрини заболувања (тироидна жлезда, панкреас, надбубрег, 

полови органи, хипофиза и други) 
 Имунолошки заболувања на бубрег 
 Имунолошки аспекти на трансплантација на ткива и органи 
 Имунолошки заболувања во кардиологијата 
 Имунолошки заболувања во гастроинтестиналниот тракт 
 Имунолошки заболувања во хематологијата 
 Имунолошки заболувања на белите дробови 
 Имунолошки заболувања на нервниот систем 
 Имунолошки заболувања на очите 
 Имунолошки заболувања во стоматологијата 
 Имунологија на репродуктивниот систем 
 Клиничка алергологија кај возрасни  

 Алергиски заболувања на респираторниот систем (алергиски ринит, 
риносинузит, бронхијална астма, хиперсензитивен пневмонит, АРДС, 
еозинофилни белодробни синдроми) 

 Професионални алергиски заболувања 
 Алергиски заболувања на очите (алергиски конјуктивит, кератит и 

слично) 
 Нутритивна алергија 
 Анафилактичен шок и други итни состојби во алергологијата 
 Псевдоалергиски заболувања 

 
 
2.2. Практичен дел со спроведување на потребниот вид на постапки 
 
ТУРНУС Број 
1.Вроден имун систем  
Отстранување честички од ретикулоендотелниот систем 2 
Испитување насочувањето на фагоцитите кон туѓиот агенс 2 
Квантитативен нитроблу тетразолиум тест 5 



Испитување интраклеточна бактерицидност ин витро 5 
Лизозимска активност 5 
2. Б и T клеточен имун одговор  
Лимфоидни органи и ткива: распоред на лимфоидни органи и ткива кај 
стаорец;тимектомија кај стаорци и глувци; канилирање на ductus thoracicus и 
собирање на лимфоцити 

2 

Клетки во имуниот систем: двоење лимфоцити; определување лимфоцитни 
популации Т и Б 

2 

Неталожни антитела (непреципитирачки антитела): општо за аглутинација; 
директен антиглобулински тест; индиректен антиглобулински тест; практична 
употреба во дијагностиката на врзани и циркулирачки антитела 

2 

Електрофоретски техники за структура и функција на протеини 2 
3. Имуни ефекторни механизми  
Определување фракции на комплемент 5 
Испитување СН50 и минимум хемолитичка доза 5 
Определување циркулирачки имуни комплекси 5 
Определување активност на К1 инхибитор 10 
Митоген одговор на лимфоцити (ЛТТ) 5 
4. Имуни реакции кај здрави и болни луѓе  
Вкрстена реакција со проточна цитометрија 1 
Анафилактична преосетливост ин витро (тип 1 преосетливост) 1 
Инхибиторен тестза миграција на макрофаги (тип 4 преосетливост) 1 
5. Експериментална имунологија  
Генетски чисти соеви животни 1 
Системи за адоптивен трансфер 1 
Клеточни култури 1 
Рекомбинантна ДНК технологија 1 
6. Имуногенетика  
ХЛА типизација на 1 и 2 класа со секвенцно специфични олигонуклеотиди 10 
ХЛА типизација на 1 и 2 класа со секвенцно-специфичен прајминг 10 
ХЛА типизација на 1 и 2 класа со секвенционирање од следна генерација на 
ION Torrent платформа 

10 

ХЛА типизација на 1 и 2 класа со секвенционирање од следна генерација на 
Ilumina платформа 

10 

7. Имуни реакции кон крв, крвни деривати и ткива  
Откривање еритроцитни антигени 10 
Аглутинациски тестови 5 
Тестови за лиза на клетка 5 
Антиглобулински тестови 5 
Автоматизација во серолошките тестови 5 
Одбирање компатибилна крв 5 
8. Биохемиска дијагностика  
Спектрофотометрија 5 
Нефелометрија 5 
Градиентна неденатурирачка и денатурирачкаPAGE (полиакриламидна гел 
електрофореза) 

5 



Хроматографија 5 
ЕЛИСА 5 
Турбидометрија 5 
Луминометрија 5 
Хемилуминисценција 5 
9. Имун одговор кон микроорганизмите  
Основни микробиолошки техники за изолација и идентификација на 
микроорганизмите 

5 

Идентификација на микроорганизмите со докажување на антигените 5 
Мерење на вируленцијата, идентификација на потенцијалните фактори на 
вируленција на микроорганизмите in vitro и in vivo 

5 

Испитување на способноста на микроорганизмот за колонизација 2 
Испитување на фагоцитозата и опстојувањето на микроорганизмот во 
фагоцитот 

2 

PCR детекција на микроорганизмите и нивните гени на вируленција 5 
Принципи на изведување на тестовите на хемаглутинација, инхибиција на 
хемаглутинација, аглутинација, преципитација, гелдифузија, неутрализација и 
латекс тестови и нивна конкретна примена 

5 

Принципи на изведување на тестовите на врзување на комплемент и 
имобилизација и нивна конкретна примена 

5 

Принципи за изведување на тестовите на имунофлуоресценција - директна и 
индиректна, ELISA, Western blot тестови и нивна конкретна примена 

5 

Имунолошки тестови за докажување на особините на вируленција на 
микроорганизмите  

5 

10. Имунолошка дијагностика  
Белковини на акутна фаза 10 
Вкупна хемолитичка активност на комплемемнтот (СН50) 5 
Интерлеукини и интерферони (детекција на Luminex) 10 
Заситувачки методи со обележени антитела 5 
Турбидиметрија 5 
Нефелометрија 20 
Проточна цитометрија (антитромбоцитни противтела, лимфоцитна 
фенотипизација) 

10 

Индиректна хемаглутинација(anti-nRNP,anti-Sm, антитироглобулин, ЅСАТ-тест) 10 
ЕЛИСА (автоантитела) 10 
Хемилуминисцентен имуно-есеј (маркери за црнодробна фиброза, анти-
инсулински антитела) 

10 

Индиректна имунофлуоресценција 10 
Кванититативни и семи-квантитативни платформи за испитување различни 
автоантитела 

10 

11. Имунолошки заболувања кај деца  
Имунолошки специфичности кај детето – препознавање и толкување 30 
Вродени имунинедостатоци – дијагноза и лекување 10 
Имунолошка дијагностика кај детето – карактеристики, препознавање и 
толкување 

5 

Имуна терапија кај деца 5 



Вакцинација 10 
12. Имунолошки заболувања кај возрасни  
Ин витро тестови во дијагностика на алергиските заболувања 10 
Кожни тестови 10 
Определување специфични антитела кон алергените 10 
Алерген специфична имунотерапија 5 
Лабораториска дијагностика на имунодефицити 2 
Ин витро тестови во дијагностика на алергиските заболувања 10 
Серолошки тестови во автоимунитет 10 
Функционални белодробнитестови 5 
 
3. Основ за запишување на супспецијализација по имунологија 
Основ за запишување на супспецијализација по имунологија за здравствените работници е 
завршена специјализација по медицинска микробиологија со паразитологија, 
трансфузиологија, клиничка генетика, клиничка лабораториска генетика илимедицинска 
биохемија. 



 
 
 
 
 

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 29.03.2022 година. 
Произнесувајќи се по дневниот ред, ги донесе следните заклучоци: 

                                                                                           
1. Формирање на комисија за оценка на магистерски труд по пријава од:  

 
а) Дарко Јанкоски на тема: „Влијание на електромгнетните полиња со екстремно 

ниски фреквенции врз здравјето на работната способност кај работниците од 
високонапонската далноводна мрежа и трафостаници“  

 
         Предлог комисија: 
    1. Проф.д-р Јордан Минов 
    2. Проф. д-р Розалинда Исјановска 
    3. Проф. д-р Моме Спасовски 
  

 
                                                                             
 
 
 
                                                                                                           Претседател на  

                                                                                        Наставно научен колегиум 
                                                                                                         по Јавно здравство 

                                                                                          Проф д-р Моме Спасовски с.р. 

 
 



 
 
 
 
 
 

ИЗВЕШТАЈ ОД СОВЕТОТ НА СТУДИСКАТА ПРОГРАМА ОД ТРЕТ 
ЦИКЛУС-ДОКТОРСКИ СТУДИИ ПО ЈАВНО ЗДРАВСТВО 

 
 
Советот на студиската програма за трет циклус-докторски студии по Јавно 

здравство на Медицинскиот факултет во Скопје, одржа седница на ден 30.03.2022 
година и по предложените точки на дневниот ред зазеде став: 
 
 
1.Формирање на комисии за пријава на тема со предлог-
докторски проект за изработка на докторски труд од: 
 
- Блажо Јаневски тема: "Јавно здравтвени аспекти на зоонозите во 
Република Северна Македонија”, се предлага комисија во состав: 
 

1. Проф. д-р Фимка Тозија, ментор 
2. Проф. д-р Розалинда Исјановска, член 
3. Проф. д-р Гордана Ристовска, член  

 
 
2. Информација за извештај од комисии за оцена на предлог-
докторски проект за изработка на докторски труд од: 
 
- д-р Кирил Петровски на тема: „Заштита на податоците на корисниците 
на здравствените услуги во Република Северна Македонија“, 
 
- д-р Марина Бачановиќ на тема: „Поврзаноста меѓу стресот на работа , 
синдромот на согорување и животниот стил кај здравствени 
работници“. 

 
 
 

                  Раководител нa  
Советот на Трет циклус студии-докторски 
                     студии по Јавно здравство 
      Проф. д-р Розалинда Исјановска   с.р. 



 
 

ИЗВЕШТАЈ ОД ОДБОРОТ ЗА ИЗДАВАЧКА ДЕЈНОСТ 
 
 

Членовите на Одборот за издавачка дејност на Медицинскиот факултет одржа 
состанок на ден 25.03.2022 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:  
a) Учебникот со наслов: „Анатомија за студентите од тригодишните стручни 

студии за дипломиран радиолошки технолог“ од авторите: Јулија Живадиновиќ, Ники 
Матвеева, Биљана Зафирова, Елизабета Чадиковска, Аце Додевски, Билјана Трпковска и 
Билјана Бојаџиева Стојаноска, Катедрата за анатомија  за членови на рецензентска комисија 
ги предлага: 

1.  Проф.д-р Марија Папазова  
2.  Проф.д-р Маја Јакимовска Димитровска 
 
б) Учебникот со наслов: „Анатомија за студентите од тригодишните стручни 

студии за дипломирана сестра/техничар“ од авторите: Биљана Зафирова, Јулија 
Живадиновиќ, Ники Матвеева, Елизабета Чадиковска, Аце Додевски, Билјана Трпковска и 
Билјана Бојаџиева Стојаноска, Катедрата за анатомија  за членови на рецензентска комисија 
ги предлага: 

1.  Проф. д-р Никола Јанкуловски  
2.  Проф.д-р Марија Вавлукис 
 
в) Учебникот со наслов: „Анатомија за студентите од тригодишните стручни 

студии за дипломирана акушерка/акушер“ од авторите: Елизабета Чадиковска,  Јулија 
Живадиновиќ, Ники Матвеева, Биљана Зафирова, Аце Додевски, Билјана Трпковска и Билјана 
Бојаџиева Стојаноска, Катедрата за анатомија за членови на рецензентска комисија ги 
предлага: 

1.  Проф. д-р Марија Папазова  
2.  Доц.д-р Викторија Јовановска 
 
г) Учебникот со наслов: „Специјална патофизиологија-практикум за студенти по 

медицина“ од авторите: Оливија Васкова, Светлана Мицева Ристевска, Даниела Поп Ѓорчева, 
Даниела Миладинова, Сузана Лопарска, Венјамин Мајсторов, Ана Угринска, Синиша 
Стојаноски,  Невена Маневска и Тања Маказлиева, Катедрата за патолошка физиологија  за 
членови на рецензентска комисија ги предлага:  

1. Проф. д-р Марија Вавлукис  
2. Проф.д-р Мери Трајковска 
 
д) Учебникот со наслов:„Интерна медицина, инфектологија и дерматовенерологија 

за тригодишните стручни студии“ од група автори со главен уредник Мери Трајковска. 
Катедрата за интерна медицина за членови на рецензентска комисија ги предлага:  

1. Проф. д-р Соња Бојаџиева  
2. Проф.д-р Даниела Поп Ѓорчева. 
 



ѓ) Учебникот со наслов: „Клиничка невропсихологија за логопеди“ од авторите: 
Гордана Китева Тренчевска, Наталија Долненец Банева, Дијана Никодијевиќ, Анита 
Арсовска, Игор Петров, Емилија Цветковска, Драгана Петровска Цветковска, Иван Барбов, 
Николина Тановска, Игор Кузмановски и Габриела Новотни, Катедрата за неврологија  за 
членови на рецензентска комисија ги предлага:  

1. Проф. д-р Бранислав Стефановски  
2. Проф.д-р Димитар Боневски 

 
2. Донесување на Одлука за печатење на рецензирани учебници/учебни помагала: 
1.Учебникот со наслов: „Мултидисциплинарен практичен пристап во дијагноза и 

терапија на остеосарком“, од авторите: Виолета Василевска Никодиновска, Милан 
Самарџиски и Весна Јаневска  од Катедрата за радиологија  во тираж од 200 примероци 
 

1. Донесување на Одлука за препечатување на рецензирани учебници/учебни 
помагала: 

1. Учебникот со наслов: „Ургентна неврохирургија“ од авторите: Спасе Јовковски, 
Александар Чапароски и Венко Филипче, од Катедрата за хирургија  во тираж од 500 
примероци.      
 
 
                                                                                                              Претседател на  

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


