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С к о п ј е

До

Член на Наставно-научниот совет

ТУКА

П О К А Н А

Врз основа на член 114 од Законот за високото образование и член 95 од 
Статутот на Медицинскиот факултет во Скопје во состав на Универзитетот „Св. Кирил 
и Методиј” во Скопје СВИКУВАМ, ХЕУН редовиа седница на Наставпо-научниот 
совет на Медицинскиот факултет при УКИМ во Скопје. на ден 21.03.2023 година 
(вторник) со почеток во 12:00 часот во Амфитеатарот во деканатот на Факултетот со 
следниов

ДНЕВЕН РЕД

1. Усвојување на записникот од ХБУ! седница на Наставно-научниот совет 
одржана на ден 09.02.2023 година.

2. Донесување на Одлука за започнување на постапка за избор на декан и 
формирање изборна комисија од три члена (прилог предлог-одлука).

3. Донесување на одлука за давање на согласност за продолжување на работниот 
однос на лицата избрани во наставно-научни и научни звања кои се вработени на 
Медицински факултет во Скопје и кои доставиле изјава за продолжување на договорот 
за вработување (прилог листа).

4. Извепггаи по рецензии.
а) Извештаи од комисии за рецензија на ракописи за:
1. Ракописот со наслов: „Хронична опструктивна белодробна болест’4 

монографија од уредникот автор проф.д-р Јордан Минов. Билтен на УКИМ бр. 1278 од 
15.02.2023 година, стр. 123-128.

2. Ракописот со наслов: „Клинички и молекуларни аспекти на конгенитална 
адренална хиперплазија (21-хидроксилаза дефицит)-наши искуства“ монографија од 
авторите: в.н.сор.д-р сци. Виолета Анастасовска и проф.д-р Мирјана Кочова. Билтен на 
УКИМ бр. 1279 од 01.03.2023 година, стр.282-290.

б) Извештаи од комисии за оцена на предлог-докторски проект за 
изработка на докторски труд по медицина од докторанпш 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 Јулија Митрова Телента на тема: ..Микробиологија на хроничните рани, 
евалуација на потенцијалот за создавање на биофилм и осетливост кон антимикробни 
средства на изолатите“.

2. Д-р Дејан Даскалов на тема: “Евалуација на ендоваскуларна дијагностика и 
тратман на пациенти со неруптурирани и руптурирани мозочни аневризми“.

3. Д-р Биљана Спиркоска Вангеловска на тема: ,.Испитуван>е на вредностите на 
респираторната функција кај различни спортски дисциплини“.

4. Д-р Михаела Несторова Бражанска на тема: „Определување на метаболната 
количина во мирување и телесниот состав кај спортската популација“.

5. Д-р Билјана Кипријановска на тема: ”Евалуација на полиморфизмот во генот 
за аполипопротеинот Е како ризик фактор за појава на постоперативен делириум кај 
возрасни пациенти”.

6. Д-р Милкица Пашоска на тема: “Улогата на имиџинг радиолошките методи во 
рана детекција на крипторхизам и корелација со класична орхидопексија”.

7. Д-р Весна Гошиќ Марковска на тема: ..Компарација на ефектот на 
артроцентеза на темпоромандибуларниот зглоб по интраартикуларна апликација на 
хијалуронска киселина или кортикостероид“.

8. Д-р Билјана Тодорова на тема: “Улогата на новите предиктивни и 
дијагностички биомаркери адипонектин. лептин и бетатропин за рана дијагноза на 
гестациски дијабетес”.

9. Д-р Сашка Јаневска на тема: дисертација со наслов:,,Употреба на тНеакК 
апликација во подобрување на контрола на крвниот притисок и адхерентноста кон 
терапија кај пациенти со новодијагностицирана артериска хипертензија во РС 
Македонија”

в) Извештаи од комисии за оцена на докторски дисертации по медицина од 
докторанди на Школата за докторски студии нри УКИМ за:

1. Д-р Имер Дурмиши на тема: „Третман на прекумерна тежина со примена на 
интррагастрични балони", Билтен на УКИМ бр.1277 од 01.02.2023 година. стр.279-287.

2. Д-р Арјета Рауфи на тема: „Трендови на раст, обезитет и пубертет: етнички и 
демографски варијации кај кохорта на машки и женски деца во северозападниот дел од 
Република Северна Македонија“, Билтен на УКИМ бр.1278 од 15.02.2023 година. 
стр. 138-148.

3. Д-р Билјана Илиев на тема: „Епидемиолошки карактеристики на лекувани 
депресивни растријства“ Билтен на УКИМ бр. 1279 од 01.03.2023 година, стр.291-297.

4. Д-р Снежана Зечевиќ на тема: „Евалуација на постоперативните промени на 
солзниот филм и на рожницата по фемтосекундна лентикуларна екстракција со мала 
инцизија“. “ Билтен на УКИМ бр. 1279 од 01.03.2023 година. стр.298-311.

5. Д-р Зоран Несторовски на тема: „Евалуација на клиничките резултати при 
реконструкција на преден вкрстен лигамент со графт од т.ѕетИепсПпоѕиѕ-т.егасШѕ и 
графт од т.ѕетНепс1тоѕиѕ“ Билтен на УКИМ бр. 1279 од 01.03.2023 година. стр.312- 
323.

6. Д-р Филип Гучев на тема: „Секундарен Сјегренов синдром како една од 
системските манифестации на ревматоиден артритис: активност на болеста и влијание 
врз квалитетот на живот “ Билтен на УКИМ бр. 1279 од 01.03.2023 година, стр.324-330.

г) Извештаи од комисии за оцена на предлог-докторски проект за изработка 
на докторски труд по јавно здравство 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. М-р Павле Николовски на тема: ..Тренд на морбидитетот и морталитетот на 
пертусис кај населението во регионот на Лос Анџелес ”.

д) Извештаи од комисии за оцена на докторски дисертации но медицина од 
докторанди на Школата за докторски студии нри УКИМ за:

1. Д-р Љубиша Новотни на тема: ..Влијание на употребата на 01АЕ06 + на 
психосоцијалното функционирање и квалитетот на живот кај пациенти со психотични 
растројства”, Билтен на УКИМ бр.1277 од 01.02.2023 година. стр.288-295.

2. Д-р Ернад Косуми на тема: „Тековна состојба во однос на знаењето. ставот и 
практиката за човечкиот папиломен вирус и придружните фактори кај населението во 
Република КосовоА Билтен на УКИМ бр.1278 од 15.02.2023 година, стр.129-136.

3. М-р Сандра Костеска на тема: „Истражување и критичка анализа на 
оптимален модел за проценка на здравствениот ризик во околината на индустриски 
контаминирани точки во Република Северна Македонија" “, Билтен на УКИМ бр.1278 
од 15.02.2023 година. стр.149-157.

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
Совет на студиска програма за трет циклус на студии по јавио здравство 
Одбор за издавачка дејност

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

факултет, а според Билтен на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје, Билтеи 
па УКИМ бр. 1277 од 01.02.2023 година, Билтен на УКИМ бр. 1278 од 15.02.2023 
година, Билтен на УКИМ бр. 1279 од 01.03.2023 година

1. Избор по билтен бр. 1277
а) Избор на вонреден професор по предметите од наставно-научните области: 

анестезиологија, анестезиологија и реанимација и здравствена нега врз основа на 
рецензијата, а по пријава на н.сор.д-р Марија Јовановски-Срцева (предложена за 
избор), а н.сов.д-р Билјана Ширгоска и насл.доц.д-р Вања Џамбазовска Трајковска не 
се предложени за избор, стр. 84-166.

б) Избор на доцент по предметите од наставно-научната област ортопедски 
болести врз основа на рецензијата. а по пријава на ас. д-р Александар Савески 
(предложен за избор), а н. сор.д-р Виктор Камнар и ас. д-р Александар Трајановски не 
се предложени за избор. стр. 167-207.

в) Избор на асистенти по предметот патологија врз основа на рецензијата. а по 
пријава на асистент докторанд д-р Селим Комина и д-р Ана Јовчева Трајковска 
(предложени за избор), стр. 208-218.

г) Избор на асистенти по предметот физиологија врз основа на рецензијата. а по 
пријава на асистент докторанд д-р Михаела Несторова Бражанска и асистент докторанд 
д-р Биљана Спиркоска Вангеловска (предложени за избор). стр. 219-227.

д) Повторен избор на асистент по предметот радиологија врз основа на 
рецензијата. а по пријава на ас.д-р Дејан Даскалов (предложен за избор), стр. 228-231.

ѓ) Избор на асистенти по предметот интерна медицина врз основа на 
рецензијата. а по пријава на асистент докторанд д-р Марјан Бошев, асистент докторанд 
д-р Ирина Котлар Велкова. асистент докторанд д-р Иван Василев. асистент докторанд 



д-р Даниела Буклиоска Илиевска и д-р Елма Каидиќ (предложени за избор), а д-р 
Грегор Крстевски, д-р Елиф Врајнко, д-р Ана Челикиќ, д-р Ивана Младеновска 
Стојкоска, д-р Иикола Манев, д-р Филип Николов, д-р Лазар Костовски, д-р Влатко 
Каранфиловски. д-р Жаклина Штерјовска Марковска. не се предложени за избор, стр. 
232-278.

II. Избор по билтен бр. 1278
а) Избор на виш научен соработник во наставно-научните области: 

анестезиологија. анестезиологија и реанимација и здравствена нега врз основа на 
рецензијата, а по пријава на н.сор.д-р Марија Јовановски-Срцева (предложена за 
избор), стр. 47-70.

б) Избор на научен соработник по предметите од научните области: 
гинекологија и акушерство и гинекологија и акушерство со нега врз основа на 
рецензијата. а по пријава на асистент докторанд д-р Ана Коцевска (предложена за 
избор), стр. 71-87.

в) Избор на асистент по предметот ортопедија врз основа на рецензијата, а по 
пријава на д-р Милена Богојевска Доксевска (предложена за избор), а д-р Илир Шабани 
не е предложен за избор, стр. 88-94.

г) Повторен избор на асистент по предметот патолошка физиологија врз основа 
на рецензијата, а по пријава на ас.д-р Маја Здравковска (предложена за избор), стр. 95- 
98.

д) Повторен избор на асистенти по предметот хирургија врз осиова на 
ренензијата, а по пријава на ас. д-р Илир Вела, ас. д-р Стојан Ѓошев. ас. д-р Билјана 
Шапова, ас. д-р Елизабета Обочки Луковска, ас. д-р Кемал Рушити, ас. д-р Наташа 
Толеска Димитровска, ас. д-р Жанита Јовановска Спасовска, ас. д-р Бисера Николовска, 
ас. д-р Весна Наунова и ас. д-р Андријана Ѓорѓеска (предложени за избор), а д-р Валон 
Салиу не е предложеи за избор. стр. 99-122.

III. Избор по билтен бр. 1279
а) Избор на редовен професор по предметите од наставно-научните области: 

интерна медицина и токсикологија врз основа на рецензијата, а по пријава на вонр.проф 
д-р Лидија Петковска (предложена за избор), стр. 15-32.

б) Избор на вонреден професор по предметите од наставно-научната област 
неврологија (со издвоено мислење) врз основа на рецензијата, а по пријава на доц. д-р 
Иван Барбов (предложен за избор), стр. 33-49.

в) Избор на 2 наставника по предметите од наставно-научните области: интерна 
медицина и хематологија (со издвоено мислење) врз основа на рецензијата, а по пријава 
на н. сов. д-р Злате Стојаноски за избор на редовен професор и насл. вонр. проф. д-р 
Сања Трајкова за избор на вонреден професор (предложени за избор), а насл. вонр. 
проф. д-р Татјана Сотирова, насл. вонр. проф. д-р Марица Павковиќ и насл. доц. д-р 
Газмент Амзаи не се предложени за избор. стр. 50-200.

г) Избор на виш научен соработник по предметите од научните области: интерна 
медицина и хематологија врз основа на рецензијата. а по пријава на насл.вонр.проф.д-р 
Светлана Крстевска Балканов (предложена за избор), а насл.вонр.проф.д-р Татјана 
Сотирова не е предложена за избор стр. 201-240.

д) Повторен избор на асистенти по предметот неврологија врз основа на 
рецензијата. а по пријава на ас.д-р Ирена Ѓорчева. ас.д-р Фросина Стојковска, ас.д-р 
Марија Бабуновска. ас.д-р Јасмина Митревска Велков. ас.д-р Христина Поповска и 
ас.д-р Ана Донева (предложени за избор). стр. 241-263.

ѓ) Повторен избор на асистенти по предметот психијатрија и медицинска 
психологија врз основа на рецензијата, а по пријава ас.д-р Билјана Симоновска и ас.д-р 
Ѓорѓи Калпак (предложени за избор), стр. 264-270.



е) Повторен избор на асистент по предметот фармакологија врз основа на 
рецензијата. а по пријава ас. д-р Никола Коловчевски (предложен за избор), стр. 271- 
274.

ж) Повторен избор на асистенти по предметот патолошка физиологија врз 
основа на рецензијата. а по пријава ас.д-р Анамарија Јанкуловска и ас.д-р Николина 
Божиновска (предложени за избор), стр. 275-281.

Напомена: Матернјалите за ссдницата се достапни на
упузу.шс(1Г.ик»т.с(1и.тк се доставенн на Вашата е-маил адреса (доколку имате 
промена на Вашата е-маил адреса Ве молиме јавете се на тел: 3103 700).

Д е к а н, 
Проф.д-р Соња Топузовска



  
 

З  А  П  И  С  Н  И  К 

 
Од одржана XLVI редовна седница на ден 09.02.2023 година година, на 

Наставно-научниот совет на Медицинскиот факултет-Скопје, со почеток во 12 часот  во 

просториите на Амфитеатарот во деканатот. 

 Од вкупно 137 членови на Наставно-научниот совет, по предложениот дневен 

ред на седницата присуствувале и се изјасниле 87 членови од кои (84 наставници и 3 

студенти) и тоа: 

Присутни членови на седницата: Соња Топузовска, Розалинда Попова 

Јовановска, Бети Зафирова Ивановска, Златко Јаќовски, Ана Данева Маркова, Светлана 

Цековска, Јулија Живадиновиќ Богдановска, Аце Додевски, Јасна Богданска, Катерина 

Тошеска Трајковска, Лена Какашева Маженковска, Бети Дејанова, Лидија Тодоровска,  

Сања Манчевска, Јасмина Плунцевиќ Глигороска, Жаклина Цековска, Ана 

Кафтанџиева, Нели Башеска, Рубенс Јовановиќ, Венјамин Мајсторов, Никола 

Лабачевски,  Димче Зафиров, Мери Киријас, Весна Велиќ Стефановска, Моме 

Спасовски, Верица Попоска, Александар Станков, Тања Маказлиева, Ана Угринска, 

Даниела Поп Ѓорчева, Василчо Спиров, Љубица Георгиевска Исмаил, Марија 

Вавлукис, Христо Пејков, Ѓулшен Селим, Златица Димитријевиќ Гошева, Лидија 

Петковска, Жанина Переска, Мери Трајковска, Снежана Марковиќ, Саша Јовановска 

Мишевска, Весна Герасимовска, Соња Бојаџиева, Марина Крстевска Константинова, 

Констандина Кузевска Манева, Звонко Миленковиќ, Ирена Кондова Топузовска, 

Снежана Стојковска, Гордана Китева Тренчевска, Наталија Долненец Банева, Анита 

Аровска, Лилјана Игњатова, Стојан Бајрактаров, Снежана Смичкоска, Игор Стојковски, 

Никола Јанкуловски, Реџеп Сељмани,  Александар Чапароски, Александра Димовска 

Гавриловска, Смиља Туџарова Ѓоргова, Горан Кондов, Оливер Станков, Скендер 

Саиди, Шабан Мемети, Даниела Георгиева, Весна Димовска Јорданова, Јане Нетковски, 

Глигор Тофоски, Јадранка Георгиевска, Иво Ќаев, Анета Сима, Кристина Скепароска, 

Андријан Карталов, Јасминка Нанчева, Михаил Кочубовски, Игор Спироски, Ериета 

Николиќ Димитрова, Валентина Коевска, Татјана Макаровска Бојаџиева, Јордан 

Минов, Сашо Столески, Александар Петличковски, Катарина Ставриќ  и Томислав 

Станковски, студенти: Јасмин Муминовиќ, Ивана Балоска и Гордана Крстева.  

 

Најавени отсуства на седницата: Биљана Зафирова, Гордана Јанкоска, Јасмина 

Тројачанец Павловска, Биљана Јанеска, Маја Јакимовска Димитровска, Лидија 

Попоска, Дејан Докиќ, Ненад Јоксимовиќ, Владимир Андреевски, Ирина Пановска 

Ставридис, Аспазија Софијанова, Татјана Јаќовска, Кристина Миронска, Емилија 

Цветковска, Димитар Боневски, Бранислав Стефановски, Светозар Антовиќ,  Владимир 

Рендевски, Ристо Чоланчевски, Роза Џолева Толевска, Драге Дабески, Елена Џикова, 

Ирена Алексиоска Папестиев, студенти: Ана Крстевскa и Бојана Манoва. 

 

Отсутни членови на седницата: Биљана Пргова, Елизабета Србиновска 

Костовска, Петар Дејанов, Љубинка Дамјановска Крстиќ, Славица Арсова Хаџи 

Анѓелковска, Сузана Николовска, Симон Трпески,  Христијан Костов, Лазар 

Тодоровиќ, Зоран Божиновски, Никола Николовски, Горан Димитров, студенти: Сара 

Бошевска, Филип Николовски, Јована Цветановска, Кети Скепаровска, Олга Дамовска 

Андреј Петровски, Гонџа Сељмани, Иван Арсовски, Срна Хршум, Дарја Мадевска, 

Матеј Трајчевски, Слободан Доксимовски и Кирил Кузмановски. 

 

 

 

 



  
 

 

Матeријалите за седницата на членовите на ННС им беа доставени на 06.02.2023 

година. 

Членовите на ННС со мнозинство гласови го прифатија предложениот дневен 

ред. 

 Членовите на ННС се изјаснуваа по следниов 

 

Д Н Е В Е Н   Р Е Д 

 

1. Усвојување  на записникот од XLV седница на Наставно-научниот совет 
одржана на ден 27.12.2022 година. 

2. Соопштенија на деканот. 

3. Донесување на одлука за давање на согласност за продолжување на работниот 

однос на лицата избрани во наставно–научни и научни звања кои се вработени на 

Медицински факултет во Скопје и кои доставиле изјава за продолжување на договорот 

за вработување (прилог листа).  

4. Донесување на Одлука за усвојување на финансискиот план и донесување на 

завршните сметки (финансискиот годишен извештај) на Факултетот за 2022 година 

(прилог). 

5. Донесување на Одлука за усвојување на распоредот за теоретска и практична 

настава во летниот семестар за учебната 2022/2023 година за сите студиски програми 

(прилог линк до распоредот).  

6. Извештаи по рецензии. 
а) Извештаи од комисии за рецензија на ракописи за: 

1. Ракописот со наслов: „Медицинска статистика“-учебно помагало за 

студентите на тригодините стручни студии од авторите: проф.д-р Весна Велиќ 

Стефановска, проф.д-р Бети Зафирова Ивановска, проф.д-р Ирина Павловска, ас,д-р 

Драган Кочински и ас.д-р Љубица Димитриевска, Билтен на УКИМ бр. 1275 од 

01.01.2023 година, стр.93-96. 

  

б) 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 Софија Златеска Ѓуриќ на тема: „Процена на ефективноста на 

модифицираната Burch-ова колпосуспензија, со користење на ултразвук на долен 

уринарен тракт”.  

 2. Д-р Анита Кокарева на тема: „Евалуација на фактори кои доведуваат до 

десатурација и постоперативни белодробни компликации кај пациенти при торакални 

интервенции и вентилација на едно белодробно крило“. 
3. Д-р Илир Османи на тема: „Споредба на ефектите од различните 

мултифокални леќи врз видната острина и задоволството на пациентите после 

операција на катаракта“. 

4. Д-р Викторија Белакапоска Српанова на тема: „Полиморфизми на гени кај 

аритмии и кардиомиопатии асоцирани со ненадејна срцева смрт и нивна улога во 

судско-медицинската експертиза“. 

5. Д-р Наташа Битољану на тема: „Улогата на цитокините и факторите на раст 

во одредување на староста на раните“. 

 



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

од докторанди на Школата за докторски студии при УКИМ за: 

1. Д-р Ленче Костадинова на тема: „Дефинитивна акцелерирана интензитет-

модулирана радиотерапија со симултано интегриран буст наспроти тридимензионална 

конформална радиотерапија кај планоцелуларен орофарингеален канцер", Билтен на 

УКИМ бр.1274 од 15.12.2022 година, стр.59-71. 

2. Д-р Оливер Арсовски на тема: „Прогностички вредности на радиолошките 

параметри врз функционалните резултати и исходот од оперативниот третман на 

интраартикуларни скршеници на калканеусот со заклучувачка плочка“ Билтен на 

УКИМ бр.1276 од 15.01.2023 година, стр.93-100. 

 

г) Извештаи од комисии за оцена на предлог-докторски проект за изработка 
на докторски труд по јавно здравство 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 Љубица Димитриевска на тема: „Карцином на бели дробови-јавно 

здравствен проблем на денешницата”. 

 2. Д-р Александра Стаменова на тема: „Влијанието на семејната средина врз 

исхраната, навиките за здрав животен стил и дебелина кај децата“. 

 

7. Извештаи од одбори, наставно-научни колегиуми, совети и комисии 

-     Кадровски одбор 

-     Совет на студиска програма за трет циклус студии по медицина 

-     Одбор за специјализации и супспецијализации 

- Наставно-научен колегиум по јавно здрвство 
- Совет на студиска програма за трет циклус на студии по јавно здравство 
- Одбор за издавачка дејност. 
 

8. 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. 1274 од 15.12.2022 година, Билтен на УКИМ бр. 1275 од  

01.01.2023 година, Билтен на УКИМ бр. 1276 од  15.01.2023 година 

 

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

 

Ад-1. Усвојување  на записникот од XLV седница на Наставно-научниот совет 
одржана на ден 27.12.2022 година. 

ННС едногласно го усвои записникот од XLV седница на Наставно-научниот 

совет одржана на ден 27.12.2022 година. 

 

             Ад-2. Соопштенија на деканот 

Деканот го извести Наставно-научниот совет дека Амбасадорот на Република 

Франција во Нашата држава, Господин Сирил Бомгартнер на 31 јануари 2023 година на 

свечен начин на ректорот на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје проф. д-р 

Никола Јанкуловски му додели Орден за национални заслуги на Франција.  

Орденот за национални заслуги на Република Франција е воспоставен во 

далечната 1963 година од страна на генералот Шарл Де Гол, како едно од 

најпрестижните француски одликувања со кој се наградуваат лица, Французи или 

странци, кои имаат особени заслуги за Република Франција.  



  
Церемонијата се одржала во присуство на блиските, соработници, пријатели, 

министерот за здравство  Беким Сали, министерот за образование и наука д-р Јетон 

Шаќири, гувернерката на Народна банка Анита Ангеловска Бежовска, г.г. Стефан, 

Архиепископ Охридски и македонски, католичкиот бискуп монсињор Киро Стојанов, и 

гости од економскиот и културниот живот во земјава.  

Францускиот амбасадор, Сирил Бомгартнер нарекувајќи го ректорот 

Јанкуловски голем пријател на Франција во својата пригодна беседа го истакнал 

следново: 

„Покажавте голема отвореност за различни форми на соработка со Франција. Од 

вашето именување за декан на Медицинскиот факултет при УКИМ во Скопје во 2009-

та, благодарение на добрата соработка Францускиот институт успеа да реализира 

повеќе настани во амфитеатарот на Деканатот како „Празникот на науката“ и бројни 

конференции од областа на физиката, медицината и радиофармацијата. Од вашиот 

избор за ректор на УКИМ во 2016 година оваа соработка вклучува и нова димензија. 

Тука мислам на потпишувањето на Договорот со Универзитетската агенција за 

франкофонија кој овозможи отворање на Центарот за универзитетска успешност во 

септември 2018 година во кругот на кампусот на Универзитетот – проект кој се чекаше 

со години а се реализираше благодарение на вас, како и реализација на голем број на 

други проекти од областа на образованието и науката“. 

Амбасадорот Бомгартнер, исто така, ги нагласил заложбите и несебичната 

поддршка на ректорот Јанкуловски за издавањето двојна диплома по применети 

странски јазици помеѓу УКИМ и Универзитетот во Каен. Тој, исто така, говорел и за 

ангажирањето во процесот на деблокирање на средствата на фондацијата Константин 

Стојанов, што го носи името на овој наш сограѓанин кој живеел и работел во Франција 

и кој на УКИМ му оставил значителен износ на финансиски средства кои се чуваат во 

реномираната француска Банка Сосиете Женерал, кои ќе се користат за стипендирање и 

универзитетската мобилност со Франција на студентите од Катедрата по француски 

јазик и книжевност. 

Деканот му честиташе на Ректорот проф.д-р Никола Јанкуловски за добивањето 

на овој орден за национални заслуги на Република Франција.  

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

 

Ад-3. Донесување на одлука за давање на согласност за продолжување на 

работниот однос на лицата избрани во наставно–научни и научни звања кои се 

вработени на Медицинскиот факултет во Скопје и кои доставиле изјава за 

продолжување на договорот за вработување. 

ННС со мнозинство гласови ја усвои Одлуката за продолжување на работниот 

однос на лицата избрани во наставно-научни и научни звања кои се вработени на 

Медицинскиот факултет во Скопје и кои доставиле изјава за продолжување на 

договорот за вработување за следниве лица: 

 

1. Проф.д-р Нели Башеска 

2. Проф.д-р Никола Јанкуловски 

3. Проф.д-р Љубица Георгиевска Исмаил 

4. Н.сов. д-р Борјанка Танева 

5. Проф.д-р Фимка Тозија 

6. Проф.д-р Весна Антовска 

7. Проф.д-р Михаил Кочубовски 

8. Проф.д-р Елена Ќосевска 

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



  
Ад-4. Донесување на Одлука за усвојување на финансискиот план и донесување 

на завршните сметки (финансискиот годишен извештај) на Факултетот за 2022 

година. 

 ННС со мнозинство гласови донесе Одлука за усвојување на финансискиот план 

и завршните сметки (финансиски годишен извештај) на Медицински факултет за 2022 

година. 

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

 

Ад-5. Донесување на Одлука за усвојување на распоредот за теоретска и 

практична настава во летниот семестар за учебната 2022/2023 година за сите 

студиски програми. 

 ННС едногласно донесе Одлука за усвојување на распоредот за теоретска и 

практична настава во летниот семестар за учебната 2022/2023 година за сите студиски 

програми. 

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

 

Ад-6.  Извештаи по рецензии 

ННС едногласно ги усвои извештајот од комисијата за рецензија на ракопис, 

извештаите од комисиите за оцена на предлог-докторски проект за изработка на 

докторски труд по медицина од докторанди на Школата за докторски студии при 

УКИМ, извештаите од комисиите за оцена на докторски дисертации по медицина од 

докторанди на Школата за докторски студии при УКИМ и извештаите од комисиите за 

оцена на предлог-докторски проект за изработка на докторски труд по јавно здравство 

од докторанди на Школата за докторски студии при УКИМ. 

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

Ад-7. Извештаи од одбори, наставно-научни колегиуми и комисии 

  

Кадровски одбор 

Кадровскиот одбор на Наставно-научниот совет на Медицинскиот факултет од 

Скопје одржал состанок на 06.02.2023 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 наставно-научни и соработнички звања. 

  

ННС ги усвои следните рецензентски комисии: 

 

 За конкурс објавен на 03.01.2023 година во дневните весници „Нова 

Македонија“  и  „Коха“ од Медицински факултет во Скопје за избор на лица во сите 

наставно-научни и соработнички звања за: 

 

- 1 наставник во сите наставно-научни звања по предметите од наставно-научната 

област 

• трансфузиологија  (30225)   

           ННС формира комисија во состав: 

1. Проф.д-р Миленка Благоевска 

2. Проф.д-р Воскресија Стефановска 

3. Проф.д-р  Соња Топузовска 

 



  
- 1 наставник во сите наставно-научни звања по предметите од наставно-научните 

области: 

• интерна медицина  (30225)   

• токсикологија  (30211)   

           ННС формира комисија во состав: 

1. Проф.д-р Нико Беќаровски 

2. Проф.д-р Андон Чибишев 

3. Проф.д-р  Димче Зафиров 

4. Проф.д-р Магдалена Генадиева Димитрова 

5. Проф.д-р Марија Вавлукис 

             

- 2 асистенти по предметот  интерна  медицина 

           ННС формира комисија во состав: 

1. Проф.д-р Калина Гривчева Старделова 

2. Доц.д-р  Лада Трајчевска 

3. Проф.д-р  Емилија Сандевска 

             

- 1 наставник во сите наставно-научни звања по предметите од наставно-научната 

област 

• онкологија  (30220)   

           ННС формира комисија во состав: 

1. Проф.д-р Снежана Смичкоска 

2. Проф.д-р Лилија Анастасова Николова 

3. Проф.д-р  Нели Башеска 

 

- 1 асистент по предметот ортопедија 

           ННС формира комисија во состав: 

1. Проф.д-р Милан Самарџиски 

2. Проф.д-р Зоран Божиновски 

3. Проф.д-р  Роза Џолева Толеска 

             

 

              2. ННС донесе Одлука за распишување на конкурс за нови места за избор во 

наставно-научни, научни и соработнички звања, по барање од катедрите. 

 

Од катедрите доставени се следните барања кои Кадровскиот одбор ги разгледа 

и му предлага на Наставно-научниот совет да донесе Одлука за распишување на 

Конкурс: 

 

Катедра Барање 

Социјална Медицина 1 асистент  

Физиологија 1 асистент 

Трансфузиологија 1 асистент 

Хистологија со 

ембриологија 

1 наставник 

Неврологија 2 асистенти 

Гинекологија и 

акушерство 

5 асистенти 

 

 

1 наставник (ревматологија) 

 



  

Интерна медицина  

1 научен работник 

(пулмологија) 

 

2 асистенти 

Радиологија 1 наставник 

2 асистенти 

 

 

 

 

 

Хирургија 

1 наставник (трауматологија) 

1 наставник (дигестивна 

хирургија наставна база ГОБ 

8ми септември) 

 

1 наставник (кардиоваскуларна 

хирургија) 

1 научен работник (пластична 

хирургија) 

 

19 асистенти 

 

Катедрата за интерна медицина воедно доставила барање местото за кое веќе 

има Одлука од ННС,  за избор на 1 лице во сите научни звања од областите 

ендокринологија и заболување на метаболизмот и интерна медицина, да се распише на 

претстојниот пролетен конкурс бидејќи имаат кандидат кој е доктор на науки од 

областа. 

 

              3. ННС донесе Одлука за давање согласност за вршење на високообразовна 

дејност на факултети при УКИМ во Скопје, по дадена согласност од катедрите. 

 Кадровскиот одбор го разгледа барањето доставено од Природно-математичкиот 

факултет при УКИМ во Скопје и му предлага на ННС да даде согласност за 

ангажирање на проф.д-р Дејан Трајков да обавува високообразовна дејност на нивниот 

факултет, за предметот Современи клиничко-биохемиски лабораториски методи, 

изборен предмет со фонд на часови (3+2) со 6 ЕКТС, за повторна акредитација на 

студиска програма од втор циклус студии по хемија на Институтот за хемија. 

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

ННС донесува одлука.     

 

            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. 

 

- ас.д-р Марија Толеска Донеска вработена во ЈЗУ УК за ТОАРИЛУЦ - Скопје, 

поднесе барање за одобрување на неплатено отсуство во период од три месеци 

започнувајќи од 20.02.2023 до 20.05.2023 година.  

За ова барање има согласност од раководителот на Катедрата за анестезиологија 

и реанимација и Решение за неплатено отсуство од ЈЗУ Универзитетска клиника за 

ТОАРИЛУЦ – Скопје. 

ННС даде согласност за ова неплатено отсуство. 

 

               5. Разно. 



  
   

            До Кадровскиот одбор беше доставено барање од раководителот на Катедрата за 

микробиологија со паразитологија за добивање на правно толкување во врска со 

постапката за избор во научно звање на ас.д-р Марко Костовски од нивната катедра и 

дали неговиот докторат е од областите во кои ќе се избира. Кадровскиот одбор донесе 

заклучок да го одбие ова барање поради немање надлежност да дава правни толкувања 

согласно член 88 од Статутот на Медицинскиот факултет во Скопје.  

Во врска со поставеното прашање во врска со докторатот на асистентот 

единствено надлежна е рецензентската комисија која ќе пишува реферат за избор во 

звање врз основа на поднесената документација на именуваниот асистент на конкурс.  

ННС едногласно го усвои извештајот од Кадровскиот одбор. 

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

 

Совет на студиска програма за трет циклус студии по медицина 

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

на Медицинскиот факултет во Скопје, одржал седница на ден 02.02.2023 година и по 

предложените точки на дневниот ред зазеде став: 

1.  ННС формира комисии за оцена на докторска дисертација од: 

- д-р Реихане Бислими Бериша на тема: „Евалуација на предоперативна 

дермоскопија при дијагностицирање на немеланомски карцином на кожа (НМСЦ)“, се 

формира комисија во состав: 

1. Проф. д-р Сузана Николовска, претседател 

2. Проф. д-р Ѓорѓе Џокиќ, ментор 

3. Проф. д-р Елизабета Мирчевска Жоговска, член 

4. Проф. д-р Весна Гривчева Пановска, член 

5. Проф. д-р Катерина Дамевска, член 

- д-р Билјана Илиев на тема: "Епидемиолошки карактеристики на лекувани 

депресивни растројства“, (на XLV редовна седница на Наставно-научниот совет 

одржана на 27.12.2022 година е формирана комисија за оцена на докторската 

дисертација со одлука бр. 0905-5990/32  во следниот состав: проф. д-р Весна Велиќ 

Стефановска, проф. д-р Димитар Боневски, проф. д-р Марија Ралева, проф. д-р Бети 

Зафирова Ивановска, проф. д-р Ирина Павловска. На ден 16.01.2023 година проф. д-р 

Марија Ралева поднесе барање за изземање од комисија за оцена и поради тоа се 

формира нова комисија во состав: 

1. Проф. д-р Весна Велиќ Стефановска, претседател 

2. Проф. д-р Димитар Боневски, ментор 

3. Проф. д-р Антони Новотни, член 

4. Проф. д-р Бети Зафирова Ивановска, член 

5. Проф. д-р Ирина Павловска, член 

- д-р Филип Гучев на тема: „Секундарен сјегрен синдром како една од 

системските манифестации на ревматоиден артритис: активност на болеста и влијание 

на квалитеот на живот“, се формира комисија во состав: 

1. Проф. д-р Ѓорѓи Божиновски, претседател 

2. Проф. д-р Снежана Мишевска Перчинкова, ментор 

3. Проф. д-р Љубинка Дамјановска-Крстиќ, член 

4. Проф. д-р Миле Босилковски, член 

5. Проф. д-р Ѓорѓи Дерибан, чле 

- д-р Зоран Несторовски на тема: "Евалуација на клинички резултати при 

реконструкција на преден вкрстен лигамент со графт од m. semitendinosus - m. gracilis и 

графт од m. semitendinosus", се формира комисија во состав: 

1. Проф. д-р Зоран Божиновски, претседател 

2. Проф. д-р Бети Зафирова Ивановска, ментор 



  
3. Проф. д-р Златко Темелковски, член 

4. Проф. д-р Симон Трпески, член 

5. Проф. д-р Даниела Георгиева, член   

 

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

изработка на докторски труд од: 

- д-р Дефрим Кочинај на тема: "Проспективна студија за постоперативно следење 

со прашалници по оперативен третман на хипоспадија", се формира комисија во состав: 

1. Проф. д-р Лазар Тодоровиќ, ментор 

2. Проф. д-р Миле Петровски, член 

3. Доц. д-р Шабан Мемети, член 

- д-р Филип Наумовски на тема: "Евалуација на деснокоморната срцева функција 

кај политрауматизирани пациенти со белодробни контузии со и без потреба од 

механичка вентилација", се формира комисија во состав: 

1. Проф. д-р Мирјана Шошолчева, ментор  

2. Проф. д-р Андријан Карталов, член 

3. Проф. д-р Ристо Чоланчески, член 

- д-р Виолета Огњанова на тема: "Компарација на ефектот меѓу десфлуран и 

севофлуран врз будењето од општа анестезија кај пациенти со колоректална 

патологија", се формира  комисија во состав: 

1. Н. сов. д-р Билјана Ширговска, ментор  

2. Проф. д-р Јасминка Нанчева, член 

3. Проф. д-р Атанас Сивевски, член 

- д-р Дејан Шекеринов на тема: "Евалуација на ефектите и микроваскуларните 

промени од примената на антиангиогениот третман кај макуларен едем заради 

ретинални венски оклузии", се формира комисија во состав: 

1. Проф. д-р Весна Димовска Јорданова, ментор  

2. Проф. д-р Милена Голубовиќ, член 

3. Проф. д-р Миленка Благоевска, член 

 

3. Извештаи од комисии за оценка на докторска дисертација од: 

- д-р Ленче Костадинова (објавен во Билтен на Универзитетот бр. 1274 од 

15.12.2022) на тема: „Дефинитивна акцелерирана интензитет-модулирана 

радиотерапија со симултано интегриран буст наспроти тридимензионална конформална 

радиотерапија кај планоцелуларен орофарингеален канцер“, 

- д-р Оливер Арсовски (објавен во Билтен на Универзитетот бр. 1276 од 

15.01.2023) на тема: „Прогностички вредности на радиолошките параметри врз 

функционалните резултати и исходот од оперативниот третман на интраартикуларни 

скршеници на калканеусот со заклучувачка плочка“. 

 

4. ННС формира комисии за одбрана на докторска дисертација од: 

- д-р Ленче Костадинова (објавен во Билтен на Универзитетот бр. 1274 од 

15.12.2022) на тема: „Дефинитивна акцелерирана интензитет-модулирана 

радиотерапија со симултано интегриран буст наспроти тридимензионална конформална 

радиотерапија кај планоцелуларен орофарингеален канцер“, се формира комисија во 

состав: 

1. Проф. д-р Снежана Смичкоска, претседател,  

2. Проф. д-р Ѓулшен Селим, ментор,  

3. Проф. д-р Валентина Крстевска, член,  

4. Проф. д-р Никола Николовски, член,  

5.  Проф. д-р Елизабета Стојовска Јовановска, член,  



  
- д-р Оливер Арсовски (објавен во Билтен на Универзитетот бр. 1276 од 

15.01.2023) на тема: „Прогностички вредности на радиолошките параметри врз 

функционалните резултати и исходот од оперативниот третман на интраартикуларни 

скршеници на калканеусот со заклучувачка плочка“, се предлага комисија во состав: 

1. Проф. д-р Ѓорѓи Велковски, претседател  

2. Проф. д-р Зоран Божиновски, ментор 

3. Проф. д-р Симон Трпески, член  

4. Проф. д-р Даниела Георгиева, член 

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

 

5. Извештаи од комисии за оцена на предлог-докторски проект за изработка на 

докторски труд од: 

- д-р Софија Златеска Ѓуриќ на тема: "Проценка на ефикасноста на 

Пликатурираната- модифицирана Brunch-ова колпосуспензија, со користење на 

ултразвук на долен уринарен тракт", 

- д-р Анита Кокарева на тема: „Евалуација на фактори кои доведуваат до 

десатурација и постоперативни белодробни компликации кај пациенти при торакални 

интервенции и вентилација на едно белодробно крило”, 

- д-р Илир Османи на тема: „Споредба на ефектите од различните мултифокални 

леќи врз видната острина и задоволството на пациентите после операција на катаракта”, 

- д-р Наташа Битољану на тема: “Улогата на цитокините и факторите на раст во 

одредување на староста на раните”, 

- д-р Викторија Белакапоска Српанова на тема: “Полиморфизми на гени кај 

аритмии и кардиомиопатии асоцирани со ненадејна срцева смрт и нивна улога во 

судско-медицинската експертиза”. 

ННС едногласно го усвои извештајот од Советот на студиска програма за 

трет циклус студии по медицина 

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

  

 Одбор за специјализации и супспецијализации 

 Одборот за специјализации и супспецијализации  на Наставно-научниот совет на 

Медицинскиот факултет од Скопје одржал состанок на 03.02.2023 година во 11 часот. 

На состанокот присуствуваа мнозинство од членовите на Одборот. 

По однос на предложените точки од дневниот ред, Одборот за специјализации и 

супспецијализации зазеде став: 

 1.Предлагање на комисии за полагање на предиспитен заврпен колоквиум и 

специјалистички испит по специјалноста Спортска медицина 

ННС ги усвои следните комисии за полагање на предиспитен завршен 

колоквиум и специјалистички испит по специјалноста Спортска медицина: 

 

a) Спортска медицина 

Комисија 1:                                                            

1. Проф. д-р Весела Малеска Ивановска 

2. Проф. д-р Љубица Георгиевска Исмаил 

3. Проф. д-р Симон Трпески 

 

            Замена:  

1. Проф. д-р Бети Дејанова 

2. Проф. д-р Елизабета Србиновска Костовска 

3. Проф. д-р Зоран Божиновски 

 

Комисија 2: 



  
1. Проф. д-р Бети Дејанова 

2. Проф. д-р Елизабета Ссрбиновска Костовска 

3. Проф. д-р Зоран Божиновски 

 

            Замена:  

1. Проф. д-р Лидија Тодоровска 

2. Проф. д-р Розана Старова Кацарска 

3. Проф. д-р Роза Џолева 

 

Комисија 3: 

1. Проф. д-р Лидија Тодоровска 

2. Проф. д-р Розана Старова Кацарска 

3. Проф. д-р Роза Џолева 

            

 

  Замена:  

1. Проф. д-р Јасмина Плунцевиќ Глигороска 

2. Проф. д-р Лидија Поповска 

3. Проф. д-р Виктор Камиловски 

 

Комисија 4: 

1. Проф. д-р Јасмина Плунцевиќ Глигороска 

2. Проф. д-р Лидија Поповска 

3. Проф. д-р Виктор Камиловски 

 

Замена:                                                            

1. Проф. д-р Весела Малеска Ивановска 

2. Проф. д-р Љубица Георгиевска Исмаил 

3. Проф. д-р Симон Трпески 

 

 2. Предлагање на комисии за полагање на предиспитен заврпен колоквиум и 

специјалистички испит по специјалноста Градна хирургија 

ННС ги усвои следните комисии за полагање на предиспитен завршен 

колоквиум и специјалистички испит по специјалноста Градна хирургија: 

Комисија 1:                                                            

1. Проф. д-р Горан Кондов 

2. Проф. д-р Ристо Чоланчевски 

3. Проф. д-р Ѓорѓи Јота 

Замена: Заменик член од комисија бр.2 (важи за надворешниот член) 

 

Комисија 2: 

1. Проф. д-р Ристо Чоланчевски 

2. Проф. д-р Горан Кондов 

3. Проф. д-р Оливер Станков 

Замена: Заменик член од комисија бр.1 (важи за надворешниот член) 

 

 3.Одборот за специјализации и супспецијализации едногласно ги прифати 

предлог измени на програма за специјализација по специјалноста Медицина на труд и 

му предлага на ННС да ја усвои. 

 ННС едногласно го усвои Одборот за специјализации и супспецијализации. 

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

 



  
 Наставно-научен колегиум за последипломски студии по јавно здравство 

 Наставно – научниот колегиум  за последипломски студии  по јавно здравство 

на УКИМ Медицинскиот факултет во Скопје одржал состанок на 02.02.2023 година 

преку сретствата за електронска комуникација (reply all).  

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

определување на ментор по пријава од: 

            а) Мила Царовска, на тема: „Проценка на одговорот на здравствениот систем 

при родово базирано насилство во Северна Македонија“. 

За ментор се предлага: проф. д-р Моме Спасовски 

 ННС едногласно го усвои извештајот од Наставно-научниот колегиум за 

последипломски студии 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, одржал седница на ден 02.02.2023 

година и по предложените точки на дневниот ред зазеде став: 

 

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

изработка на докторски труд од: 

- д-р Павле Николовски на тема: „Тренд на морбидитетот и морталитетот на 

пертусис кај населението во регионот на Лос Анџелес“, се формира комисија во состав: 

1. Проф. д-р Гордана Ристовска, ментор 

2. Проф. д-р Бети Зафирова Ивановска, член 

3. Проф. д-р Фимка Тозија, член 

 

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

за изработка на докторски труд од: 

- д-р Љубица Димитриевска на тема: „Карцином на бели дробови- јавно 

здравствен проблем на денешницата“, 

- д-р Александра Стаменова на тема: „Влијанието на семејната средина врз 

исхраната, навиките за здрав животен стил и дебелина кај децата“. 

 

ННС едногласно го усвои извештајот од Советот на студиската програма за 

трет циклус на студии по јавно здравство. 

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

 

Одбор за издавачка дејност 

Членовите на Одборот за издавачка дејност на Медицинскиот факултет одржал 

состанок на ден 02.02.2023 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. ННС формира рецензентскa комисиja за:  

a) Монографија со наслов: „Клинички и молекуларни аспекти на Конгенитална 

адренална хиперплазија (21-хидроксилаза дефицит) - наши искуства“ од авторите:  

в.н.сор.д-р Виолета Анастасовска и проф.д-р Мирјана Кочова. Од Катедрата за 

педијатрија се предлагаат следниве членови на Рецензентска комисија:  

 

1. Проф.д-р Соња Бојаџиева   

2. Проф.д-р Александар Димовски 

 



  
2. Донесување на Одлука за утврдување на цена на чинење на учебникот 

„Вовед во медицината“ во издание на Медицинскиот факултет во Скопје. (цена 1.290,00 

денари)   

3. Донесување на Одлука за утврдување на цена на чинење на практикум „Вовед 

во медицината“ во издание на Медицинскиот факултет во Скопје. (цена 310,00 денари)   

 4. Известување од Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје до сите 

факултети за можност за објавување на учебници и учебни помагала без пријавување 

на Конкурс и без авторски хонорари за изданија.  

ННС едногласно го усвои извештајот од Одборот за издавачка дејност. 

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

 

Ад-8. Избори по билтени  
Пред да се пристапи кон вршење избори по билтени деканот побара од 

стручните служби да се утврди бројот на присутни членови на ННС од редот на 

наставниците и да се утврди кворумот за работа. 

Стручните служби го известија деканот дека во моментот се присутни 84 

наставници членови на ННС. 

Деканот констатира дека има мнозинство потребно за полноважно одлучување. 

Избор во наставно-научни, научни, насловни и соработнички звања на 

Медицинскиот факултет според Билтен на Универзитетот „Св. Кирил  и Методиј“ во 

Скопје, Билтен на УКИМ бр. 1274 од 15.12.2022 година, Билтен на УКИМ бр. 1275 од  

01.01.2023 година, Билтен на УКИМ бр. 1276 од  15.01.2023 година 

 

I. Избор по билтен бр. 1274 

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

патолошка физиологија и нуклеарна медицина врз основа на рецензијата, а по пријава 

на доц.д-р Синиша Стојаноски, (предложен за избор). 

ННС со мнозинство гласови изврши избор на доц.д-р Синиша Стојаноски за 

вонреден професор. 

 

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

рецензијата, а по пријава на д-р Валентина Бојовска Трајановска (предложена за 

избор), а д-р Бојана Петреска не е предложена за избор. 

ННС со мнозинство гласови изврши избор на д-р Валентина Бојовска 

Трајановска за асистент. 

 

в) Избор на асистент по предметот оториноларингологија врз основа на 

рецензијата, а по пријава на д-р Марјан Маролов (предложен за избор). 

ННС со мнозинство гласови изврши избор на д-р Марјан Маролов за 

асистент. 

 

г) Избор на асистент по предметот имунологија врз основа на рецензијата, а по 

пријава на д-р Тамара Савевска (предложена за избор). 

ННС со мнозинство гласови изврши избор на д-р Тамара Савевска за 

асистент. 

 

д) Повторен избор на асистент по предметот епидемиологија и биостатистика со 

медицинска информатика врз основа на рецензијата, а по пријава на ас.д-р Драган 

Кочински (предложен за избор). 

ННС со мнозинство гласови изврши повторен избор на ас.д-р Драган 

Кочински за асистент. 

 



  
ѓ) Избор на асистент по предметот микробиологија со паразитологија врз 

основа на рецензијата, а по пријава на д-р Радомир Јовчевски (предложен за избор). 

ННС со мнозинство гласови изврши избор на д-р Радомир Јовчевски за 

асистент. 

 

е) Избор на асистент по предметот медицина на трудот врз основа на 

рецензијата, а по пријава на д-р Драгана Бислимовска (предложена за избор). 

ННС со мнозинство гласови изврши избор на д-р Драгана Бислимовска за 

асистент. 

 

II. Избор по билтен бр. 1275 

а) Избор на доцент по предметите од наставно-научните области: хирургија и 

трауматологија врз основа на рецензијата, а по пријава на н.сор.д-р Андреја 

Гавриловски, (предложен за избор), а н.сор.д-р Марко Спасов не е предложен за избор. 

ННС со мнозинство гласови изврши избор на н.сор.д-р Андреја Гавриловски  

за доцент. 

б) Избор на асистент по предметот инфективни болести врз основа на 

рецензијата, а по пријава на д-р Билјана Петреска (предложена за избор), а д-р Коста 

Капсаров, д-р Никола Кузмановски и д-р Арлинда Османи  не се предложени за избор. 

ННС со мнозинство гласови изврши избор на д-р Билјана Петреска за 

асистент. 

в) Избор на асистент по предметот медицинска физика врз основа на 

рецензијата, а по пријава на м-р Ирена Саздова Данова (предложена за избор). 

ННС со мнозинство гласови изврши избор на м-р Ирена Саздова Данова за 

асистент. 

 

III. Избор по билтен бр. 1276 

 а) Избор на насловни доценти во наставно-научната област ортопедски болести 

врз основа на рецензијата, а по пријава на д-р Нерон Поповски и д-р Антонио 

Гавриловски, (предложени за избор). 

ННС со мнозинство гласови изврши избор на д-р Нерон Поповски за насловен 

доцент. 

ННС со мнозинство гласови изврши избор на д-р Антонио Гавриловски за 

насловен доцент. 

 

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

медицина и пулмологија со фтизиологија врз основа на рецензијата, а по пријава на ас. 

д-р Ирина Ангеловска, (предложена за избор), а ас.д-р Даниела Буклиоска Илиевска и 

ас.д-р Зорица Нановиќ не се предложени за избор. 

ННС со мнозинство гласови изврши избор на д-р  Ирина Ангеловска за научен 

соработник. 

                                     

Седницата на ННС заврши во 13:00 часот.  

 

 

     Записничар                                                                              Д е к а н 

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

 



 
ПРЕДЛОГ 

 Врз основа на член 239 од Статутот на Универзитетот “Св. Кирил и 

Методиј”, а во врска со член  73 од Статутот  на Медицинскиот факултет во 

Скопје во состав на Универзитетот “Св. Кирил и Методиј” во Скопје, Наставно-

научниот совет на Медицинскиот во Скопје на својата XLVII редовна седница 

одржана на 21.03.2023 година, ја донесе следнава 

 

 

О  Д  Л  У  К  А 

 

 

 1. Започнува постапката за избор на декан на Медицинскиот факултет 

при Универзитетот “Св. Кирил и Методиј” во Скопје за наредниот 3 (три) 

годишен мандатен период. 

 

 2. Се формира Изборна комисија во состав: 

 

1. _________________________ 

2. _________________________ 

3. _________________________ 

 

3. Право на пријава има секој редовен и вонреден професор,  во рок од 30 

дена од денот на донесувањето на оваа одлука. 

 

4. Пријавените кандидати до Изборната комисија доставуваат пријава и 

програма за работа за мандатниот период. 

 

5. Изборната комисија ги доставува пријавите и програмите  на 

кандидатите за декан до членовите на Наставно-научниот совет, во рок од 3 

дена од денот на нивното поднесување. 

Изборната комисија спроведува тајно гласање и објавува резултати на 

изборната седница на Наставно-научниот совет што ќе ја свика деканот. 

 

6. Одлуката за избор на декан донесена од Наставно-научниот совет ја 

потврдува Сенатот на Универзитетот. 

 

 

                                                                                                  Д е к а н 

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

 

 



Листа на лица избрани во наставно-научни и научни звања кои се вработени на 

Медицинскиот факултет Скопје и кои доставија изјави за добивање на согласност за 

продолжување на договорот за вработување со факултетот за следната академска 

2023/2024 година 

 

 

1. Проф.д-р Миле Петровски , број 04-1275/1 од 13.03.2023 година; 

2. Проф.д-р Владо Столески, број 04-1264/1 од 10.03.2023 година; 

3. Проф.д-р Никола Лабачевски, број 04-1227/1 од 09.03.2023 година; 

4. Н.сов. д-р Александар Чапароски, број 04-1147/1 од 06.03.2023 година; 

5. Проф.д-р Људмила Ефремовска, број 04-868/1 од 21.02.2023 година; 

6. Проф.д-р Сунчица Петровска, број 04-882/1 од 21.02.2023 година; 

7. Проф.д-р Весела Малеска Ивановска, број 04-867/1 од 21.02.2023 година; 

8. Проф.д-р Зоран Караџов, број 04-775/1 од 16.02.2023 година; 

9. Проф.д-р Силвана Јованова, број 04-791/1 од 16.02.2023 година; 

10. Проф.д-р Даница Лабудовиќ, број 04-757/1 од 15.02.2023 година; 

11. Проф.д-р Јасна Богданска, број 04-758/1 од 15.02.2023 година; 

12. Проф.д-р Ѓорѓе Џокиќ, број 04-746/1 од 15.02.2023 година; 

13. Проф.д-р Јагода Стојковиќ, број 04-656/1 од 10.02.2023 година; 

14. Проф.д-р Моме Спасовски, број 04-558/1 од 07.02.2023 година. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

РЕЦЕНЗИИ ЗА ЗА ОЦЕНА НА ПРЕДЛОГ-ДОКТОРСКИ ПРОЕКТ 

ЗА ИЗРАБОТКА НА ДОКТОРСКИ ТРУД ПО МЕДИЦИНА ОД 

ДОКТОРАНТИ НА ШКОЛАТА ЗА ДОКТОРСКИ СТУДИИ ПРИ 

УКИМ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

До Наставно-научниот совет на 

Медицинскиот факултет во Скопје 
    Совет на трет циклус-докторски студии 

 
 Со одлука на Наставно-научниот совет на Медицинскиот факултет во 

Скопје, донесена на XLV редовна седница, одржана на ден 27.12.2022 година, 

формирана е Комисија за оценка на пријавена тема со предлог-докторски проект за 

изработка на докторски труд со наслов: „Микробиологија на хроничните рани, 

евалуација на потенцијалот за создавање на биофилм и осетливост кон 

антимикробни средства на изолатите“, на англиски јазик: “Chronic wound 

microbiology, evaluation of potential for forming biofilm and antimicrobial 

susceptibility of isolates”, од студентката на трет циклус-докторски студии д-р 

Јулија Митрова Телента во состав: Проф. д-р Никола Пановски, Проф. д-р Сузана 

Николовска, Виш.н.сор д-р Лилјана Лабачевска Ѓатовска.  
 

 По детално разгледување на пријавената тема со предлог-докторски проект 

за изработка на докторски труд, Комисјата го поднесува следниов 

 
 
 
 

И З В Е Ш Т А Ј 
 

 

 

 
Доставениот поднесок е изнесен на 17 страници и се состои од 6 целини: 

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

литература. На почетокот на една страница е напишан апстрактот и клучните 

зборови. На крајот се приложени и три анекси, во вид на формулари. 

 

Во воведот на 4 страници се дефинираат хроничните рани и главните 

причини за нивно настанување и хроницитет. Нивната класификација може да биде 

според етиологијата, времетраењето на нивното заздравување, интегритетот на 

кожата, степенот на контаминација и според морфолошките карактеристики. 

Постојат четири преклопувачки фази на нивно заздравување: хемостаза, 

воспаление, пролиферација на ткивото и ремоделирање на ткивото. 

Хроничните рани може да се класифицираат како рани од притисок 

(декубитус и невропатски улкуси), воспалителни рани (автоимуни и примарни 

кожни нарушувања), рани од васкуларна природа (венски, артериски и мешани 

улкуси), рани од малигни заболувања (примарни и секундарни кожни малигни 

заболувања), рани од друга етиологија ( изгореници, повреди од зрачење, 

смрзнатини, васкулитични улкуси, каснувања од инсекти). Во повеќето случаи 

заздравувањето ја обновува бариерната функција на кожата, но понекогаш раните 

не зараснуваат и фазите на процесот на заздравување се продолжуваат. Тоа 



доведува до постојана, незаздравувачка состојба која се дефинира како хронични 

рани 

 Понатаму,  пишува за инфекцијата, како водечка причина за одложено 

заздравување на раните со патогени бактерии и габи и формирањето на биофилм.  

Бактериите можат да колонизираат и да инфицираат  рани, што резултира со 

продолжен процес на заздравување на раните. Повеќето хронични рани се 

полимикробни. Структурата на биофилмовите е направена од микробиолошки 

агрегати, кои се спакувани во екстрацелуларен матрикс (EЦM). EЦM се состои од 

полисахариди, протеини и гликопротеини, наречени екстрацелуларна полимерна 

супстанција (EПС). 

Се дефинира биофилмот како заедница на прикачени микроорганизми , 

вградени во хидрирана матрица од екстрацелуларни полимерни супстанции што 

обезбедува заштита од антимикробни агенси и заштита од одбраната на домаќинот. 

Се опишува структурата на биофилмот и најчестите бактерии кои формираат 

биофилм: Pseudomonas aeruginosa, E.coli, Klebsiella pneumoniae, Streptococcus 

pyogenes, Staphylococcus aureus, а од габите Candida albicans.  

Се потенцира дека високите нивоа на оксидативен стрес (ОС) се една од 

причините за хроничните рани, промовирајќи ја колонизацијата со бактерии кои 

формираат биофилм на сметка на комензалните корисни бактерии. Заздравувачките 

рани имаат ниско ниво на ОС, колонизирани се со разновиден бактериски 

микробиом, во кои доминираат корисните комензали. Така, некои бактерии, како 

на пример Achromobacter, Delfia, се биоиндикатори за заздравување на раната. 

Улогата на габите во биофилмот е битна затоа што тие го чинат неговиот скелет за 

прицврстување на бактериите.  

Се нагласува можноста од меѓусебна комуникација на микрорганизмите, 

наречена кворум сензорирање. Оваа комуникација е посредувана со мали молекули 

кои минуваат низ мембраните на клетките на габите и бактериите. Оваа 

сигнализација е откриена кај повеќе од 100 микробни видови, преку неа бактериите 

ја координираат нивната активност врз основа на големината на населението на 

разни видови микроорганизми на одреден простор. Производството на многу 

вирулентни фактори, вклучувајќи го и формирањето на биофилм се припишува на 

комуникација на клетка до клетка преку кворумско сензорирање. 

Формирањето на биофилм е динамично и вклучува 5 чекори: 1. 

реверзибилно прицврстување; 2. иреверзибилно поврзување со посредство на 

секреција на екстраклеточна супстанција; 3. клеточна пролиферација – 

микроколонија; 4. раст и диференцијација – зрела биофилмска заедница; 5. 

дисперзија на биофилмските клетки. На крајот од воведот се набројуваат методите 

за откривање на биофилм  и моделите за формирање на биофилм со кои се 

обезбедуваат информации за механизмите на биофилмот.  

Карактеристика на биофилмот е неговото лачење на екстрацелуларна 

супстанција (ЕПС). Таа служи за различни цели на колонијата, од кои најважна е 

бактериската приврзаност кон биотски или абиотски површини. Слојот ЕПС е тип 

на куќа во која живеат бактериите, која има силна основа и нуди заштита од 

надворешната средина. ЕПС е многу отпорен на пенетрација на антимикробни 

агенси и на клетките од имуниот систем. Тој ги штити бактериите во биофилмот, 



помага во јонската размена, овозможува да се сместат и одржуваат ензимите за 

разградување. 

Целосно развиените биофилмови (фаза 4) покажуваат карактеристични структури, 

како што се кули од печурки и водни канали кои ги носат хранливите материи и 

водата до бактериите, а исто така ги отстрануваат отпадните материи од долните 

слоеви на биофилмот.  

Биофилмовите се поотпорни на антимикробна терапија отколку само 

бактериите. Тоа е резултат на нарушен инфламаторен одговор на домаќинот. 

Леукоцитите немаат способност да произведуваат реактивни кислородни видови и 

имаат потешкотии додека продираат низ биофилмот. Ова резултира со нарушена 

фагоцитоза на бактерии. Егзополимерот на биофилмот го блокира активирањето на 

комплементот, го потиснува лимфопролиферативниот одговор и ја нарушува 

способноста на опсонини на бактериските ѕидови да бидат откриени од 

фагоцитите. 

Бактериите во биофилмовите имаат намалена метаболичка активност. 

Метаболички активните клетки обично се цели на антимикробните агенси, така 

што бактериите се отпорни на овие агенси. Егзополисахаридот во биофилмот е 

механички заштитник на бактериите од антимикробните средства и имуните 

клетки. Во биофилмовите, бактериите можат да пренесат гени за антимикробна 

отпорност посредувани од плазмид меѓу нив, што повторно води до отпорност на 

третманот. 

Кај хроничните рани, имунолошкиот одговор на домаќинот е нарушен, 

инфекцијата не може да се искорени што доведува до хронично воспаление. Во 

коритото на раната постои деградација на рецепторите и цитокините со посредство 

на протеаза, оксидативен стрес и инхибиција на митозата и апоптозата. 

 

 

Генерална цел на студијата е да се  испитаат микробиолошките агенси кај 

хроничните рани, нивниот потенцијал да формираат биофилм и нивната осетливост 

кон антимикробни средства.  

Специфични цели се: 

1. Проценка на брзината и степенот на заздравување на хроничните рани кај 

пациентите со и без изолати на микрорганизми;  

2. Како влијае присуството и видот на микроорганизмите врз резултатите од 

лекувањето;  

3. Проценка на брзината и степенот на заздравување на раните кај пациенти 

со изолати кои формираат биофилм, споредено со оние со изолати кои не 

формираат биофилм;  

4. Како влијае присуството на биофилмот и степенот на негова продукција 

врз времето на заздравување на раната;  

5. Дали биофилм продуцирачките бактерии се поотпорни на антибиотици од 

оние кои не го продуцираат при антибиотска терапија in vivo, споредено со 

резултатите од in vitro тестирањата.  

 

Материјалот и методите се прикажани на 6 страници. Места на изведување 

на студијата се Универзитетската клиника за дерматовенерологија и Институтот за 



микробиологија и паразитологија, Медицински факултет, УКИМ во Скопје. 

Студијата е проспективна.  

Бројот на испитаници-пациенти кои се лекуваат амбулантски или болнички 

на Универзитетската клиника за дерматовенерологија се предвидува да биде околу 

100. Прикажани се критериумите за вклучување/исклучување во и од студијата. 

Предвидени се две групи на пациенти, испитувана група (со изолирани патогени 

микроорганизми) и контролна група (без изолиран патоген микрорганизам). Кај 

секој пациент ќе се земе комплетна анамнеза. Предвиден е прашалник за основните 

карактеристики за секој пациент,  Анекс 1, прашалник за податоци поврзани со 

раните, Анекс 2, и за промената на квалитетот на животот со користење на 

стандардизиран прашалник Wound Quality of Life Index Questionnaire, кој се состои 

од 17 ставки, Анекс 3. Сите овие формулари се на една страница и се дел од 

поднескот.  

Дерматолошкиот статус ќе се одредува врз основа на самата клиничка 

слика, димензиите, површината и локализацијата на раната. Ќе се земе примерок од 

секоја рана со брис за испитување на присутни микроорганизми и нивниот 

потенцијал за формирање на биофилм и нивната осетливост кон антибиотици. 

Третманот ќе биде според протокол за стандардна нега на рани. Прикажани се 

критериуми според кои ќе се следи процесот на заздравување на раната по 

стандардна нега од 4 недели, со редовни прегледи на пациентите еднаш неделно. 

По завршување со антибиотска терапија кај рани со изолат на микроорганизам ќе 

се земе контролен микробиолошки брис.  

Ќе се споредуваат меѓусебно резултатите од лекувањето и исходот помеѓу 

пациентите со или без изолиран микрорганизам, со изолирани бактерии кои 

продуцираат биофилм во однос на оние кои не продуцираат и какво е влијанитето 

на степенот на продукција на биофилм. 

 Микробиолошките методи се состојат од изолација и идентификација на 

соевите, испитување на нивната осетливост со стандарден диск дифузионен метод 

и со автоматизиран систем, како и начинот на чување на соевите. Сите овие 

стандардни процедури се детално опишани. Утврдувањето на способноста за 

создавање биофилм се постигнува преку скрининг за слуз продуцирачки соеви со 

метод на адхеренција на стаклена епрувета и боење со сафранин. Соевите кои ќе се 

дефинираат како „слуз продуцирачки“ понатаму ќе се обработат според метод за 

детекција на биофилм наречен “Tissue culture plate method (TCP) и метод за 

одредување на количината на создадениот биофилм, спектрофотометриски семи-

квантитативен метод. Двата метода се јасно и детално опишани.  

 

За статистичката анализа на податоците се предвидени и наведени 

вообичаените тестови за студии од ваков тип. За секоја посебна анализа на 

податоците предвидени се соодветни тестови. 

  

Се очекува кај пациентите кај кои не е изолран микрорганизам, раната 

побргу да заздравува, но не се очекуваат разлики во нејзиното заздравување помеѓу 

пациентите со негативен микробиолошки наод и оние кај кои е изолирана бактерија 

која не продуцира биофилм. Пациентите со биофилм продуцирачки бактерии би 

имале побавно зараснување на раната. Изолација на квасницата кандида заедно со 



биофилм продуцирачки бактерии би бил неповолен прогностички знак. Степенот 

на продукција на биофилм би бил правопропорционален со должината на времето 

на заздравување на раната. Не се очекуваат разлики во осетливоста кон 

антибиотици на бактериите кои продуцираат во однос на оние кои не продуцираат 

биофилм во лабораториските тестирања. 

 

На крајот е списокот на 30 референци кои се коректно цитирани во текстот.  

 

 

Мислење за темата за изработка на докторска дисертација 
 

 Предлог темата е подготвена според важечките критериуми за изработка на 

еден научен труд. Идејата е актуелна, целите се јасно дефинирани, а очекуваните 

резултати реални. Користена е современа литература која е коректно цитирана во 

текстот.  

 
 

ЗАКЛУЧОК И МИСЛЕЊЕ НА КОМИСИЈАТА 

 

 
Пријавената тема со предлог-докторски проект за изработка на докторски 

труд со наслов „Микробиологија на хроничните рани, евалуација на 

потенцијалот за создавање на биофилм и осетливост кон антимикробни 

средства на изолатите“, од студентката на трет циклус-докторски студии д-р 

Јулија Митрова Телента, обработува еден секогаш актуелен проблем, 

секојдневно присутен во работата на дерматолозите, трауматолозите, матичните 

лекари, во домовите за нега на стари лица, во домовите за долготрајна нега и 

рехабилитација. Со новите сознанија на молекуларната медицина и 

микробиологијата, проучувањето на човечкиот микробиом, посебно на биофилмот, 

оваа студија има реален потенцијал да овозможи нови корисни сознанија, изведени 

на наши пациенти, во подобрувањето на негата и забрзувањето на заздравувањето 

на хроничните рани.  Поднесокот е коректно напишан и ги задоволува 

вообичаените критериуми. Предвидените методи и репрезентативниот материјал 

несомнено гарантираат остварување на поставените цели. Според квалитетите и 

досегашното искуство, кандидатката може успешно да го изработи предложениот 

докторски проект. 

 

Врз основа на изнесеното, Комисијата му предлага на Наставно-научниот 

совет на Медицинскиот факултет да го прифати извештајот на Комисијата и да 

овозможи изработка на докторски труд. 

 

 

 

 

 
 



     Комисија 
 

1.  Проф.д-р Никола Пановски 

  

2.  Проф.д-р Сузана Николовска 

 

3.  Виш.н.сор.д-р Лилјана Лабачевска 

Ѓатовска 

  

Скопје, 31.01.2023. 



      
 

РЕЦЕНЗИЈА 
ЗА ОЦЕНА НА ПРИЈАВЕНА ТЕМА ЗА ИЗРАБОТКА НА ДОКТОРСКИ ТРУД 

„Евалуација на ендоваскуларна дијагностика и тратман на пациенти со 
неруптурирани и руптурирани мозочни аневризми “ од Д-р Дејан Даскалов, 

ПРИЈАВЕНА НА МЕДИЦИНСКИОТ ФАКУЛТЕТ ВОСКОПЈЕ 

 

Врз основа на член 112 од Законот за високо 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 52 од 

став 1 и став 2  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. 530/2020),на предлог на Советот на студиската  програма на трет 

циклус-докторски студии по медицина,  од 20.12.2022, наставно-научниот совет на својата XLV 

редовна седница, одржана на 27.12.2022 година,  донесе: 

 

ОДЛУКА 

за формирање на  Комисија за оцена на пријавена тема со предлог -докторски 

проект за изработка на докторски труд 

 

               1. Се формира Комисија за оцена на пријавена тема со предлог -докторски проект за  

изработка на докторски труд со наслов “Евалуација на ендоваскуларна дијагностика и 

тратман на пациенти со неруптурирани и руптурирани мозочни аневризми “ од  Д-р 

Дејан Даскалов, во состав: 

1. Проф. д-р Елизабета Србиновска-Костовска, ментор 

2. Проф. д-р Александар Чапароски, член 

3. Проф. д-р Василчо Спиров, член 

 

Комисијата во наведениот состав, со внимание ја прегледа и го оцени поднесокот за 

докторски труд и на Наставно-научниот совет  на Медицинскиот Факултет му го поднесува следниов 

 

ИЗВЕШТАЈ 

 
АНАЛИЗА НА ПОДНЕСОКОТ 

 

 

Пријавена тема за изработка на докторски труд со наслов “Евалуација на ендоваскуларна 

дијагностика и тратман на пациенти со неруптурирани и руптурирани мозочни аневризми “ од  Д-р 

Дејан Даскалов составена е од 8 делови: Вовед, Мотив за изработка на докторската дисертација, 



Хипотеза, Цели на студијата, Материјал и методи,  Статистична анализа, Очекувани резиултати и 

дел Литература.  

 

Приложениот поднесок за докторски труд обработува актуелен клинички проблем во денешната 

интервентна неврорадиологија, односно се однесува на ендоваскуларнте процедури  како 

дијагностики и тераписки пресврт  во дијагностиката и третманот на мозочните аневризми во однос 

на класичниот хируршки пристап.  

 

Во Воведот дадена е дефиницијата на мозочната аневризма која преставува патолошки надув или 

балонирање на крвниот сад во мозокот, односно абнормално проширување, во и на ѕидот на 

интракранијалните крвни садови. Прикажано е дека сакуларните (бери) аневризми, кои се 

лоцирани на точките на разгранување на артериите, доминантно во Willis-овиот артериски круг на 

базата на мозокот се најчестите типови на аневризми.  Раскинувањето, руптурирањето на крвниот 

сад најчесто резултира со субарахноидално крварење(САХ) или интракранијални крварења. 

Опишано е дека мозочната аневризма може да опстојува како неруптурирана, да протече и да 

предизвика лесна субарахноидална хеморагија како и да руптурира проследено со масивна 

субарахноидална хеморагија и формирање на интрацеребрален хематом (изразен хеморагичен 

мозочен удар). Руптурираната аневризма брзо станува опасна по живот и бара навремен, итен 

медицински третман. Меѓутоа, повеќето мозочни аневризми не руптурираат. Тие представуваат 

здравствен проблем, ризик на пациентите од можно руптурирање. Неруптурираните аневризми 

често се откриваат како случаен наод за време на иследување на други патолошки здравствени 

состојби. Третманот на пациенти со  неруптурирана аневризма на мозокот е елективен во зависност 

од симптомите, со цел да спречи руптура во иднина.  

 

Во понатамошниот  текст прикажана е улогата на ендоваскуларните процедури кои преставуваат 

целосен дијагностички и тераписки пресврт во дијагностика и третман на мозочните аневризматски 

промени, како во раното откривање на мозочните аневризми,  така и во целосното менаџирање и 

третман на оваа состојба.Прикажано е дека интервентниот ендоваскуларен третман на мозочните  

аневризми со емболизација претставува метод на избор, а тераписката постапката е минимално 

инвазивна и не предизвикува дополнителна компликација на веќе афицираниот дел. 

 

Прикажани се симптомите на руптурираната аневризма, опишана е појавата на силна главоболка 

која преставува и клучен симптом на руптурирана аневризма. Останати симптоми се: гадење и 

повраќање, вкочанет врат, заматен или двоен вид, чувствителност на светлина, мозочен удар, 

спуштен очен капак, губење на свеста и конфузија.  Опишана е можност за истекување на мала 

количина на крв од аневризмата кое може да предизвика само ненадејна, исклучително силна 

главоболка. Од друга страна неруптурираната аневризма на мозокот може да нема никакви 

симптоми, особено ако е мала, додека  поголема неруптурирана аневризма може да  направи 

изразена компресија на  околните мозочни ткива и нервите “mass effect”  што во голем процент кај 

пациентите предизвикува: болка над и зад едното око во зависност од локацијата на аневризмата, 

проширена зеница, промена на видот или двојно гледање, вкочанетост на едната страна од лицето. 

 

Прикажана е класификацијата на аневризмите според големината  како мали аневризми (со 

дијаметар помал до 11 милиметри; големите или гигантски аневризми (со дијаметар од  11- 25 

милиметри и огромни или џинивски аневризми (дијаметар повеќе од 25 милиметри).Дадена е 

статистичка анализа на исходот од руптурираните аневризми, со податок дека кај 33% пациенти 

има смртен исход пред да стигнат во болница, 37% остануваат со големи невролошки дефицити и 

само 30% имаат прифатлив невролошки статус. Посочено е најдобро време за третман на аневризма 



е пред да настане руптура, што укажува на тоа дека правовремена, рана дијагностика и третман го 

намалуваат морбидитетот и морталитетот кај популацијата. Формата е прикажана како уште еден 

параметар цажен за исходот на аневризмите. 

 

Во воведот е дадена детална информација за анатомијата на мозочните аневризми, причините и 

факторите на ризик за нивно настанување, возраста, половата застапеност и карактеристиките 

поврзани со возраста и полот. Посочени се останатите фактори кои допринесуваат за нивно 

формирање како нелекувана хипертензија, пушењето, дијабетесот, високиот холестерол, 

злоупотреба на наркотични супстанци. Прикажани се и невообичаени фактори на ризик како 

причина за појава на аневризми и нивно руптурирање како кранијална траума, тумор на мозокот и 

инфекција во артерискиот ѕид (микотична аневризма). 

 

Прикажана е важноста на дијагностичките методи на мозочните аневризми при што можат да се 

користат повеќе методи како компјутеризирана томографија на мозок (КТМ), магнетна резонанца 

(МР) и мозочен ангиограм или ДСА, пункциона ангиографија по Seldinger. Опишани се предностите 

и недостатоците на методите во дијагностицирањето на мозочните аневрозми. При тоа ДСА или 

пункционата ангиографија по Селдингер е прикажана како клучна метода (златен стандард) во 

терапискиот пристап на комплетно решавање на аневризмата со примена на коилирање независно 

дали се работи за крваречки или некрваречки аневризми. Во спроведувањето на третманот на 

аневризмите, во дијагностичката фаза се користат МДКТ ангиографија, МРА на мозок, класична 

пункциона ангиографија по Селдингер преку  бипланарен ангиограф, а во терапискиот третман, 

односно коилирањето се користи бипланарен ангиограф, соодветни васкуларни катетери со 

различна форма и големина, микрокатетери и жици, специјално дизајнирани коили и стентови 

како и соодветни медикаментозни препарати, изоосмоларно јодно контрасно средство, метод кој ќе 

се користи и во научниот труд.  

 

Опишан е ендоваскуларен коилинг или намотување е процедура која се изведува за да се блокира 

протокот на крв во аневризма (ослабена област во ѕидот на артеријата). Истиот преставува понов 

третман за аневризми на мозокот и се користи кај пациенти од 1991 година. Методата која е 

минимално инвазивна техника, што значи дека не е потребен засек во черепот за лекување на 

аневризмата на мозокот, а наместо тоа, се користи катетер за да се достигне аневризмата во 

мозокот.  

 

Во делот Мотив за изработка на дoкторската дисертација прикажано е дека мотивот е да се 

процени вредноста на интервентните ендоваскуларни радиолошки процедури кај пациенти со 

руптурирани и неруптурирани аневризми во време на решавањето на аневризмите како и во 

наредниот период на следење и да се обезбеди основа за унапредување на доктринарните ставови за 

дијагностика и третман на мозочните аневризми.  

 

Во  Хипотезата поставено е дека откривањето на мозочните аневризми во однос на симптомите, 

нивната анатомија, локализација, типот на анеризмата, фазата на откривање ќе овозможи ризик 

стратификација на овие пациенти, алгоритам за дијагностички постапки во однос на откривање на 

аневризмите што ќе овозможи подобар квалитет на живот, намалување на компликациите 

предизвикани од руптурираните аневризми  и продолжување на животот.  

 

Целите се дадени како примарни и секундарни. Примарни цели на докторскиот труд ќе биде да се 

одреди фреквенцијата на мозочните аневризми кај пациенти упатени за дијагностика и третман; да 

се одреди локализацијата и типот на мозочните аневризми кај пациенти упатени за дијагностика и 



третман; да се евалуира вредноста на интервентните ендоваскуларни радиолошки  процедури – 

coiling споредбено помеѓу некрваречки и крваречки аневризми; да се проценат компликациите и 

смртноста за време на интервенцијата, во раната постинтервентна фаза до 6 месеци кај пациентите 

кај кои е направена ендоваскуларни радиолошка  процедура – coiling споредбено помеѓу 

некрваречки и крваречки аневризми и да се процени квалитетот на живот кај пациентите со 

мозочни аневризми во постинтервентниот период. Како секундардни цели е поставено да се 

направи класификација на тежината на аневризми на пациентите индицирани за интервентните 

ендоваскуларни радиолошки процедури – coiling; да се одредат фактори на ризик кај пациентите со 

мозочни аневризми и да се одреди релативниот ризик (Odds Ratio) што го носи секој релевантен 

фактор на ризик за неповолен исход кај одделни категории на мозочни аневризми според нивната 

тежина. 

 

Во поглавието  Материјал и методи прикажан е типот на студијата, која ќр биде ретроспективно-

проспективна клиничка опсервациона студија, во која ќе има две фази: дијагностичка и тераписка. 

Во дијагностичката фаза ќе се користат МДКТ ангиографија, МРА на мозок, класична пункциона 

ангиографија по Селдингер преку  бипланарен ангиограф а во терапискиот третман, односно 

коилирањето ќе се користи бипланарен ангиограф, соодветни васкуларни катетери со различна 

форма и големина од 5F-6F, микрокатетери и жици кои се специјално дизајнирани, платински 

коили  како и стентови, соодветни медикаментозни препарати, изоосмоларно јодно контрастно 

средство. 

 

Опишан е методот на ендоваскуларното коилирање, при што катетерот се пренесува преку 

препоните нагоре кон  артеријата што ја содржи аневризмата. Платинските калеми потоа се 

ослободуваат. Намотките предизвикуваат згрутчување (емболизација) на аневризмата и, на овој 

начин, спречуваат крв да влезе во неа. Преку почетниот водечки катетер се вметнува микрокатетер 

и микро жица. Намотката е прикачена и низ микрокатетерот се спроведува . Кога микрокатетерот и 

жицата ќе достигнат до  аневризмата и ќе бидат пласирани  во аневризмата се повлекува жицата и 

се пласираат коилите при што со помош на електрична струја се ослободува намотката во 

аневризматскиот сакус и го затвора сакусот на аневризмата. Намотката е оставена  трајно во 

аневризмата. Во зависност од големината на аневризмата, може да бидат потребни повеќе од една 

намотка за комплетно исклучување од циркулација на аневризмата.  Намотките што се користат во 

оваа постапка се изработени од мек платина метал и имаат облик на пружина. Овие калеми се 

многу мали и тенки, со различна големина. Флуороскопијата  помага во оваа процедура. Опишано е 

дека докторот користи флуороскопија за да го води катетерот до локацијата на аневризмата во 

мозокот. 

 

Студијата ќе биде започната по добивање согласност од Етичката комисија на Медицинскиот 

факултет во Скопје и ќе биде во согласност со етичките принципи на Хелсиншката декларација на 

Светската медицинска асоцијација за медицински истражувања со учество на хумани субјекти. 

Студијата ќе се изработува на ЈЗУ Институт за радиологија во Скопје. Пациентите ќе бидат 

индицирани и препратени од ЈЗУ Клиника за неврохирургија со симптоматологија на аневризма 

или ќе бидат селектирани од случајно откриени аневризми при спроведување на дијагностика на 

ЈЗУ Институт за радиологија.  

 

Планирано е во студијата да се вклучат 80 пациенти. Пациентите кои ќе бидат вклучени во 

студијата ќе се следат во наредните 6 месеци во однос на појава на компликации, смртност. 

Пациентите ќе бидат поделени во две групи  на  пациенти: третирани некрваречки аневризми со 

интервентни ендоваскуларни радиолошки процедури – coiling и третирани крваречки аневризми со 



интервентни ендоваскуларни радиолошки процедури – coiling. Пациентите во обете групи треба да 

бидат слични според број, демографските и други релевантни варијабли.  

 

Во студијата ќе бидат вклучени пациенти со: мозочна аневризма (мала, голема, џиновска) 

руптурирана или неруптурирана, возраст над 18 години. Во студијата нема да бидат вклучени 

пациенти: возраст под 18 години, бремени пациенти. Сите пациенти кои ги исполнуваат 

критериумите за вклучување ќе бидат вклучени во студијата по претходно потпишана информирана 

согласност.  

 

Во студијата ќе бидат анализирани следните варијабли: демографски податоци (возраст, пол); 

присуство на ризик фактори и минати заболувања, фамилијарна анамнеза за постоење на 

аневризми во семејството, хипертензија, тежок физички напор, дијабетес, висок ЛДЛ холестерол и 

триглицериди, пушач, алкохол, наркотици, лекови, инфекции, дијабет, придружни болести. Од 

направените иследувања ќе се анализираат карактеристиките на аневризмата (локација, големина, 

руптурираност). Ќе бидат анализирани податоци за терапевтската интервенција(„коилинг“): време 

кога е спроведена после дијагностицирање; податоци за исходот на интервенциите (успешна, 

неуспешна,компликации,смртен исход); податоци за постоперативниот тек (ран постинтервентен 

тек до 6 месеци): состојба на третираната аневризма, должина на хоспитализација, витални 

физиолошки параметри, постоење на невролошки дефицит. Од лабораториски параметри на влез 

на студијата и по 6 месеци ќе се анализира крвна слика,  биохемиска анализа на ацидо-базниот 

статус, лактати, јонограм, гликемија, липиден статус, коагулациони параметри 

 

Опишан е начинот на кој процедура ќе се изведување при дијагностичка и тераписка постапка. На 

почетокот на истражувањето пациентите со упатна дијагноза на сомнителна мозочна аневризма ќе 

се спроведат на понатамошни дијагностички постапки, МДКТ на мозок нативна серија а во 

зависност од добиените примарни резултати ке бидат упатени и на дополнителни дијагностички 

иследувања, КТА, МРА. Кај оние со дијагностицирана мозочна аневризма, ке се спроведе конечна 

дијагностичка пункциона ендоваскуларна метода по Селдингер за конечна анализа и земање 

параметри за тераписка процедура. Изборот на терапевтската интервенција – хируршка или 

ендоваскуларна – ќе ја донесе конзилиум од неврохирурзи и радиолози, во согласност со пациентот. 

На секој пациент подобен за вклучување во студијата ќе му биде понудено да потпише согласност за 

интервентна процедура. На селектираните пациенти  ќе се земат лабараториски анализи и податоци 

согласно горе опишаните параметри потребни за проценка и следење. По спроведување на 

терапевтската постапка – коилинг ќе се регистрираат исходите од интервенциите и понатаму ќе се 

следи постинтервентниот период  до 6 месеци. Ќе се анализираат  варијабли релевантни за 

евалуација на вредноста на „коилингот“: компликации, невролошки дефицити, физичкиот, 

менталниот статус,  лабораторија како и смртен исход. Собраните податоци ќе се впишуваат во 

специјално изготвени прашалници. По контрола на собраните податоци, тие ќе бидат статистички 

анализирани. 

 

Статистички методи.Податоците добиени во текот на истражувањето ќе бидат статистички 

обработени со користење на статистички софтвер SPSS for Windows, version 26.0(IBM). 

Дескриптивната анализа на атрибутивните (квалитативни) серии ќе биде направена преку 

одредување на коефициент на односи, пропорции и стапки, а на нумеричките (квантитативни) 

серии со употреба на мерките на централна тенденција (аритметичка средина, медијана, минимали 

вредности, максимални вредности) и мерки на дисперзија (стандардна девијација, варијанса и 

стандардна грешка). Аналитичката фаза на статистичката обработка ќе се изведува со помош на 

параметриски и непараметриски тестови. За утврдување на асоцијација меѓу одредени атрибутивни 



белези ќе се користат непараметриските тестови: Pearson Chisquareтест, Fischerexact тест (само за 

дихотомни белези) и Fisher-Freeman-Halton Exact Test (за поголеми од 2х2 табели). Тестирањето на 

разликите или корелациите меѓу две и повеќе нумерички варијабли ќе се изведе со параметриски 

или непараметриски тестови, во зависност од нормалноста на нивните дистрибуции. Нормалноста 

на дистрибуциите на фреквенциите на испитуваните нумерички варијабли ќе биде тестирана со 

помош на тестовите на Kolmogorov-Smirnov и Shapiro-Wilk. Ако дистрибуцијата на една варијабла е 

нормална а на друга е асиметрична, параметриски тест може да се употреби само ако варијансите се 

хомогени. За испитување на хомогеноста на варијансите ќе се употреби тестот на Levene или Bartlett.  

Ако се исполнети условите за примена на параметриски тестови, за испитување на односи меѓу една 

зависна и една независна варијабла, ќе се употреби линеарна регресиона анализа (Linear Regression 

Analysis) и Pearson-ов коефициент на корелација. Ако не се исполнети, ќе се употреби 

непараметрискиот Spearman-ов коефициент на корелација на рангови. За испитување на 

корелацијата меѓу една зависна и повеќе независни варијабли, ќе се употреби повеќекратна 

регресиона анализа (Multiple Regression Analysis). За испитување на зависноста меѓу една дихотомна 

зависна варијабла и повеќе нумерички и/или атрибутивни варијабли, ќе се употреби биномна 

логистичка регресија (Binomial Logistic Regression).За тестирање на значајноста на разликите меѓу 

два независни примероци ако варијаблите имаат нормални дистрибуции и хомогени варијанси, ќе 

се употреби Student-ов t-тест за независни примероци. За два зависни примероци ќе се употреби 

Student-ов t-тест за два зависни примероци. За повеќе од два независни примероци, би се 

употребила АNOVA за независни примероци а за повеќе од два зависни примероци – ANOVA за 

зависни примероци. Ако дистрибуциите на споредуваните примероци (варијабли) не се нормални, 

ќе се употребат непараметриски тестови: за два независни примероци –Mann-Whitney U тест, за два 

зависни примероци – Wilcoxon-ов тест, за повеќе од два независни примероци – Kruskal-Wallis 

ANOVA, за повеќе од два зависни примероци –Friedman-ов тест.Факторите на ризик ќе бидат 

квантифицирани преку користење на coоднос на веројатности (ризици) (Oddratio – OR), со 

соодветни95-процентни интервали на доверба–95% confidence intervals (95% CI). Преживувањето ќе 

биде анализирано со Kaplan-Meier крива. Униваријантен и мултиваријантен Cox Proportional модел 

ќе биде користен за утврдување на асоцираноста на одредени параметри со времето на 

преживување. Тестирањето ќе се изведе при ниво на сигнификантност помало од 5% (p<0,05). 

Прикажувањето на податоците ќе се изведе со соодветни табели и графикони. 

 

Во делот Очекувани резултати објаснето е дека од студијата се очекува да се направи ризик 

стратификација на пациенти со мозочни аневризми во однос на дијагностиката и поставената 

индикација за ендоваскуларен третман. Исто така се очекува студијата да ја докаже вредноста на 

ендоваскуларниот третман, coiling со неговите модалитети, како миминална инвазивна метода кај 

пациентите со мозочни аневризми и да се докаже раниот постинтервентен успех од третманот и во 

периодот на следење кај третираните пациенти со крваречки и некрваречки аневризми. Од 

студијата се очекува да се потврди безбедноста и ефикасноста на ендоваскуларниот третман во 

лекувањето на мозочните аневризми.  

 

Во делот Рефернци дадени се 66 рефернции од автори кои се цитирани во поднесокот, а кои од 

различни аспекти го разработувале проблемот на мозочните аневризми. Современа литература е 

користена во поднесокот на докторскиот труд.    

 

 

 

 

 



ОЦЕНКА НА ПОДНЕСОКОТ  

 

Пријавената тема со предлог – докторски проект за изработка на докторски труд со наслов 

“Евалуација на ендоваскуларна дијагностика и тратман на пациенти со 

неруптурирани и руптурирани мозочни аневризми “ од  Д-р Дејан Даскалов преставува 

истражување од интервентна неврорадиологија, односно се однесува на ендоваскуларнте процедури  

како дијагностики и тераписки пресврт  во дијагностиката и третманот на мозочните аневризми во 

однос на класичниот хиручки пристап.  

 

Пријавената тема преставува актуелна и современа тема која треба да направи ризик 

стратификација на пациенти со мозочни аневризми во однос на дијагностиката и поставената 

индикација за ендоваскуларен третман и да го покаже и докаже вредноста на ендоваскуларниот 

третман, coiling со неговите модалитети, како миминална инвазивна метода кај пациентите со 

мозочни аневризм. Студијата треба да ја потврди безбедноста и ефикасноста на ендоваскуларниот 

третман во лекувањето на мозочните аневризми.  

 

Пријавената тема со предлог – докторски проект за изработка на докторски труд со наслов 

“Евалуација на ендоваскуларна дијагностика и тратман на пациенти со неруптурирани и 

руптурирани мозочни аневризми “ од  Д-р Дејан Даскалов, според мислењето на Комисијата за 

оцена, ги исполнува основните услови и стандарди за подготовка на докторски труд.  

 

ЗАКЛУЧОК И ПРЕДЛОГ 

 

По внимателно, целосно и исцрпно разгледување на пријавена тема со предлог за 

изработка на докторски труд со наслов “Евалуација на ендоваскуларна дијагностика и тратман на 

пациенти со неруптурирани и руптурирани мозочни аневризми “ од  Д-р Дејан Даскалов, 

Комисијата смета дека се работи за актуелен клинички проблем во интервентната неврорадиологија 

со јасно дефиниран мотив и цели, материјал и методи, со очекувани резултати кои ќе дадат свој 

значаен доринос во третманот на мозочните аневризми и цитирана современа литература .  

Врз основа на претходно изнесеното, Комисијата ја оценува позитивно пријавената  тема 

со предлог за изработка на докторски труд со наслов “Евалуација на ендоваскуларна дијагностика и 

тратман на пациенти со неруптурирани и руптурирани мозочни аневризми “ од  Д-р Дејан Даскалов 

и има чест да му предложи на Наставно-научниот совет на Медицинскиот факултет во состав на 

УКИМ, Скопје, да ја прифати пријавената тема за понатамошна обработка.  

 

07.02.2023       РЕЦЕНЗЕНТСКА  КОМИСИЈА 

Проф. д-р Елизабета Србиновска-Костовска, ментор 

Проф. д-р Александар Чапароски, член 

Проф. д-р Василчо Спиров, член 



 

До 

Наставно-научниот совет на 

Медицинскиот факултет при 

Универзитетот “Св. Кирил и Методиј 

Скопје 

 

 

РЕЦЕНЗИЈА 

 

Наставно-научниот совет на Медицинскиот факултет во Скопје на својата XLV работна седница 

одржана на ден 27.12.2022 година по предлог на Советот на III циклус-докторски студии по 

медицина од 20.12.2022, а врз основа на член 112 од Законот за високо образование и член 275 од 

Статутот на Медицинскиот факултет, во состав на Универзитетот “Св. Кирил и Методиј” во 

Скопје, донесе Одлука за формирање на Комисија за оцена на пријавен тема со предлог-

докторски проект за изработка на докторси труд од асист. д-р Биљана Спиркоска 

Вангеловска, вработена на Медицинскиот факултет во Скопје, со наслов „Испитување на 

вредностите на респираторната функција кај различни спортски дисциплини“ во 

следниот состав: 

1. Проф. д-р Бети Дејанова, ментор 

2. Проф. д-р Јасмина Плунцевиќ Глигороска, член 

3. Проф. д-р Златица Димитријевиќ Гошева , член 

 

Комисијата ја разгледа темата за изработка на докторска дисертација под наслов „Определување 

на метаболната количина во мирување и телесниот состав кај спортската популација“и има чест 

на Наставно-научниот совет да му го поднесе следниов 

  

ИЗВЕШТАЈ 

 

Асист. д-р Биљана Спиркоска Вангеловска 

Биографски податоци и образование 

Кандидатката д-р Биљана Спиркоска Вангеловска е родена 1987 година во Скопје. Основно и 

средно образование завршила во Скопје со одличен успех. Медицинскиот факултет го завршила 

во Скопје, во 2011 година, со среден успех 8.79. По завршувањето на приправничкиот стаж, го 



 

положила стручниот испит во ноември 2011 година. Од декември 2012 година кандидатката е 

вработена на Институтот за патолошка анатомија, каде што активно учествува во практичната 

настава на Катедрата за патолошка анатомија (наставна дејност), и макроскопска дисекција и 

микроскопска анализа на оперативни материјали, и изведување на обдукции (здравстевена 

дејност). Од октомври 2016 година е вработена на Институтот за физиологија со антропологија 

на Медицинскиот факултет во Скопје, каде што активно учествува во практичната настава на 

Катедрата за физиологија (наставна дејност), како и во Кабинетот за спортска медицина 

(здравствена дејност). Се стекнала со звањето специјалист по спортска медицина во јули 2022. 

Студент е на трет циклус – докторски студии на Школата за докторски студии на УКИМ во 

Скопје, од научната област базична медицина. Кандидатката активно го владее англискиот јазик 

(Cambridge Certificate of Preliminary English –B1 ) и пасивно го познава шпанскиот јазик. Во 

рамките на наставно-образовната дејност на Катедрата за физиологија при Медицинскиот 

факултет во Скопје, кандидатката ја изведува практичната настава на прв циклус студии на 

студиските програми на Факултетите за медицина, стоматологија, фармација, како и на 

Тригодишните стручни студии за медицински сестри, физиотерапевти, логопеди, акушерки и за 

инжењери по медицинска лабораториска дијагностика. 

 

Стручни активности 

 

Асист. д-р Биљана Спиркоска Вангеловска е активна во научната дисциплина  медицинска 

физиологија. Таа е член  на Македонското здружение за физиолози, како и на Европската 

асоцијација за физиолози (ФЕПС). Посебна област од интерес на кандидатката е спортската 

медицина. Таа учествувала на многу настани на меѓународни и домашни стручни собири и 

конгреси, организирани од областа на физиологијата и спортската медицина каде земала 

учество со орални и постер презентации. Од областа на спортската медицина, таа има објавено 

повеќе научни и стручни трудови во списанија од интерес. 

Мислење за предложената тема за изработка на докторска дисертација 

Доставениот поднесок за изработка на докторска дисертација ги содржи сите потребни елементи 

на една научно-истражувачка студија: апстракт со клучни зборови, вовед, мотив, цели на 

студијата, материјал и методи, протокол на студијата, очекувани резултати и литература. 

 

Во Воведот, кандидатката дава историски податоци за значењето на испитувањето на 

респираторната функција како и актуелен пресек за потребата на нејзината евалуација кај 



 

спортисти. Притоа, укажува на разликите кај спортските активности за начинот на добивање 

енергија во однос на аеробни и анаеробни спортови.    

Кандидатката детално ја опишува методата за спирометрија за добивање на белодробните 

волумени и капацитети, кои ги објаснува како статични и динамични параметри, како и 

нарушувања на функцијата на белите дробови од опструктивен и рестриктивен тип. 

  

Како Мотив за изработка на студијата кандидатката ја наведува потребата за испитување на 

различните видови спортови врз функционалната состојба на респираторниот систем. Притоа, 

се наведува значењето за испитувањето на адаптивните промени на респираторниот систем при 

физичко оптоварување кај различни видови на спортски дисциплини. Уште повеќе, според 

кандидатката, добрата респираторна функција несомнено придонесува за поуспешни спортски 

перформанси и постигнување на што подобри спортски резултати. Од тие причини, потребата да 

се испитува респираторната функција и нејзината адаптација кон физичкото оптоварување 

претставува основа за поставување на категоризиран протокол за работа со диференцирање на 

референтни вредности на различни спортски дисциплини во спортско-медицинската пракса. 

  

Целите на студијата се јасни и таксативно наброени: 

1) Да се определат вредностите на респираторните параметри кај спортистите од различни 

спортски дисциплини 

2) Да се споредат добиените вредности на респираторните параметри во однос на VO2max и да се 

утврди поврзаноста со општата кондициона способност 

3) Да се определи меѓусебната зависност на респираторните параметри со параметрите на 

телесниот состав 

4) Да се определи поврзаноста на респираторните параметри со времетраењето и интензитетот 

на спортување кај различни спортски дисциплини 

 

Истражувањето е дизајнирано како проспективна пресечна студија која ќе се спроведе на 

Институтот за физиологија при Медицинскиот факултет во Скопје. 

 

Во делот Материјал и методи кандидатката наведува дека студијата ќе биде изведена на 360 

испитаници од машки пол, од 9 до 30 годишна возраст, поделени по различни спортски 

дисциплини: 1. Спортови на изджливост – пливање, велосипедизам, трчање маратон (н=90); 2. 

Спортови на сила – атлетика, дигање тегови, боречки вештини (н=90); мешани спортови – 

фудбал, одбојка, ракомет и кошарка (н=90), а како контролна група ќе бидат вклучени 90 здрави 



 

испитаници од машки пол - седентери (н=90). Откако ќе им биде објаснет протоколот за работа 

во студијата на испитаниците, од секој треба да се добие потпис за информирана согласност (во 

прилог). Пред испитувањата на секој испитаник ќе му биде земена анамнеза и ќе треба да 

потполни анкетен прашалник (во прилог). Испитаниците ќе бидат испитувани во периодот 

помеѓу 8 и 12 часот наутро. 

Инклузионите фактори во оваа студија се: испитаници од машки пол, на возраст од 9 до 30 

години, најмалку 2 години активно вежбање и тренирање од 3 до 8 часа неделно, непушачи, 

форсиран експираторен волумен поголем од 80%. 

Ексклузионите фактори во оваа студија се: испитаници на возраст под 9 години и над 30 години, 

консумирање алкохол, психотропни супстанции и цигари, дискомфорт во градите и 

перзистентна респираторна и друга инфекција, историја на респираторно и кардиолошко 

заболвање, други хронични заболувања, деформитети на граден кош, форсиран експираторен 

волумен помал од 80%. 

 

При појаснување на методите на работа детално е објаснета опремата која ќе биде користена за 

потребните параметри за анализа како што се: висинометар СЕКА за одредеување на телесната 

висина на испитаниците; анализаторот за биоелектричната импеданца за анализа на телесниот 

состав: телесната маса, индексот на телесната маса, интраклеточната и екстраклеточната вода, 

присутноста на протеините, минералите, масната компонента, процентот на масната 

компонента, соодносот струк-колк и обезмастената компонента; апаратот за спирометрија и 

одредување на респираторните параметри; ергометарот за субмаксималниот повеќестепенест 

тест според протоколот на Брус за одредување на VO2max. Предиктивните равенки за 

математичко пресметување на метаболната количина се прецизно опишани и објаснети за 

подобро разбирање на добиените резултати. 

 

Детално е опишана статистичката анализа која е соодветна и ќе биде изведувана на добиените 

параметри од студијата. 

 

Поднесокот е уредно доставен до Етичката комисија за истражување на луѓе на Медицинскиот 

факултет при УКИМ, од каде е прифатен и одобрен за понатамошна процедура и негова 

изработка. Според тоа, истражувањето ќе биде извршено во согласност со декларацијата од 

Хелсинки што се потврдува со доставеното решение за согласност на Етичката комисија за 

истражување на луѓе на Медицинскиот факултет при УКИМ, како и од стручниот колегиум на 

Институтот за физиологија при Медицинскиот факултет во Скопје, при УКИМ. 



 

 

Од студијата кандидатката очекува да добијат релевантни податоци за респираторните 

параметри кај испитаниците, спортисти од различни спортски дисциплини, како и евентуални 

отстапувањата од референтните вредности. Се очекува во групата на спортски дисциплини со 

издржливост да се добијат повисоки вредности од останатите испитувани дисциплини како и 

разлики во поврзаноста со VO2max. Исто така, кандидатката очекува корелација на 

респираторните параметри со параметрите на телесниот состав кај различни спортски 

дисциплини. Според тоа, од студијата се очекува да добиените вредности на испитуваните 

параметри и нивната анализата придонесат за поцелисходен спортскомедицински преглед и 

попрецизен пристап при препорака за правилен раст и развој на детската популација, како и 

препорака за правилен тренажен процес на спортистите. 

 

На крајот од поднесокот е дадена листа на избрана литература која содржи 50 референции кои 

се од понов датум и се релевантни за темата на истражувањето, а истите се правилно цитирани. 

 

Во поднесокот како анекси се приложени формуларите кои ќе се користат во истражувањето 

(информирана согласност, прашалник за анамнестички податоци на испитаниците).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ЗАКЛУЧОК 

 

Врз основа на анализата на поднесената документација и пријавениот поднесок за изработка на 

докторски труд, актуелноста на темата, како и познавање на способноста на кандидатот за 

стручна и научна работа, Комисијата е на мислење дека поднесената пријава на кандидатот 

асист. д-р Биљана Спиркоска Вангеловска за изработка на докторски труд на тема „Испитување 

на вредностите на респираторната функција кај различни спортски дисциплини“ според својата 

актуелност, поставените цели, изборот на материјалот и методологијата на истражување, како и 

очекуваните резултати, во целост ги исполнува критериумите за изработка на квалитетна 

докторска дисертација.           

Според тоа, Комисијата позитивно ја оценува предложената тема за изработка на докторска 

дисертација и има чест да му предложи на Наставно-научниот совет на Медицински факултет 

Скопје да ја прифати и предлогот да го проследи во понатамошната постапка.  

 

 

 

РЕЦЕНЗЕНТСКА КОМИСИЈА: 

 

1. Проф. д-р Бети Дејанова 

 

_______________________ 

 

2. Проф. д-р Јасмина Плунцевиќ Глигороска 

 

___________________ 

 

3. Проф. д-р Златица Димитријевиќ Гошева  

 

_______________________ 

 

 

 

 



 

 



 

До 

Наставно-научниот совет на 

Медицинскиот факултет при 

Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ 

Скопје 

 

РЕЦЕНЗИЈА 

 

Наставно-научниот совет на Медицинскиот факултет во Скопје на својата XLV работна седница 

одржана на ден 27.12.2022 година по предлог на Советот на III циклус-докторски студии по 

медицина од 20.12.2022 година, а врз основа на член 112 од Законот за високо образование и 

член 275 од Статутот на Медицинскиот факултет, во состав на Универзитетот „Св. Кирил и 

Методиј“ во Скопје, донесе Одлука за формирање на Комисија за оцена на пријавена тема со 

предлог-докторски проект за изработка на докторси труд од асист. д-р Михаела Несторова 

Бражанска, вработена на Медицинскиот факултет во Скопје, со наслов „Определување на 

метаболната количина во мирување и телесниот состав кај спортската популација“ 

во следниот состав: 

 

1. Проф. д-р Бети Дејанова, ментор 

2. Проф. д-р Сунчица Петровска, член 

3. Проф. д-р Зоран Божиновски, член 

 

Комисијата ја разгледа темата за изработка на докторска дисертација под наслов „Определување 

на метаболната количина во мирување и телесниот состав кај спортската популација“и има чест 

на Наставно-научниот совет да му го поднесе следниот 

 

ИЗВЕШТАЈ 

 

Биографски податоци за кандидатот 

Д-р Михаела Несторова Бражанска 

 

Асист. д-р Михаела Несторова Бражанска е родена 1988 година во Скопје. Основно и средно 

образование завршила во Скопје со одличен успех. Медицинскиот факултет го завршила во 

Скопје во 2013 година, со среден успех 9.05. Од април, 2016 година е вработена на Институтот за 



 

физиологија каде зема учеството во практичната настава, како и во здравствената дејност во 

Кабинетот за спортска медицина. Специјализацијата по спортска медицина ја завршува во 

октомври 2019. Студент е на трет циклус – докторски студии на Школата за докторски студии на 

УКИМ во Скопје од научната област базична медицина. Кандидатката активно го владее 

англискииот јазик (Cambridge Certificate of Preliminary English –B1). Во рамките на наставно-

образовната дејност на Катедрата за физиологија при Медицинскиот факултет во Скопје, 

кандидатката ја изведува практичната настава на прв циклус студии на студиските програми на 

Факултетите за медицина, стоматологија, фармација, како и на Тригодишните стручни студии за 

медицински сестри, физиотерапевти, логопеди, акушерки и за инжењери по медицинска 

лабораториска дијагностика. 

 

Стручни активности 

Асист. д-р Михаела Несторова Бражанска е активна во научната дисциплина  медицинска 

физиологија. Таа е член  на Македонското здружение за физиолози, како и на Европската 

асоцијација за физиолози (ФЕПС). Посебна област од интерес на кандидатката е спортската 

медицина. Таа учествувала на многу настани на меѓународни и домашни стручни собири и 

конгреси, организирани од областа на физиологијата и спортската медицина каде земала 

учество со орални и постер презентации. Од областа на спортската медицина, таа има објавено 

повеќе научни и стручни трудови во списанија од интерес. 

  

Мислење за предложената тема за изработка на докторска дисертација 

Доставениот поднесок за изработка на докторска дисертација ги содржи сите потребни елементи 

на една научно-истражувачка студија: апстракт со клучни зборови, вовед, мотив, цели на 

студијата, материјал и методи, протокол на студијата, очекувани резултати и литература. 

 

Во Воведот, кандидатката дава актуелен пресек за важноста на телесниот состав, неговата 

евалуација кај спортисти како и воопшто следењето на нутритивниот статус, степенот на 

адипозност, и резултатите од тренирањето кај пошироката популација. Таа укажува на 

класификациите за методите на анализа на телесниот состав, и тоа: референтни, лабораториски 

и теренски. Притоа, ги споредува различните методи и условите за нивно изведување. Детално ја 

опишува методата за биоелектрична импеданца со основниот принцип на работа, укажувајќи на 

нејзините предности и слабости, како и оправданоста за нејзината употреба. Понатаму, 

кандидатката ја објаснува потребата за изготвување нутритивни и тренинг програми согласно 

индивидуалните потреби на спортистот и рекреативецот преку испитувањето на енергетскиот 



 

метаболизам. Притоа, таа експлицитно ги објаснува елементите на енергетскиот метаболизам 

преку базалната метаболна количина, метаболната количина во мирување, метаболната 

количина при активност, како и енергетскиот ефект на храната. За анализа на метаболната 

количина, таа ја објаснува методата за индиректна калориметрија, како и потребата за 

користење на математички равенки кои се изведени од мерењата на директната и индиректната 

калориметрија, познати како предвидени равенки. Во прилог на тоа, се укажува на постоењето 

на одредени варијации во предвидените равенки и нивната специфичност за одредени групи на 

испитаници. На крајот кандидатката зборува за комплексноста за изборот и примената на 

предвидената равенка за пресметување на дневната вкупна енергетска потрошувачка. 

 

Како Мотив за изработка на студијата кандидатката ја наведува потребата изготвување на 

програм за соодветен тренинг и нутрициски план кај спортисти и рекреативци, но и кај 

пошироката популација, особено заради порастот на преваленцата за обезност. Притоа, се 

укажува на важноста од одредувањето на телесниот состав и обезноста која несомнено 

преставува ризик фактор за појава на многу хронични заболувања на кардиоваскуларниот, 

ендокриниот и мускуло-склетниот систем. Исто така, се потврдува се поголемата потреба од 

нутритивни и тренинг протоколи, особено за правилен раст и развој кај помладата популација, 

но и за превенција од заболувања и успорено стареење кај повозрасните.  Сеуште оваа 

проблематика не е доволно испитана и дефинирана, па затоа постојат сеуште несоодветни 

протоколи кои не одговараат на возраста, полот, видот на физичката активност, како и на 

предиспозициите на поединецот, како што се недоволен внес на храна, витамини. Според сето 

ова, произлегува и мотивот да се изработи оваа студија т.е. да се изготват нутритивни и тренинг 

протоколи согласно енергетската потрошувачка и анализа на телесниот состав. Овие протоколи 

би требало да овозможат подобрување на телесниот состав, како и поуспешен спортски резултат, 

согласно физиолошките граници. 

 

Целите на студијата се јасни и таксативно наброени: 

1) Да се пресмета вредноста на метаболната количина во мирување 

2) Да се спореди која од предвидените равенки за метаболната количина во мирување одговара 

на вредностите добиени со индиректна калориметрија кај различни возрасни групи, телесен 

состав и начин на живот 

3) Да се анализира телесниот состав и корелацијата со метаболната количина во мирување кај 

различни типови на спорт 



 

4) Да се пресмета VO2max кај професионални спортисти, зависно од видот на спортување како и 

да се направи корелација со параметрите од телесниот состав и со  метаболната количина во 

мирување 

5)  Да се направат препораки и да се осмислат нутритивни протоколи кај различни групи на 

испитаници според возраста, физичката ангажираност, метаболната количина во мирување. 

 

Истражувањето е дизајнирано како проспективна пресечна студија која ќе се спроведе на 

Институтот за физиологија (Кабинетот за спортска медицина) при Медицинскиот факултет во 

Скопје. 

 

Во делот Материјал и методи кандидатката наведува дека студијата ќе биде изведена на 360 

испитаници од машки пол, поделени во 3 возрасни групи: I група – 18-24 години (н=120), II 

група – 25-31 година (н=120), III група 32-38 години (н=120). Во секоја возрасна група, 

испитаниците ќе бидат поделени на 4 подгрупи и тоа: 1. професионални спортисти со силови 

спортови (н=30), 2. професионални спортисти со спортови на издржливост (н=3), 3. Рекреативци 

(н=30), и 4. седантери  (н=30). Согласно на тоа, според физичката активност, испитаниците се 

поделени на професионални спортисти (н=180) и рекреативни спортисти (н=90), а за контролна 

група ќе бидат вклучени седантерите од сите 3 испитувани возрасни групи (н=90).  

При појаснување на методите на работа детално е објаснета опремата која ќе биде користена за 

потребните параметри за анализа како што се: висинометар СЕКА за одредеување на телесната 

висина на испитаниците; анализаторот за биоелектричната импеданца за анализа на телесниот 

состав: телесната маса, индексот на телесната маса, интраклеточната и екстраклеточната вода, 

присутноста на протеините, минералите, масната компонента, процентот на масната 

компонента, соодносот струк-колк и обезмастената компонента; апаратот Фит Меит за 

индиректната калориметрија за одредување на метаболната количина во мирување; ергометарот 

за субмаксималниот повеќестепенест тест според протоколот на Брус за одредување на VO2max. 

Предиктивните равенки за математичко пресметување на метаболната количина се прецизно 

опишани и објаснети за подобро разбирање на добиените резултати. 

Детално е опишана статистичката анализа која е соодветна и ќе биде изведувана на добиените 

параметри од студијата. 

Инклузивни критериуми за влез во студијата, кандидатката ги посочува испитаниците од машки 

пол, уреден наод на крвната слика, уреден ЕКГ наод и отсуство на акутно заболување, а 

ексклузивните критериуми се испитанци под 18 години и над 38 години, присуство на хронично 

заболување, метаболни и ендокрини нарушувања, нерегулиран крвен притисок и пулс. 



 

Испитаниците кои ќе бидат вклучени во оваа студија, мора да потпишат информирана 

согласност. 

 

Поднесокот е уредно доставен до Етичката комисија за истражување на луѓе на Медицинскиот 

факултет при УКИМ, од каде е прифатен и одобрен за понатамошна процедура и негова 

изработка. Според тоа, истражувањето ќе биде извршено во согласност со декларацијата од 

Хелсинки што се потврдува со доставеното решение за согласност на Етичката комисија за 

истражување на луѓе на Медицинскиот факултет при УКИМ, како и од стручниот колегиум на 

Институтот за физиологија при Медицинскиот факултет во Скопје, при УКИМ. 

 

Од студијата кандидатката очекува да добие релевантни податоци за телесниот состав на 

испитаниците, отстапувањата од референтните вредности. Кандидатот очекува различност во 

застапеноста на мускулната маса, интраклеточната вода и протеините кај професионалните 

спортисти во однос на рекреативните спортисти и седантерите. Исто така, се очекува да 

добиените вредности помогнат во изборот на најсоодветните предиктивни равенки кај различни 

возрасни групи и различни спортови, од што би произлегол и различниот нутритивен протокол. 

Кандидатката предвидува да постои разлика во однос на метаболната количина и VO2max кај 

различни возрасни групи, и тоа зависно од интензитетот на физичката активност, кај 

професионални спортисти кои се бават со спортови на издржливост и спортови со силови линии, 

рекреативни спортисти и седантери како контролна група. Се очекува да добиените вредности на 

испитуваните параметри и нивната анализата придонесат за поцелисходен спортскомедицински 

преглед и попрецизен пристап при препорака за тренажниот процес и нутритивниот протокол 

на спортистот. 

На крајот од поднесокот е дадена листа на избрана литература која содржи 51 референца кои се 

од понов датум и се релевантни за темата на истражувањето, а истите се правилно цитирани. 

 

Во поднесокот како анекси се приложени формуларите кои ќе се користат во истражувањето 

(информирана согласност, прашалник за анамнестички податоци на испитаниците).  

 

ЗАКЛУЧОК 

 

Врз основа на анализата на поднесената документација и пријавениот поднесок за изработка на 

докторски труд, актуелноста на темата, како и познавање на способноста на кандидатот за 

стручна и научна работа, Комисијата е на мислење дека поднесената пријава на кандидатот 



 

асист. д-р Михаела Несторова Бражанска за изработка на докторски труд на тема 

„Определување на метаболната количина во мирување и телесниот состав кај 

спортската популација“ според својата актуелност, поставените цели, изборот на материјалот 

и методологијата на истражување, како и очекуваните резултати, во целост ги исполнува 

критериумите за изработка на квалитетна докторска дисертација.  

Според тоа, Комисијата позитивно ја оценува предложената тема за изработка на докторска 

дисертација и има чест да му предложи на Наставно-научниот совет на Медицински факултет 

Скопје да ја прифати и предлогот да го проследи во понатамошната постапка.  

 

 

РЕЦЕНЗЕНТСКА КОМИСИЈА: 

 

1. Проф. д-р Бети Дејанова 

 

_______________________ 

 

 

2. Проф. д-р Сунчица Петровска 

 

_______________________ 

 

3. Проф. д-р Зоран Божиновски 

 

_______________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 



ДО НАСТАВНО-НАУЧЕН СОВЕТ НА  

МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ СКОПЈЕ 

УНИВЕРЗИТЕТ “ СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЈ” 

 

 

РЕЦЕНЗИЈА 

 

Наставно-научниот совет на својата XLIV редовна седница, одржана на ден 
17.11.2022 година, по предлог на Советот на III циклус-докторски студии донесе 
Одлука за формирање на Комисија за оцена на предлог – докторски проект 
(пријавена тема) за изработка на докторска дисертација од д-р Билјана 
Кипријановска со наслов:  

”Евалуација на полиморфизмот во генот за аполипопротеинот Е како 
ризик фактор за појава на постоперативен делириум кај возрасни 
пациенти” 

на англиски јазик: 

”Evaluation of the polymorphism in the apolipoprotein E gene as a risk factor 
for the occurrence of postoperative delirium in adult patients”. 

Формираната Комисијата во состав: 

1. Проф. Д-р Даниела Георгиева, ментор 
2. Проф. Д-р Билјана Кузмановска, член 
3. Проф. Д-р Јасминка Нанчева, член, 

 

го разгледа доставениот материјал и по меѓусебни консултации го поднесува 
следниов 
 
 

 
ИЗВЕШТАЈ 

 
 
 

      1. Извештај за доставениот поднесок за докторска дисертација 

            

           Текстот на поднесокот изработен од д-р Билјана Кипријановска, со 

работен наслов ”Евалуација на полиморфизмот во генот за 



аполипопротеинот Е како ризик фактор за појава на постоперативен 

делириум кај возрасни пациенти” на англиски јазик: ”Evaluation of the 

polymorphism in the apolipoprotein E gene as a risk factor for the 

occurrence of postoperative delirium in adult patients” е изложен на 27 страни 

и поделен на: вовед, хипотеза, мотив за истражувањето, цели, материјали и методи, 

статистичка обработка на добиените резултати, очекувани резултати, користена 

литература и прилог со прашалници. Предмет на истражување во оваа студија ќе 

биде евалуација на полиморфизмот во генотипот за аполипопротеинот Е како 

ризик фактор за појава на постоперативен делириум кај возрасни пациенти. 

Презентираниот материјал е јасно изложен, разбирлив, со научен пристап и 

концизен. 

 

        2. Извештај за поодделни делови на трудот 

             Воведот е поделен во неколку поглавја. На почетокот нагласена е  честотата 

на појава на постоперативниот делириум кај ворасните пациенти и неговиот 

неповолен исход по здравјето и квалитетот на живот кај пациентите кај кои се 

развива. Понатаму дефиниран е постоперативниот делириум и направена е 

поделба според клиничката манифестација. Потоа се разгледува  дијагнозата, 

факторите на ризик, патогенезата на постоперативниот делириум со посебен осврт 

на односот помеѓу аполипопротеинот Е и делириумот. 

 

                Во истражувачката хипотеза кандидатот претпоставува дека 

генотиповите на испитуваниот полиморфизам во генот APOE кој го содржат 

минорниот алел епсилон 4 се поврзани со зголемена инциденца, поголема 

сериозност и времетраење на постоперативниот делириум. Главната хипотеза на 

оваа студија се заснова на претходните сознанија од литературата. 

 

                 Бидејќи генетската предиспозиција за развој на постоперативен делириум 

не е доволно истражена и недостасуваат релевантни податоци во литературата, тоа 

го мотивира кандидатот за ваков вид на истражување. Главниот мотив на 

истражувањето е да се евалира полиморфизмот во генот за аполипопротеинот Е 

како ризик фактор за појава на постоперативен делириум кај возрасни пациенти со 

скршеница на горниот крај на бутната коска. Ако генотипот на АпоЕ е поврзан со 

делириумот, превентивните напори би можеле да ги таргетираат пациентите со 

најголем ризик од појава на постоперативен делириум и дизајнирање на подобри 

стратегии за превенција и третман. Комисијата смета дека мотивот за оваа студија 

е јасен, изложен е концизно, и  опфаќа низа непознати фактори кои заслужуваат 

истражување. 

 

 



            Во делот цели на истаржувањето јасно се изложени две примарни цели 

на истражувањето, како и две секундарни. Целите се прецизно дефинирани по 

однос на тоа што кандидатот сака да постигне со оваа студија. Првата примарна цел 

е да се утврди дали постои поврзаност помеѓу  фреквенцијата на генотиповите на 

испитуваниот полиморфизам во генот APOE кој го содржат минорниот алел 

епсилон 4 со појавата на делириум по операција. Втора примарна цел е да се утврди 

дали постои поврзаност помеѓу фреквенцијата на генотиповите на испитуваниот 

полиморфизам во генот APOE кој го содржат минорниот алел епсилон 4 со 

поголемата сериозност и времетраење на постоперативниот делиириум. Како 

секундарни цели се да се утврди поврзаност помеѓу други предиспонирачки 

фактори (возраст, пол, коморбидитети, постоечки когнитивен пад) и 

преципитирачките фактори присутни во периоперативниот период (времетраење, 

комплексност и инвазивност на самата хируршка процедура и анестезијата, 

постоперативна болка, постоперативни компликации) и појава, поголема 

сериозност и времетраење на делириум. Заедно со познавање на 

предиспонирачките фактори, разбирање на преципитирачките фактори на кои се 

изложени пациентите во периоперативниот период можат да помогнат во 

насочувањето на периоперативна нега прилагодена на секој пациент 

индивидуално. Превентивни напори за таргетирањето на пациентите со ризик од 

делириум може да го забави развојот на идната деменција и генетската варијација 

може да биде клучна детерминанта. 

 

             Истражувачката хипотеза, мотивот и целите на студијата се јасно изложени 

базирани на литература и клиничка пракса. 

 

             Во делот материјал и методи се истакнува дека кандидатот планира да 

спроведе проспективна, обсервациона, клиничка студија во која ќе бидат вклучени 

140 пациенти со скршеница на горниот крај на бутната коска примени за 

оперативен третман. Студијата ќе се изведува на Универзитетските клиники за 

трауматологија, ортопедија, анестезија со реанимација и интензивно лекување и 

ургентен центар (УК “ТОАРИЛУЦ”). Комисијата смета дека видот на студија е јасно 

дефиниран, како и планираниот број пациенти. Времетраењето на студијата ќе 

биде до исполнување на предвидената бројка испитаници. Во ова поглавје детално 

се опишани и инклузионите и ексклузионите критериуми за селекција на 

испитаниците, како и протоколот за работа. Сите пациенти вклучени во студијата 

ќе добијат спинална анестезија. Управувањето со спиналната анестезија нема да 

биде наметнато со протокол, за да се максимизира надворешната валидност на 

резултатите. Претходното постоечкото когнитивно функционирање ќе се оценува 

од два потврдени инструменти, краткиот ментален тест (AMT 10) и 

информативниот прашалник за когнитивен пад - кратка форма (IQCODE ‐ SF) .   На 

пациентите кои ќе ги исполнуваат критериумите за вклучување во студијата 



предоперативно ќе им се земе венска крв за генотипизација на АпоЕ. Скринингот 

за ПОД ќе започне веднаш по операција во собата за опоравување и ќе се следи 

еднаш на смена во текот на болничкиот престој со методот за проценка на 

конфузија (CAM). На крај се истакнува дека пациентите кои ќе развијат делириум 

ќе се третираат на вообичаен начин, првенствено со лекување на основните болести 

и со помошни мерки ќе се упатат на домашна лекување или во специјализирана 

установа за нега со препорака за понатамошно следење и контрола. 

 

            За подобра анализа на добиените резултати предвидена е статистичка 

анализа на податоците. Со примена на низа статистички анализи ќе се определи 

поврзаноста на клиничките параметри со фреквенциите на генотиповите и алелите 

на испитуваниот генски полиморфизам. 

 

            Комисијата цени дека со ваквиот пристап на студијата и проценка на 

добиените резултати ќе бидат постигнати зацртаните цели на студијата. Истотака 

би се потврдила хипотезата дека полиморфизмот во генот за аполипопротеинот Е 

е поврзан со појава на постоперативниот делириум кај возрасни пациенти. 

Дополнително се очекува подобра периоперативна грижа за болните. 

 

             Во однос на очекуваните резултати, докторандот очекува дека 

резултатите од испитувањето ќе регистрираат генетска поврзаност на 

полиморфизмот во генот за аполипопротеинот Е со појавата на постоперативниот 

делириум, а со тоа добиените сознанија можат да имаат потенцијална 

употребливост не само во базичната наука туку перспективно и клиничка примена 

со дизајнирање на подобри стратегии за превенција и третман кај оваа популација 

на пациенти. 

              

             Како прилог на поднесокот дадена се тестовите кои ќе се користат за 

проценка и следење на пациентите: краткиот ментален тест (AMT 10),  

информативниот прашалник за когнитивен пад - кратка форма (IQCODE ‐ SF), CAM 

(Confusion Assessment Method) скала за лесен пристап за дијагностика на делириум 

од страна на непсихијатриски персонал, АСА (American Society of Anesthesiologists) 

инструмент за класификација на физичкото здравје, VAS – скала за самооценување 

на болката кај пациентите. Тестовите се потврдени, релевантни и лесно 

спроведливи кај возрасни пациенти на одделите за ургентна медицина. 

  

Делот литература содржи 43 референци кои се уредно цитирани. 

Литературата е современа и соодветна за третираниот проблем. 

 

 



       3. Оценка на поднесокот за докторска дисертација 

Комисијата врз основа на приложениот материјал оценува дека поднесокот 
за изработка на докторска дисертација од страна на д-р Билјана Кипријановска,  со 
наслов ”Евалуација на полиморфизмот во генот за аполипопротеинот Е 
како ризик фактор за појава на постоперативен делириум кај возрасни 
пациенти” е со голема актуелност, придонес во научната дејност и потенцијална 
апликативност во клиничката пракса. Комисијата смета дека темата ги задоволува 
принципите на научна работа и има предуслови да биде реализирана. 
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До Наставно-научниот совет на  

МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ  

УНИВЕРЗИТЕТ „ СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЈ“  

СКОПЈЕ  

 

Наставно-научниот совет на Медицинскиот факултет при универзитетот „ Св. Кирил и 

Методиј“- Скопје, по предлог на Советот на трет циклус студии- докторски студии по 

медицина од 20.12.2022 година, на својата XLV работна седница, одржана на ден 

27.12.2022 година донесе одлука за формирање на рецензиона комисија за оцена на 

подобноста на пријавената тема за изработа на докторска дисертација со наслов:  

 

„ УЛОГАТА НА ИМИЏИНГ РАДИОЛОШКИТЕ МЕТОДИ ВО РАНА 

ДЕТЕКЦИЈА НА КРИПТОРХИЗАМ И КОРЕЛАЦИЈА СО КЛАСИЧНА 

ОРХИДОПЕКСИЈА “ на англиски јазик „THE ROLE OF IMAGING 

RADIOLOGICAL METHODS IN EARLY DIAGNOSIS OF CRYPTORCHIDISM 

AND CORRELATION WITH CLASSIC ORCHIDOPEXY’’ од студентот на трет 

циклус докторски студии д-р Милкица Пашоска  

во состав:  

1. Проф. д-р Надица Митреска, ментор  

2. Проф. д-р Василчо Спиров, член  

3. Проф. д-р Соња Бојаџиева, член.  

 

Рецензионата комисија, по разгледување на доставениот материјал за оцена на 

подобноста на темата за изработка на докторска дисертација, го поднесува следниот  

 

И З В Е Ш Т А Ј  

Пријавената тема за изработка на докторска дисертација со наслов: “УЛОГАТА 

НА ИМИЏИНГ РАДИОЛОШКИТЕ МЕТОДИ ВО РАНА ДЕТЕКЦИЈА НА 

КРИПТОРХИЗАМ И КОРЕЛАЦИЈА СО КЛАСИЧНА ОРХИДОПЕКСИЈА” од 

кандидатот д-р Милкица Пашоска  е поднесок изнесен на 25 страници структуиран на 

следниов начин: вовед, мотив, цели, истражувачки хипотези, методологија на 

истражувањето, очекувани резултати, анекс-инструмент на истражувањето и референци.  

Во воведот, кандидатот се осврнува на крипторхизмот, како најчеста 

конгенитална урогенитална аномалија кај машки деца која предизвикува примитивна 

тестикуларна патологија која е одговорна за неплодност, а исто така покажува позитивна 



врска со туморите на герминативните клетки.  Воведот, кандидатот го структуира во 3 

поглавја. Во првото, детално ја прикажува анатомијата на тестисите, јасно ја објаснува 

важноста на неспуштените тестиси кај машките деца, како и дека  крипторхизмот е 

поврзан со нарушена плодност, ингвинална хернија и зголемен ризик од рак на 

тестисите. Главните причини за третман на крипторхизам вклучуваат зголемен ризик од 

неплодност, малигнитет на тестисите, торзија и/или поврзана ингвинална хернија. 

Предоперативното откривање и локализација на тестисите може да го одреди 

оптималниот тип на процедура и да овозможи соодветно планирање во иднина. Во 

случај на исчезнати или отсутни тестиси, наодите од слики може да ја отстранат 

потребата за хируршко истражување. 

Во второто, го наведува ембрионалниот и интраутериниот развој на тестисите со 

посебен осврт на развојните дефекти кои допринесуваат за неспуштањето на тестисите. 

Во третото кандидатот ги опишува градбата и обвивките на тестисите како и инервација 

и васкуларизација на истите. Неспуштањето на тестисот се вика kryptorchismus testis, а 

може да биде обострано (anorchismus) или еднострано (monorchismus). Доколку тестисот 

не се спушти природно во скротумот или ако не се изврши хируршка интервенција до 4-

тата година, доаѓа до негова атрофија. Сперматогенезата нема да се одвива, бидејќи 

температурата во абдоменот е значително повисока од онаа во скротумот, која е 

оптимална за сперматогенеза. Лицата со неспуштен тестис се инфертилни, но не мора 

да бидат импотентни. Заостанувањето на тестисот во ингвиналниот канал може да биде 

комбинирано со конгенитална кила, hydrocela, бидејќи перитонеалниот изврат processus 

vaginalis останува отворен.  

Тестисот може да биде лоциран и на друго невообичаено место, па станува збор 

за ectopio testis. Исто така тестисот во скротумот може да биде инвертно поставен, така 

што неговиот заден раб е свртен напред, а предниот назад. Торзија на тестис е состојба 

на  негово торквиеање (увртување) околу оската на васкуларната петелка. Оваа состојба 

е последица на конгенитална аномалија на прекумерна подвижност на тестисот. Со 

торзијата се погодени и крвните садови, при што се компромитира циркулацијата и 

исхраната. Оваа состојба е ургентна, се манифестира со јака болка и оток и бара 

хируршка интервенција, најдоцна во текот на 6 часа од појавата.  

Мотивот за изработка на истражувањето е јасно срочен, односно истиот 

потекнува од се поголемиот број педијатриски пациенти кои страдаат од непалпабилни 

или неспуштени тестиси во Република Македонија. Патогенезата на оваа состојба  

најчесто се препишува на дефект кој настанува во интраутериниот развој на тестисите 

од Губеракулумот (идниот скротум). Кандидатот како радиолог во секојдневната пракса 

забележува патологија на урогениталниот тракт кај машки деца која многу често е 

превидена во раните денови односно месеци на машките деца. Целта на кандидатот е да 

изврши евалуација на специфичноста и ефикасноста на радиолошките имиџинг методи 

како ултразвук и магнетна резонанца преку радиолошка анализа на тестикуларниот 

паренхим  и идентификација односно прецизна локализација на патолошки поставените 

тестиси кај децата, која е директна причина за појава на крипторхизам, со цел да се 

избере вистинскиот тертман и терапија за оваа состојба. Покрај тоа кандидатот се 

осврнува и на анализа на влијанието на социо-културните навики на населението во 

врска со земање во предвид на потребите од навремени дијагностики и интервенции. Ја 

објаснува важноста да се дојде до нови насоки и да се утврдат одредени пристапи кои во 

иднина би ја зголемиле ефективноста и ефикасноста на дијагностичката точност при 

локализација на неспуштени тестиси (крипторхизам). Да се осознаат нови, современи 

пристапи при утврдување на радиолошките методи за прецизна локализација, големина, 

евалуација на морфолошката структура на тестисите, како и истите да се применуваат 



во пракса. Откако теоретски ќе се утврди постоење/непостоење на позитивната 

поврзаност помеѓу потребата од навремено дијагностицирање и локализација на 

неспуштените тестиси (крипторхизам), ќе се направи обид истото да се докаже преку 

реални примери во пракса.  

Оттука произлегува и главната цел на ова истражување, односно да се направи 

анализа на сензитивноста и специфичноста на ултразвукот и магнетната резонанца за 

прецизна евалуација на локализацијата, големината и морфолошката структура на 

тестисите кај педијатриски пациенти во Република Македонија, додека специфични 

цели се следниве: утврдување на дијагностичката вредност, точност и специфичност на 

ултразвукот и DWI секвенцата на магнетната резонанца земајќи ги оперативните наоди 

од класичната орхидопексија како златен стандард, индиректна анализа на социо-

културните навики на населението, како и поттикнување на населението за редовни 

прегледи.  

Кандидатот ги набројува следниве истражувачки хипотези 

1) Ултрасонографијата може со сигурност да ги локализира непалпабилните 

неспуштени тестиси. 

2) MRI, како неинвазивна алатка за снимање, која не имплицира јонизирачко зрачење, 

во одредeни случаи е повеќе ефикасна во лоцирањето на интраабдоминалните 

функционални тестиси и притоа  успеава да ги лоцира поголем дел од атрофираните 

тестиси 

3) DWI методата, посочува на високо ниво на перформанси и дијагностичка точност 

при локализација на неспуштени тестиси (крипторхизам) 

4) Какви модалитети на дијагностичка слика се користат за откривање и локализација 

на непалпабилни неспуштени тестиси. Во колкава мера се вклучува употреба на  

ултрасонографија и магнетна резонанца и кои се придобивките/недостатоците. 

 

Во делот методологија на истражувањето, кандидатот наведува дека 

истражувањето ќе претставува аналитичка - трансверзална (cross-sectional) студија. Ќе 

се спроведува на ЈЗУ Универзитетскиот институт за Радиологија - Скопје каде што ќе се 

врши колектирањето на резултати од испитаниците и анализа на наодите. Како извор на 

податоци ќе се користат МР и УЗ  прегледите на мала карлица направени по протокол 

за евалуација на тестиси кои ќе бидат анализирани радиолог, како и податоците добиени 

од Универзитетската Клиника за Детска Хирургија Скопје. Истражуваната популација 

ќе биде составена од машки деца на возраст од 0 до 14 години. Испитуваната група ќе ја 

сочинуваат пациенти со работна дијагноза за непалпабилни тестиси, а кои се упатени на 

Универзитетскиот институт за Радиологија - Скопје, заради УЗ преглед на ингвинални 

регии и скротум и утврдување на патолошките промени во истиот. Големина на 

примерокот - Испитуваниот примерок ќе го сочинуваат 80 испитаници. Кај сите 

пациенти од испитуваната група ќе биде направен МР преглед на мала карлица во 

сагитална и аксијална рамнина со Т1 и Т2 пулс секвенци и Т2 со супресија на маст, како 

и DWI секвенца. Снимањето ќе се изврши со апаратот Magnetom Essenca, Tim (25cm x 

16cm) Siemens 1,5 T. Кандидатот објасува дека Магнетната резонанца (МР) (Magnetic 

Resonance Imaging - MRI) е радиолошка метода која се заснова на примена на јако 

магнетно поле и современа компјутерска техника за обработка на слики со цел анализа 

на внатрешните структури и функционирањето на телото и истата се базира на 

движењето на протонот во јадрото на водородот. Кога телото е изложено на силно 

магнетно поле, водородните протони се ориентираат во насока на тоа поле и 

дополнително почнуваат да се ротираат, односно телото станува намагнетизирано. 



Ткивата кои имаат поголем магнетизам (содржат повеќе протони) ќе дадат појак сигнал 

и добиената слика ќе биде посветла и обратно. Во времето меѓу две индукции со 

радиофреквентни бранови, протоните на ткивата поминуваат низ две различни времиња 

на релаксација (Т1 и Т2), кои се различни кај поедини ткива. Со комбинирање на сликите 

добиени во Т1 и Т2 времињата во трите рамнини се добива целосна информација за 

состојбата на ткивата. 

Пред почеток на МР прегледот на родителите/старателите на сите пациенти од 

испитуваната група ќе им биде поделен прашалник, кој доброволно ќе го пополнат, а со 

цел утврдување на факторите на ризик за појава на неспуштени тестиси.  

 

Во делот статистичка анализа, кандидатот таксативно ги наведува статистичките 

алатки со кои ќе се обработуваат поодделни податоци добиени во текот на 

истражувањето (дистрибуција на фреквенции, мерки на централна тенденција, Chi-

square тест на хомогеност со С - коефициент на контингенција, линеарна корелација - 

Pearson-ов коефициент, мултиваријантна анализа, т-тест за независни примероци, Mann-

Whitney U тест, Kolmogorov-Smirnov test for two samples и Fisher-exact тест). 

 

Во делот очекувани резултати кандидатот претпоставува одговори на 

предходно дефинираните цели. Имено, со оваа студија се очекува да се утврди 

сензитивноста и специфичноста на радиолошките имиџинг методи во детекција и 

локализација на неспуштените тестиси. Истотака со оваа студија и со големиот број 

истражувања на оваа тема во светот ќе се извлечат заклучоци за големината и значењето 

на овој јавно-зравствен проблем кој е еден од главните причинители за стерилитет и 

појава на неоплазми од Герминативно потекло кај машката популација, а нивното 

лекување значајно го оптоваруваат и семејството и општеството во целина. Студијата 

ќе овозможи да се дефинираат параметрите за рана дијагностика на крипторхизам со 

што ќе се овозможи понатамошен соодветен третман и терапија. Преку овој труд, се 

обезбедува јасно дефинирање на причинско-последичната состојба во врска со 

крипторхизмот, со посебен осврт на нивото на свесност кај јавноста, преку 

извлекување на заклучоци од целната група на испитаници, со цел да се увиди 

начинот на перцепција на проблематиката, како и преземени чекори во однос на 

истата.  

Применетата студија во рамките на овој труд, дополнително посочува на 

честата патологија за настанување на крипторхизмот, со можност за приказ на 

истата, во рамки на избраната популација за истражување. Исто така, од особена 

важност е што оваа студија и применетата емпириска рамка, ќе дадат значителни 

насоки во врска со понатамошен соодветен третман и терапија, а пред се, начин на 

поттикнување на нивото на свесност со почести прегледи и преземање на соодветни 

здравствени иницијативи, со цел да се спречат компликации во здравјето на 

најмладите пациенти.  

Сето тоа, во голема мера може да придонесе, како финален резултат да се 

креира соодветен здравствен протокол за примена и навремен третман на млади од 

0 до 14 години во Република Северна Македонија, во врска со намалување или 

целосно спречување на последиците од крипторхизам. Најнакрај, преку теоретско-

практичен приказ на оваа проблематика, се очекува истата да биде значителен 

придонес за голем број на понатамошни истражувања во глобални рамки, при што 

добиените заклучоци се од круцијална важност за овој јавно-зравствен предизвик, 

кој е директно поврзан со примена на соодветен третман, како и поттикнување на 

јавната свесност за превентивно делување. 



 

 

На крајот се поместени два анекси. За потребите на истражувањето изготвен е 

прашалник (анекс 1), кој содржи прашања кои ќе помогнат во одредување на 

демографските и биографските карактеристики на пациентите, и формулар за 

согласност од родител/старател (анекс 2), во кој ќе бидат евалуирани податоците за 

пациентите.  

Делот референци содржи 54 современи и уредно цитирани наслови.  

Врз основа на доставениот материјал, по разгледување на истиот, рецензионата комисија 

го донесе следниов  

 

З А К Л У Ч О К  

Пријавената тема за изработа на докторска дисертација со наслов : „УЛОГАТА НА 

ИМИЏИНГ РАДИОЛОШКИТЕ МЕТОДИ ВО РАНА ДЕТЕКЦИЈА НА 

КРИПТОРХИЗАМ И КОРЕЛАЦИЈА СО КЛАСИЧНА ОРХИДОПЕКСИЈА” 

поднесена од кандидатот д-р Милкица Пашоска ги задоволува принципите на научна 

работа. Темата е актуелна, дава научен придонес во областа на современата имиџинг 

дијагностика, а воедно има и апликативна вредност во клиничката пракса.  

 

Врз основа на горенаведеното, комисијата има чест, на Наставно-научниот совет на 

Медицинскиот факултет во Скопје, да му предложи, пријавената тема „УЛОГАТА НА 

ИМИЏИНГ РАДИОЛОШКИТЕ МЕТОДИ ВО РАНА ДЕТЕКЦИЈА НА 

КРИПТОРХИЗАМ И КОРЕЛАЦИЈА СО КЛАСИЧНА ОРХИДОПЕКСИЈА ” oд 

кандидатот д-р Милкица Пашоска, да ја прифати.  

 

Рецензиона комисија: во состав:  

 

1. Проф. д-р Надица Митреска, ментор  _____________________________  

 

2. Проф. д-р Василчо Спиров, член_______________________________  

 

3. Проф. д-р Соња Бојаџиева, член_______________________________ 

 

 

Скопје, февруари 2023 год. 



 

Р Е Ц Е Н З И Ј А 

ЗА ОЦЕНКА НА ТЕМА ЗА ИЗРАБОТКА НА ДОКТОРСКИ  ТРУД 

 

 

Наставно-научниот совет на Медицинскиот факултет во Скопје, во состав на 

Универзитетот “Св. Кирил и Методиј” во Скопје на својата XLV редовна седница одржана 

на ден 27.12.2022 година, а врз основа на член 275 од Статутот на Медицински факултет во 

Скопје (бр. 458 од 17.10. 2019) и член 52 од став 1 и став 2 од Правилникот за условите, 

критериумите и правилата на запишувањето и студирање на трет циклус академски студии 

– докторски студии на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј “ во Скопје, (Универзитетски 

гласник бр 530/2020) на предлог од Советот на трет циклус – докторски студии по 

медицина од 20.12.2022 формирана е комисија за оцена на пријавена тема со предлог-

докторски проект за изработка на докторски труд со наслов „Компарација на ефектот 

на артроцентеза на темпоромандибуларниот зглоб по интраартикуларна 

апликација на хијалуронска киселина или кортикостероид“ од студентот на трет 

циклус  - докторски студии д-р Весна Гошиќ Марковска. Комисијата е во состав:  

1. Проф. д-р Јасмина Плунцевиќ Глигороска (ментор),  

2. Проф. д-р Роза Џолева Толеска (член) 

3. Проф. д-р Валентина Коевска (член).  

 

По разгледување на предложената тема за изработка на докторска дисертација, 

Рецензионата комисија до Наставно-научниот совет на Медицински факултет и до Советот 

за трет циклус – докторски студии на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј “ во Скопје го 

поднесува следниот  

 

 

 

И З В Е Ш Т А Ј 

 

 

Биографски податоци за кандидатот 

 

Д-р Весна Гошиќ Марковска е родена во Скопје 1987 година. Основно и средно 

образование има завршено со одличен успех во Ниш - Србија.  Во 2006 е запишана на 

Стоматолошкиот факултет на УКИМ во Скопје, каде студиите ги  има завршено со средна 

оценка 8.6 во 2011 година. Од 2012 - 2020год работи како доктор по општа стоматологија 

во приватна здравствена установа. Од 2014год запишува специјализација по Максило-

фацијална хирургија и ја завршува во 2020год. Од 2020 се вработува во Клиничка болница 

во Тетово како специјалист максилофацијален хирург каде што работи и сега. Во учебната 

2017/2018 година е запишана на Докторските студии на Медицински факултет Скопје, 

УКИМ. 

 

 

Мислење за предложената тема за изработка на докторска дисертација 



Доставениот предлог проект за изработка на докторска дисертација од 

организациски аспект ги содржи неопходните елементи за научно-истражувачка студија: 

вовед, мотив, цели, хипотези, материјал и методологија на истражувањето, очекувани 

резултати и литература.  

Во воведот кандидатката го дефинира темпоромандибуларното нарушување 

(ТМН), етиологијата, симтопатологијата, процедурите за дијагноза како и начините на 

третман на ова нарушување. Темпоромандибуларното нарушување-ТМН е хетерогена 

група на  симптоми, кое се карактеризира со орофацијална болка во преаурикуларната 

регија, болка на џвакалната мускулатура и дисфункција на темпоромандибуларниот зглоб. 

Ова нарушување ги зафаќа  коскените и мекоткивните структури на  

темпоромандибуларниот зглоб (ТМЗ) и мастикаторната мускулатура, при што како 

најчести симптоми се јавуваат: локална болка, лимитирано движење на долната вилица, 

звук “клик”  при отварање или затварање на мандибулата, главоболка  и ирадирачка болка 

кон рамото или вратот.  

Етиологијата на ТМ нарушување  е непозната, но психолошките, анатомските и 

невромускулните  фактори се најчести можни етиолошки причинители. Дијагнозата на 

ТМН се поставува врз основа на клиничката слика, палпација на ТМЗ, аускултација на ТМЗ 

и со помош на радиолошки снимања како ортопантомограм, нативна рентген снимка на 

темпоромандибуларниот зглоб, компјутерска томографија и магнетна резонанца. 

Класификацијата на степенот на изразеноста на ТМН се евалуира со помош на Helkimo 

Index, кој го опишува интеринцизалното растојание, девијација на мандибулата при 

отварање, болка во предел во преаурикуларна регија и палпаторна болка на 

мастикаторната мускулатура. 

 Кандидатката детаљно дава информации за историјатот на  методата артроцентеза, 

која за прв пат е опишана и употребена од Nitzan, при што се постигнати задоволителни 

резултати како намалување на болката во темпоромандибуларниот зглоб, зголемено 

интеринцизално растојание и намалување на крепитациите при движење на мандибулата. 

Артроцентезата е минимално инвазивна техника која се изведува во локална анаестезија, 

во амбулантски услови и е лесна за изведување. Артроцентезата е наједноставната форма 

на хируршки третман на темпоромандибуларниот зглоб, чија цел е ослободување на дискот 

и одстранување на адхезиите помеѓу површината на дискот и fossa mandibularis под дејство 

на хидрауличниот притисок од иригацијата на горниот зглобен простор. Како средство за 

иригација на зглобниот простор (лаважа) покрај физиолошки раствор може да содржи и 

медикаменти како што се  кортикостероид, плазма збогатена со тромбоцити или 

хијалуронска киселина.   

 Кандидаткта детаљно не запознава со патофизиолошките механизми на ТМН, кои 

може да бидат од воспалителни или невоспалителни причини, но најчесто се поврзани со 

структурни промени во зглобните структури, како што се деградација на 'рскавицата и 

субхондрална коска. Овие промени може да бидат резултат на зголемено артикуларно 

оптоварување. Кај воспалителни ТМН, се појавуваат различни медијатори на воспаление, 

особено цитокини кои може да бидат одговорни за ензимска деградација на матриксот на 

коската. Макромолекуларната деградација на матриксот предизвикува физичко и 

биолошко оштетување на ткивата. Болеста напредува поради деградација на фрагменти, 



протеогликани и колаген кои се ослободуваат во синовијалната течност и предизвикуваат 

воспалителна болка. Артроцентезата ја намалува болката овозможувајќи елиминација на 

воспалителни клетки од зглобниот простор и ја зголемува мандибуларната мобилност со 

отстранување на интраартикуларни адхезии, елиминирање на негативниот притисок во 

зглобот, на тој начин овозможува обновување на просторот меѓу зглобните површини и ја 

намалува механичката опструкција. 

 Кандидатката укажува на научни истражувања и пракса во која  постапката на 

артроцентеза се унапредува со дополнителна примена на медикаменти кои ја намалуваат 

болката и воспалителниот процес. Најголемиот број на студии во кои биле компарирани 

ефектите на артроцентезата со физиолошки раствор и на артроцентезата со физиолошки 

раствор и суплеметарна супстанца (хијалуронска киселина, кортикостероид, аналгетик, 

витамини и сл.) покажуваат подобри параметри на функцијата на темпоромандибуларниот 

зглоб, намалување на субјективно чувство на болка и останати симптоми на ТМН. 

Мотив за ова истражување е фактот дека артроцентезата на темпоромандибуларниот 

зглоб се применува од последната деценија на минатиот век, но сеуште нема доволно 

квалитетни истражувања за ефикасноста на овој третман на болката и останати симптоми 

на ТМЗ, особено во однос на применетите суплементарни медикаменти чија цел е да го 

подобрат ефектот на артроцентезата. 

Целите на оваа студија се јасни и таксативно наброени:  

1) Да се испита ефектот на артроцентезата со кортикостероид и артроцентезата со 

хијалуронска киселина врз степенот на болка во предел на ТМЗ;  

2) Да се испита дали постои и колкава е разликата во интеринцизалното растојание 

при отварање на долната вилица, протрузија и латеротрузија, после извршената 

артроцентеза со кортикостероид или хијалуронска киселина;   

3) Да се испита ефектот на терапијата врз крепитациите во зглобот при отварање и 

затварање на вилицата;  

4) Да се спореди долготрајноста на ефектот на артоцентезата со кортикостероид или 

хијалуронска киселина во период од 3 месеци по извршената артроцентеза. 

 

Истражувањето е осмислено како лонгитудинална (проспективно аналитичка) студија 

во која ќе бидат вклучени 60 пациенти со дијагностицирано темпоромандибуларно 

нарушување кои ќе бидат селектирани на одделот за Максилофацијална хирургија  во 

Клиничката болница во Тетово. 

Во делот материјал и метод на студијата кандидатката објаснува дека испитаниците ќе 

бидат насумично поделени во две групи, група од 30 испитаници кои ќе бидат третирани 

со артроцентеза и интраартикуларна апликација на кортикостероид и втора група од 30 

испитаници који ќе бидат третирани со артроцентеза и инатраартикуларна апликација на 

хијалуронска киселина. Параметрите на функцијата на темпоромандибуларниот зглоб ќе 

бидат мерени пет пати: пред интервенцијата со артроцентеза, на седмиот ден (7), на 

триесетиот ден (30), шеесетти ( 60) и деведесетти (90) ден по артроцентезата. 

Инклузиони критериуми: пациенти со ТМН на возраст од 18-65 години, ТМН со 

болка во мастикаторна мускулатуа, нарушувањето треба да има хроничен тек (со траење 

најмалку од 3 месеци). Ексклузиони критериуми: анкилоза на темпоромандибуларниот 

зглоб, лимитирана ментална способност, бременост и лактација, Diabetes mellitus, 



претходна историја за оперативен зафат на ТМЗ, пациенти со антикоагулантна терапија, 

имуносупресивни пациенти. 

Основни параметри за евалуација на ефикасноста на артроцентезата се: 

максимално интеринцизално отварање, зголемување на подвижноста на мандибулата во 

сите правци, болката и звукот во зглобот. Во предоперативната евалуација ќе биде 

вклучена и нативна снимка на зглобовите со цел да се потврди или исклучи присуство на 

цисти, тумори или друга патологија на зглобовите. 

• Максималното интеринцизално растојание, пропулзијата и 

латерпопулзијата ќе бидат измерени со помош на шублер. 

• Квантитетот на болка ќе биде проценет со помош на Visual Analog Scale (VAS) 

од 1-10, каде што 0 е  отсуство на болка, а 10 е најголемата болка. 

• Квантитетот на мастикаторната способност ќе се измери со помош на VAS од 

1-10, каде што 0 е јадење на исклучиво мека и течна храна, а 10 е способност 

за џвакање на цврста и тврда храна. 

• Аускултирањето на зглобот ќе биде извршено со помош на стетоскоп за да се 

евидентира присуство или одсуство на звук во зглобот. 

Според протоколот на работа на ова истражување испитаниците од првата група, 

ќе бидат третирани со артроцентеза со 100мл на 0.9% NaCl и ампула Kenalog 40 mg/1 ml 

(triamcinolonacetonid). Испитаниците од втората група, ќе бидат третирани со 100 ml 0.9% 

NaCl и ампула Ostenil 2ml( Sodium hyaluronate 1%). 

Артроцентезата ќе се изведе по протоколот на Nitzan со локална анестезија. Најпрво 

ќе се запазат принципите на антисептично оперативно поле, ќе се заштити отворон на 

надворешниот ушен канал со помош на газа. По обележувањето на Holmlund Helsing line 

(канто-трагална линија), се обележува првата убодна точка на 10 мм од трагусот и 2 мм 

инфериорно од кантотрагална линија. Втората убодна точка е на 20мм растојание од 

трагусот и 10 мм инфериорно. По обележувањето на убодните точки, со игла со промер 19G 

се аплицира 1.5 мл на 2% Lidocain so adrenalin 1: 2.000.000 за анестезирање на n. 

auriculotemporalis и се аплицира во првата уобдна точка т.е. во горниот зглобен простор. 

Потоа со игла со прoмер од 19 G се влегува во втората убодна точка. Во првата убодна точка 

преку иглата, со шприц од 20 cc3 шприц се внесува физиолошки раствор а од втората убодна 

точка преку иглата се дренира содржината од зглобот.  Втората игла се одстранува а преку 

првата игла се аплицира, во првата група на испитаници кортикостероид а во втората група 

на испитаници хијалуронска киселина. 

Постоперативно на пациентите ќе им биде препишана аналгетска терапија во 

времетраење од 3 дена и антибиотска терапија. Пациентите постоперативно ќе прават 

физикална терапија на зглобот. 

Пациентите ќе бидат запознаени со техниката на артроцентезата и со возможните 

несакани дејства, (на пр. анестезирање на n. facialis, излив на физиолошки раствор 

екстрааурикуларно и појава на хематом). Доколку пациентите ја разберат студијата и се 

согласат да учествуваат во неа, ќе треба да потпишат информирана согласност со што се 

потврдува нивното учество во студијата. 

Статистичката анализа ќе биде направена со статистички програм Statistica 7.1; SPSS 

20.0.  



Поднесокот е уредно доставен до Етичката комисија за истражување на луѓе на 

Медицинскиот факултет при УКИМ, од каде е прифатен и одобрен за понатамошна 

процедура и негова изработка. Според тоа, истражувањето ќе биде извршено во согласност 

со декларацијата од Хелсинки што се потврдува со доставеното решение за согласност на 

Етичката комисија за истражување на луѓе на Медицинскиот факултет при УКИМ, 

решение од  Комисија за етички прашања и согласност од стручниот колегиум на одделот 

за максилофацијална хирургија на ЈЗУ Клиничка болница Тетово. 

Како очекуван научен придонес од овој проект кандидатката очекува 

објективни и релевантни податоци за ефектот на применетата метода ( артроцентеза со 

хијалуронска киселина или со кортикостероид) што ќе биде дополнување на научните  

сознанија за тоа кој е најпогодниот медикамент кој успешно делува суплементарно со 

извршената артроцентеза. Резултатите од оваа студија би го поедноставиле изборот на 

терапијата на темпоромандибуларно нарушување во однос на симптоматологијата и би 

придонеле во подобрени резултати на лекувањето на ТМН. 

На крајот од поднесокот е дадена листа на одбрана користена литература која 

содржи 20 референции кои се од понов датум и се релевантни за темата на истражувањето, 

а истите се правилно цитирани. 

Во поднесокот како анекси се приложени формуларите кои ќе се користат во 

истражувањето (информирана согласност, прашалник за анамнестички податоци на 

испитаниците, согласност од лекарскиот колегиум на здравствената организација каде ќе 

биде спроведено остражувањето).  

  



З А К Л У Ч ОК 

Врз основа на направената анализа на поднесената документација и пријавата за 

изработка на докторската дисертација, Комисијата смета дека темата е актуелна од научна 

и практична гледна точка, а според опишаната методологија постојат реални услови за 

нејзина изработка. Познавајќи ги квалитетите на кандидатот и нејзината способност за 

стручна и научна работа, комисијата го оценува предлог – проектот подобен за изработка 

и го оценува позитивно. Врз основа на сето досега кажано комисијата има чест и 

задоволство да му предложи на Наставно-научниот совет на Медицинскиот факултет во 

Скопје да ја прифати предложената тема „Компарација на ефектот на артроцентеза 

на темпоромандибуларниот зглоб по интраартикуларна апликација на 

хијалуронска киселина или кортикостероид“ од  д-р Весна Гошиќ Марковска за 

изработка на докторската дисертација и да овозможи понатамошна реализација на 

истражувањето и изработка на оваа докторска дисертација. 

 

 

Рецензентска комисија:  

Проф. д-р Јасмина Плунцевиќ Глигороска  

________________________________ 

Проф. д-р Роза Џолева Толеска  

_________________________________ 

Проф. д-р Валентина Коевска 

______________________________ 
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До  

Наставно-научен совет  

НА МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ 

УНИВЕРЗИТЕТ “СВЕТИ КИРИЛ И МЕТОДИЈ” 

СКОПЈЕ 

 

 

 

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

27.12.2022 година, а по предлог на Советот на III циклус-докторски студии донесе Одлука 

за формирање на Комисија за оцена на тема за изработка на докторска дисертација од  

д-р Билјана Тодорова со наслов:  

 

 

 

“Улогата на новите предиктивни и дијагностички биомаркери адипонектин, 

лептин и бетатропин за рана дијагноза на гестациски дијабетес” 

“The role of new predictive and diagnostic biomarkers adiponectin, leptin and 

betatrophin for early diagnosis of gestational diabetes” 

 

 

во состав: Проф. д-р Татјана Миленковиќ , Проф. д-р Славица Шубеска Стратрова                

и Проф. д-р Снежана Марковиќ Темелкова. 

 

 Рецензионата комисија го разгледа доставениот материјал и по меѓусебни 

консултации го поднесува следниов  

 

 

ИЗВЕШТАЈ 

 
За оцена на тема за изработка на докторска дисертација 

 

  

Доставената пријава содржи вовед во проблемот, материјал и методологија на работата, 

вклучувачки и исклучувачки критериуми, статистичка обработка и очекувани резултати.  

Трудот “Улогата на новите предиктивни и дијагностички биомаркери- адипонектин, 

лептин и бетатропин за рана дијагноза на гестациски дијабетес” опфаќа тема која е 

современа и исклучително корисна од клинички аспект, ако се има предвид дека 

гестацискиот дијабетес може да афектира една од пет бремености и да води до 

перинатален морбидитет и несакан исход на плодот, како и до висок ризик од појава на 

хронични метаболни и кардиоваскулрни последици и за мајката и за плодот. 

Интернационалната асоцијација за дијабетес и Pregnancy study group покажаа светска 

инциденца за гестациски дијабетес од 17,8%. Постои зголемување на инциденцата на 

гестацискиот дијабетес ширум светот како последица на зголемување на инциденцата 
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на дијабетес мелитус тип 2 и обезноста кај мајката. Пациентките со гестациски 

дијабетес мелитус имаат 2-3 пати зголемен ризик да добијат дијабетес мелитус тип 2 во 

животот. Детето кое ќе биде родено од мајка со гестациски дијабетес има поголем ризик 

да биде со обезитас и да има нарушена глукозна толеранција и дијабетес мелитус тип 2 

подоцна во животот. Постојат повеќе ризик фактори кои што водат до развој на 

гестациски дијабетес- како што е дијагностициран гестациски дијабетес на мајката во 

претходната бременост, историја на макросомија (плод роден со телесна тежина > 4000 

грама), полицистичен оваријален синдром, постоење на есенцијална хипертензија или 

со бременоста поврзана хипертензија, историја на спонтани абортуси или необјаснето 

раѓање на мртов плод. Фамилијарната историја односно присуството на дијабетес кај 

лицата од прво колено е голем ризик фактор за развојот на гестациски дијабетес 

мелитус. Возраст на мајката-над 25 година од животот, пушењето, обезноста се исто 

така обвинети за развој на гестациски дијабетес. Aдипозното ткиво и плацентата може 

да продуцираат цитокини што го објаснува фактот дека обезните жени се во поголем 

ризик од развој на гестациски дијабетес. 

Кај мајката кај која е дијагностициран гестaциски дијабетес може да очекуваме развој 

на дијабетес мелитус тип 2, гестациска хипертензија, преекламсија, породување со 

царски рез. Жените со гестациски дијабетес се со зголемен ризик за развој на уринарна 

инфекција, пиелонефритис, асимптоматска бактериурија. Во 10% постои ризик од 

полихидрамнион.  

Кај плодот може да се појави зголемен ризик од конгенитални малформации (најчести 

се кардиоваскуларните компликации и оштетувања на невралната туба) , спонтани 

абортуси, рамена дистоција- породилна траума, раѓање на макросомен плод, развој на 

обезност-дебелина во детската возраст или подоцна во животот, дефекти при раѓање, 

хипербилирубинемија, хипогликемија кај плодот, предвремено породување, 

породување со царски рез и зголемена потреба за престој на плодот во единица за 

интензивна нега. 

Дијагнозата на гестацискиот дијабетес се поставува подоцна во бременоста (од 24-28 

гестациска недела) со ОГТТ со 75 грама глукоза. Нормалните вредности на гликемија се 

до 5,1ммол/л- на гладно , 10 ммол/л- во 60 мин. и 8,5ммол/л во 120 минута. Доколку 

добиеме една гликемија повисока од нaведеното се поставува дијагноза на гестациски 

дијабетес. Пораната и поспецифична детекција на гестацискиот дијабетес може да го 

подобри третманот и исходот. Во таа смисла во првиот и вториот триместар 

ослободените биомаркери кои што се најдени во плазмата на мајката вклучуваат 

адипозно-ткивни фактори како што се адипонектин, висфатин, omentin-1, fatty acid-

binding protein-4, retinol- binding protein-4, кои што покажале корелација со развој на 

гестациски дијабетес. Од плацентата се излачуваат sex hormone-binding globulin, afamin, 

fetuin-A, fibroblast growth factors-21/23, ficolin-3 and follistatin, specific micro-RNAs кои 

може да партиципираат во прогресијата на гестацискиот дијабетес. Постојат и 

екскретирани метаболити од урината како serotonin system, non-polar amino-acids и 

кетонските антитела кои можат да представуваат комплетен предиктивен или рано 

дијагностички панел на биомаркери за гестациски дијабетес. Од клиничко значење се 

само adiponectin, leptin, betatrophin (lipasin).  

Aдипокините припаѓаат на групата на протеински хормони и цитокини  кои што се 

секретират од адипоцитите, имуните клетки, фибробластите и други хормон 

секретирачки  клетки. Адипоцитите ослободуваат стотици на сигнални молекули кои се 

одговорни за регулација на локалните и системските клеточни активности преку 
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нивните автокрини, паракрини и ендокрини активности. Адипокините имаат круцијална 

улога во регулацијата на многу круцијални ендокрини и метаболни процеси во 

човечкиот организам,како што е глукозниот и липидниот метаболизам,инсулинската 

сензитивност, апетитот, имуниот одговор , инфламацијата како и во регулацијата на 

телесната тежина . Дисрегулацијата во адипокинската продукција води до обезност. 

Абнормалниот лептин-адипонектин сооднос често е причина за нарушена глукозна 

толеранција, дислипидемија и висок крвен притисок.  

Постојат повеќе мултипни хипотези за настанокот на компликациите поврзани со 

бременоста –како што се гестациска хипертензија, преекламсија, гестациски дијабетес и 

абнормалности во растот на фетусот.  

За време на гестацискиот дијабетес дисфункционалното адипозно ткиво и плацентата 

може да секретираат специфични фактори кои можат да учествуваат во 

инфламацијата,инсулинската резистеција и кардиоваскуларните компликации. 

Се смета дека новите серумски  биомаркери како што се adiponectin, leptin, betatrophin 

се посензитивни во однос на потребата од рана детекција на гестацискиот дијабетес. 

 

 

 

Мотив за изработка: 

 Бројот на пациентки кои се дијагностицираат со гестациски дијабетес се повеќе расте 

како во Р. С. Македонија, така и низ светот, а се очекува овој тренд да продолжи уште 

повеќе во иднина.  

Можноста со новите биомаркери- адипонектин, лептин ,бетатропин (кои во нашата 

држава не се користат како рутински тестови ) да се постави дијагноза на гестациски 

дијабетес во најраниот стадиум- уште во првиот триместар на бременоста е наведен 

како мотив за изработка на овој труд. 

Со раното дијагностицирање на гестациски дијабетес (за време на првиот  триместар) ќе 

се почне навреме со интервенција- промени во начинот на живот-диета,зголемена 

физичка активност или фармаколошка интервенција доколку е потребно. 

 

 

Цели на трудот: 

-Главната цел на оваа студија е да се испита и утврди дали новите биомаркери- 

adipokini- (adiponectin, leptin, betatrophin) се сензитивни и специфични биомаркери за 

рана детекција на гестациски дијабетес во првиот триместар на бременоста. 

- Секундарната цел е да се анализира исходот на гестацискиот дијабетес кај мајката и кај 

плодот. 

 

 

 

Maтеријал и методи: 

 

Применетата методологија, вклучувачките и исклучувачките критериуми се јасно 

дефинирани .Проспективна, неинтервенциска, контролирана студија во која ќе бидат 

вклучени две групи на пациентки, вкупно 100 на број.  
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Истражувањето ќе се врши на Универзитетска Клиника за Ендокринологија, Скопје во 

соработка со ЈЗУ Институт за Медицинска и Експериментална Биохемија, Скопје. Во 

студијата ќе бидат вклучени вкупно 100 гравидни пациентки, на возраст од 18-46 

години, спонтано забременети и со ин витро фертилизација. 

Кај сите 100 пациентки помеѓу 5-12 гестациска недела (во првиот триместар ) ќе  бидат 

одредувани дијагностичките биомаркери -adiponectin, leptin, betatrophin. Ќе се зема 

венска крв за испитување на TSH, fT4, aTP-O, инсулин, гликемија на гладно, ХБА1ц, 

Вит.Д, C-пептид, липиден статус, електролитен статус, крвна слика, урина –седимент.  

ОГТТ со 75 грама глукоза ќе се прави од 24-28 ГН ( во вториот триместар)  кај сите 

испитанички и ќе се зема венска крв за испитување на TSH,fT4,aTP-O, инсулин, 

гликемија на гладно, ХБА1ц, Вит.Д, C-пептид, липиден статус, електролитен статус, 

крвна слика, урина –седимент.  

Оние кои ќе бидат со позитивен ОГТТ ќе бидат вклучени во испитуваната група. 

Останатите кои ќе бидат со уреден ОГТТ ќе ја сочинуваат контролната група. 

Во третиот триместар повторно ќе се зема венска крв за испитување на дијагностичките 

биомаркери -adiponectin, leptin, betatrophin. Ќе се зема венска крв за испитување на 

TSH,fT4,aTP-O, инсулин, гликемија на гладно, ХБА1ц, Вит.Д, C-пептид, липиден 

статус, електролитен статус, крвна слика, урина –седимент.  

 

Вклучувачките критериуми предвидуваат гравидни пациентки, на возраст од 18-46 

години, спонтано забременети и со ин витро фертилизација.  

Според критериумите за исклучување во студијата нема да бидат опфатени пациентки 

кои имаат помалку од 18 години и повеќе од 46 години, со претходно постоечки ДМ тип 

1 , ДМ тип 2, предијабетес, кои имаат преекламсија, ретинопатија, нефропатија, активна 

малигна болест последните 5 години, акутна или хронична инфективна патологија, ако 

пациентката сака да се откаже од студијата и доколку има системски болести и користи 

терапија со кортикостероиди. 

 

Статистичка обработка: 

Статистичката обработка на податоците добиени во текот на истражувањето ќе се 

реализира со изготвување на база во статистичкиот програм SPSS for Windows 17.0. За 

тестирање на дистрибуцијата на податоците ќе се користи Shapiro-Wilk̕ s W тестот, како 

и мерките на skewness и kurtosis. 

Aтрибутивните (квалитативни) податоци ќе бидат прикажани со дистрибуции на 

фреквенции, а нумеричките (квантитативни) податоци ќе бидат прикажани, во 

зависност од нивната дистрибуција со  mean ± SD, или со median (IQR). 

 

Споредувањето на анализираните групи ќе се врши со непараметарски и параметарски 

тестови за  две и повеќе независни групи (Chi square test, Fischer exact тест, Studen t-test 

for independent samples, Mann-Whitney Z test, Analysis of Variance – post hoc Bonfferoni, 

Kruskal-Wallis ANOVA test). 

За споредување на базалните вредности на анализираните параметри со вредностите по 

следење од 9 месеци, во двете групи, ќе се користат непараметарски и параметарски 

тестови за зависни примероци (Wilcoxon-Matched pairs test, Studen t-test for dependent 

samples. 
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Логистичка регресиона анализа ќе се користи за детерминирање на независните 

сигнификантни предиктори за гестациски дијабетес, со пресметување на Однос на 

превага (Odd ratio), и 95% CI..  

Асоцијацијата меѓу два параметри  во секоја група ќе се анализира со Pearson̕̕s 

correlation coefficient  Coefficient или со Spearman Rang Correlation,  додека Мултипла  и 

регресија ќе се користи за утврдување на одредување и квантифицирање на независните 

сигнификантни парaметри за гестациски дијабетес. 

За утврдување на статистичка значајност ќе биде користено ниво на сигнификантност 

од p<0.05. 

 

 

 

Oчекувани резултати:  

 

Студијата е значајна затоа што досега во Р. С. Македонија не се правени темелни 

испитувања за улогата на новите предиктивни и дијганостички биомаркери адипонектин, 

лептин и бетатропин за рана дијагноза на гестацискиот дијабетес.  

Ќе се очекува серумските вредностите на адипонектин кој има анти-инфламаторни, 

анти-склеротични и инсулин сензитајзерски ефекти да константно почнувајќи од    

првиот па се до третиот триместар од бременоста да се пониски кај бремените жени кои 

подоцна развиле гестациски дијабетес отколку кај оние гравидни жени кои не развиле 

гестациски дијабетес. Хипоадипонектемијата за 4.6 пати го зголемува ризикот од развој 

на гестациски дијабетес и има инверзна корелација со БМИ, инсулинската резистенција 

и лептинот.  

А пак нивоата на лептинот се најдени сигнификантно повисоки во втората половина на 

бременоста кај гравидни жени со нормална и зголемена телесна тежина кои подоцна 

развиле дијагноза на гестациски дијабетес.  

Соодносот плазма адипонектин/лептин (< 0.33) се смета за предиктор за гестациски 

дијабетес и тоа рано во бременоста од 6-14 гестациска недела.  

Концентрациите на бетатропинот биле значително повисоки кај пациентките со 

гестациски дијабетес отколку кај оние кои не добиле гестациски дијабетес.  

Пациентките биле категоризирани во три групи- оние кои што имале концентрација на 

бетатропинот од 300-600 pg/ml и > 600 pg/ml имале повисок ризик од развој на 

гестациски дијабетес после прилагодување според БМИ, возраст, HOMA IR, отколку 

оние пациентки кои имале концентрација на бететропин < 300 pg/ml. HOMA IR расте 

како што расте концентрацијата на бететропинот . 

Се очекува да докажеме дека новите биомаркери –адипонектин лептин и бетатропин се 

предиктори за рана детекција на гестациски дијабетес. Затоа тие можат да се 

употребуваат во секојдевната пракса како дополнителни тестирања за гестациски 

дијабетес. 

Резултатите од оваа студија би можеле да се применат во навремено и поагресивно 

спроведување на ефикасни терапевтски мерки уште во првиот триместар на бременоста. 

Со раното дијагностицирање на гестациски дијабетес (за време на првиот  триместар) ќе 

се почне навреме со интервенција- промени во начинот на живот-диета,зголемена 

физичка активност или фармаколошка интервенција доколку е потребно. 

 



 6 

 

 
 

 

Заклучок и мислење на комисијата 

 

Комисијата врз основа на приложениот материјал оценува дека пријавениот поднесок за 

докторска дисертација под наслов  “Улогата на новите предиктивни и дијагностички 

биомаркери адипонектин, лептин и бетаропин за рана дијагноза на гестациски дијабетес”  

од Д-р.Билјана Тодорова е актуелна и има исклучителна апликативна вредност. Во 

Универзитетската Клиника за ендокринологија и болести на метаболизмот, како и во 

Институтот за Медицинска и Експериментална Биохемија во Скопје постојат предуслови 

за негова изработка, а кандидатката поседува капацитети за негова реализација. 

Комисијата смета дека темата ги задоволува принципите на научна работа. 

Врз основа на приложениот материјал, рецезентската комисија му предлага на Наставно-

научниот совет на Медицинскиот факултет да ја одобри изработката на овој труд и 

предлогот да го проследи за понатамашна постапка. 

 

 

 

 

 

 

 

 

              РЕЦЕНЗЕНТСКА КОМИСИЈА 

 

 

1. Проф. Д-р. Татјана Миленковиќ  

2. Проф. Д-р Славица Шубеска Стратрова  

3. Проф. Д-р. Снежана Марковиќ Темелкова  

  



До 

Наставно-научниот совет на  

Медицинскиот Факултет при Универзитетот  

„Св.Кирил и Методиј“ во Скопје 

 

 

 

 

РЕЦЕНЗИЈА 

 

 

Наставно-научниот совет на Медицинскиот факултет во Скопје, на својата XLV 

работна седница, одржана на ден 27.12.2022 година, на предлог Cоветот на III циклус-

докторски студии, донесе  

ОДЛУКА 

За формирање на комисија за оцена на пријавената тема за изработка на докторска 

дисертација со наслов: 

,,Употреба на mHealth апликација во подобрување на контрола на крвниот притисок и 

адхерентноста кон терапија кај пациенти со новодијагностицирана артериска 

хипертензија во РС Македонија” 

,, Use of mHealth application in improving blood pressure control and adherence to therapy 

in patients with newly diagnosed arterial hypertension in NR Macedonia”  

од студентот на трет циклус докторски студии д-р. Сашка Јаневска во состав од: 

 

 

1.Проф д-р Билјана Герасимовска Китановска-ментор 

2.Проф д-р Катарина Ставриќ-член 

3.Проф д-р Силвана Јованова-член 

 

 

 

 



 

ИЗВЕШТАЈ 

Поднесената предлог тема за изработка на докторски труд со наслов ,,Употреба на 

mHealth апликација во подобрување на контрола на крвниот притисок и адхерентноста 

кон терапија кај пациенти со новодијагностицирана артериска хипертензија во РС 

Македонија” од докторандот Сашка Јаневска ги содржи сите елементи според 

утврдените критериуми за изработка на труд: наслов, вовед со преглед на научно-

истражувачки достигања и предмет на истражувањето, мотив, хипотеза, цели на трудот, 

материјал и методи, етички апсекти, собирање на податоци, дискусија со очекувани 

резултати 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 соодветен на целите на трудот. 

Во почетокот на воведот докторандот преку цитирање на статистички податоци ни ја 

пренесува важноста на артериската хипертензија (ХТА) како водечка причина за вкупен 

и за специфичен морбидитет и морталитет на светско ниво. Предвремениот морбидитет 

и морталитет кај пациентите со ХТА може да се намали преку постигнување на целните 

вредности на крвниот притисок. Успешноста за постигнување на целните вредности на 

КП и успешното менаџирање на болеста, зависи од атхерентоста на пациентите кон 

препишаната терапија. Најефективна интервенција за подобрување на атхерентноста е 

самомониторирање на КП во домашни услови од страна на пациентите. Во изминативе 

две децении е зголемен бројот на студии за испитување на телемониторингот како 

алатка на следење на пациенти со ХТА, кои внесуваат податоци од самомониторирањето 

на крвниот притисок и во реално време ги доставуваат до матичниот лекар. Мотивот за 

истражувањето е постигнување подобра контрола на крвниот притисок  со  употреба на 

mHealth апликација за евидентирање на измерени вредности за КП во домашни услови 

и трансфер на истите во реално време до матичниот лекар. 

Хипотезата е јасна, разбирлива и поттикнува истражување, а се однесува на употребата 

на структурирана, наменска mHealth апликација кај новодијагностицирани пациенти со 

артериска хипертензија која ќе доведе до подобра контрола на крвниот притисок и 

адхерентноста кон терапијата во однос на новодијагностицирани пациенти со ХТА со 

стандарден протокол на следење на заболувањето. 

Целите се јасни, разбирливи и одговараат на насловот. Дефинирани се примарни и 

секундарни цели во студијата. Примарна цел е проценувањето на ефектот на употреба 

на mHealth апликација врз контролата на КП, додека во секундарни цели планирана е 

проценка на прифатливоста, задоволството од mHealth апликација од страна на 

пациентите и матичните лекари и проценка на подобрување на адхерентност кон 

терапијата за ХТА со употреба на mHealth апликација.  

Материјалот и методите на изработка на трудот се јасно и соодветно прикажани. Точно 

и соодветно  е  образложен дизајнот на проспективна рандомизирана мултицентрична 

контролирана студија со прецизна временска рамка на следење на пациентите 

(интервентна и контролна група) во рок од 12 месеци од влез во студијата. Во 

истражувањето се планира да бидат вклучени 20 матични лекари, со рамномерна 



распределеност на територијата на РС Македонија, кои ќе следат вкупно 200 пациенти 

пациенти со новодијагностицирана ХТА, од кои 100 водени со стандардна грижа, како 

контролна група и 100 како група со интервенција, водени со стандардна грижа  и 

дополнително со користење на mHealth апликација. 

Испитуваниот примерок е точно дефиниран со јасни инклузиони и ексклузиони 

критериуми. Инклузиони критериуми за пациентите се: новодијагностицирани 

пациенти со ХТА на возраст од 35-70 години кои поседуваат смарт телефон, имаат 

стандардизиран мануален или полуавтоматски или автоматски сфигмоманометар и да 

изразат спремност и желба за учество во студијата. Ексклузионите критериуми се 

дефинирани како: пациенти со следните коморбидитети (срцева слабост, хронична 

бубрежна инсуфициенција, хепатална инсуфициенција, малигни заболувања, 

секундарна хипертензија), бременост, когнитивни заболувања или проблеми со 

разбирање на инструкции и пациенти кои нема да потпишат информирана согласност. 

Регрутацијата на пациентите кои ги задоволуваат критериумите е предвидено да трае од 

3 до 4 месеци. Рандомизацијата на учесниците е посочена на јасен и реален начин. 

Инклузиони и ексклузиони критериуми се јасно предвидени и за докторите кои ќе 

учествуваат во истражувањето. Инклузиони критериуми се: докторите да имаат 

згрижено  ≥500 матични пациенти на возраст од 35-70 годишна возраст, да поседуваат 

≥1 компјутер (со минимум Windows 7) со интернет конекција и да пројават желба и 

потпишана согласност за учество во студијата. Поканата за докторите ќе биде упатена 

електронски преку email, со детално објаснување на истражувањето и докторите со 

повратен маил ќе се пријавуваат за истото. Рандомизацијата на истражувачите е 

соодветна, детално опишана и транспарентна за спроведување. Се наведува дека 

селекцијата на лекарите ќе биде изведена од независно лице „статистичар”, при што 

само 20 лекари ќе имаат право да учествуваат во истражувањето. Истотака се со цел да 

нема мешање 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. На 

тој начин вклучените доктори ќе имаат точни насоки за следење на стандардниот 

протокол во ведење на ХТА, а со тоа и унифицираност во следење на вклучените 

пациенти во двете групи. 

Мобилната mHealth апликација, во соработка со кандидатот, е создадена од 

софтверската куќа ,,Ангор АГ” Струга и истата е составена од 2 дела: мобилна 

апликација за пациентите, во која пациентите ги внесуваат вредностите на измерениот 

КП и програма со база на податоци за матичните амбуланти вклучени во истражувањето.  

Во понатамошниот текст кандидатот детално и сликовите ја објаснува формата и 

содржината на целото софтверско решение. Притоа упатува дека мобилната апликација 

се состои од 3 дела, односно, дел каде пациентот ги внесува измерените вредности за КП 

и пулс, дел наменет за двонасочна размена на пораки помеѓу докторот и пациентот во 2 

форми: инфо порака и порака со прикачен документ и информативен дел за пациентот 

со пристап до линк за видео за техника на правилно мерење на КП и документ за 

хигиено-диететски режим и соодветна физичка активност. Мобилната апликација може 

да ја добие само оној пациент кој ќе влезе во интервентната група и самата се активира 

од страна на докторот со бројот од мобилниот телефон на пациентот. Програмата со 

базата на податоци за лекарите е наведено дека се состои од 3 дела и тоа: дел со податоци 

за пациентот (име и презиме, година на раѓање, пол, град, ТТ, ТВ, број на мобилниот 

телефон на пациентот), дел за лекарот за следење на  измерените вредности за КП и пулс 

кои пациентот ги внел во својата апликација (истите може да ги следи во одбран 



временски интервал во графичка форма) и дел наменет за двонасочна размена на пораки 

помеѓу докторот и пациентот во 3 форми: инфо порака, порака со прикачен документ и 

порака со предупредување (за висок ТА, промена на терапија или повикување на 

пациент во амбуланта). Пристап до програмата ќе добијат лекарите кои ќе бидат 

рандомизирани за водење на интервентната група. Влез во програмата е возможен само 

со посебен код и лозинка обезбедени за секој доктор со цел заштита на податоците на 

пациентите. 

Во продолжение на текстот, кандидатот се задржува на исполнувањето на етичките 

принципи преку потпишување на информирана согласност за влез во студијата. Во 

истата наведено е дека на јасен и разбирлив јазик ќе биде објаснет начинот и целта на 

истражувањето, ќе биде посочено името и контактот на главниот истражувач, како и 

гаранција за употреба на добиените податоци само за научни цели без нарушување на 

принципот на анонимност. Информативната согласност ќе содржи и информации за 

целиот процес на лекување, како и за придобивките од истражувањето. На пациентите 

ќе им биде јасно посочена можноста да го напуштат истражувањето во било кој момент 

без била каква последица по нивниот понатамошен однос со матичниот лекар. 

Изборот на инструментите според литература е соодветен. Истите се соодветно 

објаснети, детално опишани и соодветни по редоследот согласно очекувањата и 

поставените цели и кандидатот ги приложил во самиот протокол. Пред влез во студијата 

сите пациенти, кои ги исполнуваат критериумите, ќе добијат детални информации за 

претстојното истражување и ќе треба да потпишат информирана согласност во 2 

примерока. После потпишување на согласноста пациентите ќе треба да пополнат 

прашалник составен од прашања кои се однесуваат на: демографските карактеристики, 

возраст, пол, степен на образование, социолошки статус, лични навики, постоење на 

ризик фактори и заболувања. Кај пациентите од двете групи ќе биде направен 

стандарден преглед наменет за пациенти со новодијагностицирана ХТА според 

препораките на Европското кардиолошко здружение (ЕКЗ) и Европското здружение за 

хипертензија (ЕЗХ): мерење на крвен притисок (КП), телесна тежина (ТТ), телесна 

висина (ТВ),  индекс на телесна  маса (ИТМ-BMI), аускултаторен преглед на бели 

дробови и срце, ЕКГ, лабораториски анализи- примарен пакет + HDL+ LDL, проценка 

на КВЗ ризик според SCORE скала, класификација на категорија на ХТА според 

вредностите на КП и ординирање на нефармаколошка и/или фармаколошка терапија 

според препораките на ЕКЗ/ЕЗХ. После направениот преглед докторите за двете групи 

треба да одредат КВС скор според SCORE скала, да одредат степен на ХТА и да 

препишат соодветна нефармаколошка и/или фармаколошка терапија. Потоа двете групи 

ќе бидат едуцирани за соодветен хигиено-диететски режим и физичка активност и 

важноста од мерење на вредностите на КП во домашни услови со едукација за правилна 

техника на мерење на КП. После прегледот на пациентите кои ќе бидат дел од 

интервентната група ќе им биде инсталирана мобилната апликација и ќе бидат 

едуцирани за употреба на истата со план за мерење на вредностите на КП. Лекарите кои 

ќе ги водат пациентите во интервентната група согласно претходно одредената шема на 

мерење на вредности на КП и пулс потребно е да ги проверуваат внесените податоци со 

иста честота со што ќе се овозможи континуирано следење на измерените вредности и 

навремено интервенирање во однос на терапијата или повикување на пациентот во 

амбуланта. 

Пациентите од двете групи се следат на 1, 3 и 6 месец со јасно и точно дефинирани 

формулари за докторите и прашалници за пациентите. Формуларите ќе бидат 

унифицирани за двете групи со цел полесно споредување на добиените податоци. 



Пациентите ќе добијат и прашалници за следење на атхерентноста кон препишаната 

нефармаколошка и/или фармаколошка терапија преку користење на стандарден MGL 

MAQ скала (Morisky Green Levine Scale), преведен на македонски јазик. Прашалникот 

со MGL MAQ скалата во интервентната група ќе биде дополнет со прашање за 

задоволност од мобилната апликација која ја употребуваат пациентите. На крајот на 

студијата, односно на 12-от месец од почетокот на истата за секој пациент соодветно, ќе 

биде изведен контролен преглед со комплетирање на MGL MAQ прашалник и 

задоволството на пациентот од апликација (за интервентната група) со клинички преглед 

со мерење на КП, аускултација на срце и бели дробови, проверка за присуство на 

периферни едеми, ЕКГ и  лабораториски анализи според стандарден протокол. 

Во текот на истражувањето, кандидатот наведува дека предвидените податоци ќе се 

собираат во електронска + хартиена форма за интервентната група и хартиена форма за 

контролната група. Секој пациент од двете групи ќе има свое хартиено досие со 

идентификациски број кој единствено ќе биде поврзан со неговиот образец за 

информирана согласност и истото ќе ги содржи сите хартиени прашалници и формулари 

од планираните активности и контроли согласно соодветниот протокол. Овие досиеја ќе 

ги водат матичните доктори на пациентите и пристап до истите до завршување на 

студијата ќе имаат само нивните лекари, а по завршувањето на истражувањето досиејата 

ќе бидат предадени на главниот истражувач. За пациентите од интервентната група ќе 

се собираат и електронски податоци за нивните измерени вредности на КП и пулс, како 

и пораките од комуникацијата со избраните доктори. Со цел почитување на Законот за 

заштита на личните податоци, кандидатот наведува дека истите ќе се чуваат на посебен 

,,cloud” и пристап до податоци во текот на студијата ќе има само матичниот лекар и 

кандидатот, како главен истражувач. После завршување на истражувањето податоците 

ќе може се прегледуваат и обработуваат од кандидатот и вклучен статистичар. 

Кандидатот потврдува обрвска да ги чува хартиените и електронските податоци на 

вклучените пациенти во рок од 5 години од почетокот на истражувањето. 

Во дискусијата наведени се релевантни студии за телемониторирање кои потврдуваат 

подобра контрола на КП и подобрување во адхерентноста кон терапијата кај пациенти со 

ХТА. Мал број студии се однесуваат на новооткриена хипертензија. Кандидатот навел 

дека со развојот на безбедни mHealth апликации се очекува подобра контрола на 

вредностите на КП од страна на матичните лекари со давање на можност за навремено 

титрирање на терапијата и брзо постигнување на целните вредности на КП. Преку 

употреба на безбедни пристапи за следење на КП, кандидатот очекува истовремено да 

се намали фреквенцијата посети на пациенти со ХТА во амбулантата на матичните 

лекари со што ќе може и соодветно да се планираат потребните контроли на овие 

пациенти. 

Литературата е соодветно цитирана и коректна. Користена е литература од 

меѓународни автори, инструменти, како и упатства, во пишана и електронска верзија со 

вкупно 15 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 д-р.Сашка Јаневска за изработка на докторски труд 

на тема ,, Употреба на mHealth апликација во подобрување на контрола на крвниот 



притисок и адхерентноста кон терапија кај пациенти со новодијагностицирана артериска 

хипертензија во РС Македонија” 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 Билјана Герасимовска Китановска 

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

2.Проф д-р Катарина Ставриќ 

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

3.Проф д-р Силвана Јованова  

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



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РЕЦЕНЗИИ ЗА ОЦЕНА НА ДОКТОРСКИ ДИСЕРТАЦИИИ ПО 

МЕДИЦИНА ОД ДОКТОРАНТИ НА ШКОЛАТА ЗА ДОКТОРСКИ 

СТУДИИ ПРИ УКИМ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

             

Р Е Ц Е Н З И Ј А 

 

ЗА ОЦЕНА НА ДОКТОРСКАТА ДИСЕРТАЦИЈА „ТРЕТМАН НА 
ПРЕКУМЕРНА ТЕЖИНА СО ПРИМЕНА НА ИНТРАГАСТРИЧНИ 

БАЛОНИ“ ОД Д-Р ИМЕР ДУРМИШИ, ПРИЈАВЕНА НА 
МЕДИЦИНСКИОТ ФАКУЛТЕТ ВО СКОПЈЕ 

 

 

Наставно-научниот совет на Медицинскиот факултет во Скопје, на својата 
XLV редовна седница одржана на 27.12.2022 година, со Одлука бр. 0905-5990/34 
формираше Комисија за оцена на докторската дисертација на кандидатот д-р 
Имер Дурмиши со наслов: „Третман на прекумерна тежина со примена на 
интрагастрични балони“, во состав: проф. д-р Никола Јанкуловски (претседател), 
проф. д-р Јулија Живадиновиќ-Богдановска (ментор), проф. д-р Мери Трајковска 
(член), проф. д-р Светозар Антовиќ (член) и проф. д-р Бети Зафирова Ивановска 
(член).  

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

 

И З В Е Ш Т А Ј 

 

  Анализа на трудот 

Докторската дисертација на кандидатот д-р Имер Дурмиши, со наслов: 
„Третман на прекумерна тежина со примена на интрагастрични балони“, содржи 
115 страници компјутерски обработен текст во фонт Times New Roman со 1,15 
проред, големина на букви 12 и 109 библиографски единици, меѓу нив научни 
трудови, статии, книги и меѓународни препораки на Светската здравствена 
организација и експертски панели. Текстот е збогатен со 61 табела и 56 
графикони. Трудот е структуиран во 8 поглавја и воедно ги содржи сите делови на 
еден научноистражувачки проект: вовед, мотив за изработка на докторската 
дисертација, цели, материјал и методи со методи на статистичка анализа, 
резултати на истражувањето и дискусија на добиените резултати, по што следат 
заклучоците, како и листа на библиографски податоци. Начинот на изложување е 
јасен и концизен, лесно се следи и воедно побудува интерес за одбраната тема на 
истражување. Поглавјата се систематизирани во точки и потточки со наслови и 



поднаслови, со што се овозможува систематизирано и прегледно следење на 
материјата обработена во докторската теза. Трудот обработува актуелна научна и 
клиничка проблематика, вредна и оправдана за истражување, како од научен, така 
и од клинички аспект. 

Докторската дисертација започнува со вовед, како прво поглавје, кој 
понатаму е поделен во десет потточки.  

Првата тематска единица од воведот е посветена на прикажување на 
глобалниот проблем на прекумерната телесна тежина и дебелината, заболувањата 
со кои тие се поврзани, како и со можноста со справување со вишокот килограми. 
Изнесени се податоците од Светската задравствена организација, според кои, во 
светски рамки, бројот на гојазни луѓе е триплиран од 1975 година. Поголемиот дел 
од светското население живее во земји каде што прекумерната тежина и 
дебелината убиваат повеќе луѓе отколку недоволната тежина. Со зголемување на 
процентот на гојазни луѓе, се формира стереотипен став и предрасуди кон 
дебелите луѓе. Зголемената преваленца на дебелината доведува до широк спектар 
на болести, вклучувајќи хиперлипидемија, метаболички синдром, хипертензија, 
кардиоваскуларни заболувања, дијабетес мелитус тип 2, малигни заболувања и 
депресија. Според податоците од наведената литература, со губење на приближно 
5 – 10 % од телесната тежина, значително може да се подобрат хипертензијата, 
отпорноста на инсулин, ризикот од остеоартритис, малигни заболувања и ризикот 
од хронични заболувања. Стапките на инциденца на дијабетес мелитус тип 2, 
хипертензија, миокарден инфаркт и мозочен удар постојано се зголемуваат со 
зголемување на BMI, особено кај лица со BMI ≥ 25 kg/m2. Последиците од 
дебелината се особено штетни кај жените, со зголемен ризик од психички 
промени, синдром на полицистични јајници, ендометриоза, карцином на 
ендометриум и дојка. Конечната цел на третманот за дебелина е постигнување и 
одржување на идеална телесна тежина. Наведени се неколку методи што се 
користат за лекување на дебелина, како што се модификации во начинот на живот 
(исхрана и однесување), вежбање, лекови, ендоскопски процедури и хируршки 
зафати. Како нехируршка техника особено се ефикасни интрагастричните балони 
(ИГБ), кои овозможуваат губење на тежината и имаат минимални несакани 
ефекти во споредба со баријатриската хирургија. Понатаму, објаснет е принципот 
на дејствување на ИГБ. Во зависност од системот кој се применува, со помош на 
гастроскопија или само со голтање капсула, во желудникот се внесува празен 
балон. Балонот потоа се надувува со воздух или со физиолошки раствор во 
различен волумен од 400 до 700 ml. Ова го намалува волуменот на желудникот, 
што резултира со чувство на ситост, што потоа доведува до намалување на 
апетитот, а со тоа и до губење на тежината. За повеќето системи, третманот е 
ограничен на 6 месеци. Постапката треба да претставува само една компонента од 
континуирана програма за слабеење, а пациентот би требало да биде поддржан од 
интердисциплинарен тим од здравствени работници. Денес се во употреба голем 
број ИГБ добиени со современа технологија, кои функционираат на ист принцип, 
а предизвикуваат многу малку несакани ефекти. Изнесени се основните 
карактеристики за Spatz приспособливиот ИГБ и за End-Ball ИГБ кои се 
користени во студијата. Во понатамошниот дел од воведот, накусо е објаснета 
патофизиологијата на дејството на ИГБ, како и ефектот од примената на ИГБ во 
краткорочното и долгорочното намалување на телесната тежина. Наведени се 
примери од публикувани студии, кои ги потврдуваат ефектите од примената на 
ИГБ. Понатаму, изнесени се податоци за несаканите ефекти од употребата на ИГБ, 
како и споредба помеѓу ефектите добиени со примена на ИГБ со тие по 
хируршкиот третман и примената на лекови. Потенцирана е важноста за 



утврдување точни индикации и правилен избор на пациент за ИГБ. На крајот од 
воведот, изнесени се податоци за положбата на ИГБ во терапијата на 
прекумерната тежина по 35 години користење и за вредноста на оваа терапија. 
Наведени се и неколку други ендоскопски методи кои се користат во терапијата на 
прекумерната телесна тежина. 

Второто поглавје го анализира мотивот за изработка на оваа студија, кој е 
јасно дефиниран и произлегува од повеќе причини. Кандидатот го потенцира 
фактот дека дебелината е сложено, хронично, метаболичко заболување, чија 
инциденца во последниве години драматично се зголемува и се претвора во 
глобален здравствен проблем. Сама по себе, дебелината не претставува толку 
голем проблем, колку што се компликациите предизвикани од болестите што ја 
придружуваат, како дијабетес, масна промена на црниот дроб, хипертензија, 
срцеви и цереброваскуларни заболувања и метаболички синдром. Третманот на 
дебелината е многу комплексен. Кај луѓето со енормна дебелина потребни се 
дефинитивни методи, како што се баријатриски хируршки интервенции или 
ендоскопски баријатриски терапии. Како свој основен мотив, кандидатот го 
наведува фактот дека интрагастричните балони, како нехируршка техника, се 
особено ефикасни и со вистински избор на пациентот, овозможуваат губење на 
тежината и имаат минимални несакани ефекти во споредба со баријатриската 
хирургија. Употребата на ИГБ може да има свое место во третманот на 
прекумерната телесна тежина и како дополнување на промените на начинот на 
живот, бидејќи го олеснува првичното губење на тежина и со тоа може да ја 
зголеми мотивацијата на пациентот да продолжи со напорите за губење на 
вишокот килограми. Терапијата со ИГБ покажува најдобри резултати кај 
пациенти со прекумерна тежина и умерено дебели пациенти, што претставува 
главен показател за оваа терапија.  

Во третото поглавје од докторската дисертација, кандидатот ги презентира 
целите на истражувањето, кои се јасно дефинирани и одредени: да се одреди 
ефикасноста на интрагастричните балони во третманот на прекумерна телесна 
тежина и дебелина; да се споредат резултатите од употребата на два различни 
ИГБ, Spatz и End-ball во третманот на прекумерна телесна тежина и дебелина и да 
се направи споредба меѓу ефикасноста на терапија со интрагастрични балони и 
методи на баријатриска хирургија (ракав гастректомија). 

Во останатиот дел од докторската дисертација кандидатот ги изнесула 
материјалот и методите, добиените резултати, дискусијата, заклучоците и на 
крајот, користената литература. 

Предмет на истражување 

Предмет на истражување во докторската дисертација на кандидатот д-р 
Имер Дурмиши е ефикасноста на примената на интрагастричните балони како 
неинвазивна метода во третманот на прекумерната тежина, како и поврзаноста на 
типот на применетиот балон со ефектот од третманот. Кандидатот изнесува 
концизен преглед на досегашните сознанија во проучувањето на пробемот со 
прекумерната тежина и начинот на справување со неа. 

Податоци за состојбата на подрачјето во кое е работена 
дисертацијата 

Приложената докторска дисертација со наслов: „Третман на прекумерна 
тежина со примена на интрагастрични балони“ од д-р Имер Дурмиши обработува 



актуелна и современа научна проблематика вредна за истражување, за која нема 
доволно автентични истражувања и податоци во однос на популацијата која ја 
вклучува во истражувањето. 

 Краток опис на применетите методи 

Материјалот и методите се детално прикажани во четвртото поглавје на 
докторската дисертација. Одредени компоненти на методологијата на испитување 
систематски се претставени, што овозможува нивно полесно следење.  

Кандидатот го дефинира дизајнот на студијата како клиничка, 
проспективна, рандомизирана студија. Материјалот за изработката на студијата го 
сочинуваат пациенти со прекумерна телесна тежина и дебелина, третирани со 
апликација на ИГБ, како и пациенти со прекумерна телесна тежина и дебелина, 
третирани хируршки со ракав-гастректомија (sleeve gastrectomy) во болницата 
„Сирона“ во Приштина, Косово. Контигентот на испитаници на студијата се состои 
од 110 испитаници со прекумерна телесна тежина и дебелина, поделени во две 
групи: испитувана и контролна.  

Испитуваната група ја сочинуваaт 80 пациенти третирани со ендоскопска 
апликација на ИГБ и контролна група, која ја сочинуваат 30 пациенти чиј избор за 
решавање на дебелината бил хируршки третман, при што била изведена ракав-
гастректомија (sleeve gastrectomy). Пациентите од испитуваната група, по случаен 
избор, се поделени во 2 подгрупи, зависно од видот на ИГБ кој бил аплициран. Кај 
40 пациенти бил внесен Spatz ИГБ, а кај 40 пациенти End-ball ИГБ. 
Дополнително, пациентите од испитуваната група се групирани според вредноста 
на BMI: пациенти со BMI од 25 до 40 kg/m2 без коморбидитети; пациенти со BMI 
од 25 до 40 kg/m2 со коморбидитети; пациенти со BMI ≥ 40 kg/m2, во постапка за 
подготовка за хируршка баријатриска терапија. 

Од сите пациенти се земени податоци за: возраст, пол, висина, тежина, 
коморбидитети, ниво на гликемија и присуство на хипертензија, како и податоци 
дали е држена диета пред зафатот. Одредени се телесната тежина и варијаблите 
кои ја дефинираат промената на телесната тежина. Телесната тежина е 
дефинирана преку индексот на телесната маса (body mass index – BMI), кој се 
пресметува како количник од тежината изразена во килограми и квадратот од 
висината изразена во метри (BMI = kg/m2). Варијаблите кои ја дефинираат 
промената на телесната тежина се пресметани според стандардните формули. 
Пред зафатот биле одредени: BMI, оптимална телесна тежина за BMI=25, 
прекумерна телесна тежина (excessive body weight-EBW) и процент на 
прекумерната телесна тежина (% excess body weight-% EBW). Шест месеци по 
завршувањето на постапката биле одредени: BMI, намалување на прекумерен BMI 
(excess BMI loss-EBMIL), намалување на телесната тежина (BWL-body weight loss), 
процент на намалување на телесната тежина (%BWL-body weight loss), губење на 
прекумерна телесна тежина (excess weight loss ЕWL) и процент на губење на 
прекумерна телесна тежина (%ЕWL). Кај пациентите од испитуваната гупа 
ендоскопски биле пласирани Spatz и End-ball ИГБ, според стандардниот протокол 
за работа, наполнети со 400 до 700 ml течност, во зависност од проценката. Kaj 
дел од пациентите со BMI > 35 kg/m2, во зависност од проценката и во согласност 
со испитаникот, биле пласирани два ИГБ. 

Контрола на тежината на пациентите со ИГБ била правена 48 часа, 7 дена, 
14 дена, 30 дена, 90 дена и 180 дена по пласирање на ИГБ, како и 6 месеци по 
отстранувањето на ИГБ. При појава на несакани ефекти и компликации, ИГБ биле 



отстранети. Шест месеци од аплицирањето, ИГБ биле ендоскопски отстранети и 
повторно биле одредени варијаблите што ја дефинираат промената на телесната 
тежина. Кај хируршки третирани пациенти од контролната група била изведена 
хируршка интервенција, ракав-гастректомија (sleeve gastrectomy), според 
стандардниот протокол за изведување на зафатот. Пред и 6 месеци по операцијата 
биле одредени варијаблите што ја дефинираат промената на телесната тежина. 

Во студијата биле анализирани пациенти со прекумерна телесна тежина 
(BMI > 25 kg/m2) и дебелина (BMI > 30 kg/m2), за кои постоела можност да бидат 
следени по апликацијата на ИГБ најмалку 6 месеци по интервенцијата, со дадена 
писмена согласност. 

Во студијата не биле опфатени пациентите кои од разни причини не било 
можно да се следат. Како ексклузиони критериуми се земени сите состојби кои го 
зголемуваат ризикот од поставување на ИГБ, како: голема хијатална хернија (> 5 
cm), активен улкус во желудник или дуоденум, претходна хируршка ресекција на 
желудник или дуоденум, воспалително заболување на цревата, 
гастроинтестинални неоплазми, орофарингеални абнормалности, активно 
гастроинтестинално крварење, нарушувања на коагулацијата, варикозитети, 
алкохолизам, болести на зависност, бременост, психијатриски заболувања, 
употреба на антиинфламаторни и антикоагулантни лекови, присуство на 
кардиоваскуларни, пулмонални и цереброваскуларни заболувања.  

 Статистичката анализа на податоците добиени од истражувањето е 
направена во статистичкиoт програм SPSS 23,0. Shapiro Wilk's test е користен за 
тестирање на нормалноста на дистрибуцијата на податоците.  Категориските 
(атрибутивни) варијабли се прикажани со апсолутни и релативни броеви. 
Нумеричките (квантитативни) варијабли се прикажани со просек, стандардна 
девијација, минимални и максимални вредности, медијална вредност и 
интерквартилен ранк. За компарирање на квалитатитните варијабли меѓу 
испитуваната и контролната група, како и меѓу формираните подгрупи од ИГ,  
користени се непараметарски тестови за независни примероци (Fisher exact test, 
Chi-square test, Student), додека за компарирање на квантитативните варијабли 
меѓу овие групи и подгрупи користени се параметарски тестови за независни 
примероци (t-test for independent samples,Mann-Whitney test, Analysis of 
Variiance, Kruskal-Wallis test). Разликата во вредностите пред и по 
интервенцијата е анализирана со Wilcoxon_matched pairs test, Student t-test for 
dependent samples и Friedman ANOVA test. Статистичката сигнификантност е 
дефинирана на ниво на  p<0.05. 

 Краток опис на резултатите од истражувањето 

Резултатите од истражувањето се изнесени во петтото поглавје. Добиените 
резултати од спроведената статистичка анализа се прикажани прегледно во 
табели и графикони. Прво е прикажана дистрибуцијата на пациентите во однос на 
испитуваните параметри. Потоа, резултатите се систематизирани во 3 дела: 
компаративна анализа помеѓу End-ball и Spatz ИГБ, компаративна анализа помеѓу 
испитуваната и контролната група и компаративна анализа на испитуваната група 
во однос на BMI. Во истражувањето партиципирале 110 испитаници, од кои 30 
(27,27 %) од машки пол и 80 (72,73 %) од женски пол, на возраст од 19 до 65 
години, со просечна возраст од 36,9 ± 12,6 години и просечната телесна тежина 
беше 110,24 ± 17,6 кг. Потврдена е вкупна статистичка сигнификантна разлика во 
телесната тежина во анализираниот период,  како и 6 месеци по интервенцијата 
наспроти телесната тежина пред интервенцијата (p<0,0001). Телесната тежина 



сигнификантно се намалувала 7, 14, 30, 90 и 180 дена од интервенцијата и 
изнесувала 108,43± 17,2кг, 105,6± 16,8кг, 102,33±15,8кг, 98,3± 16,7кг и 94,92± 
16,3кг, соодветно. Просечниот број изгубени килограми изнесувал 14,6 ± 5,9, 
најмалиот број на изгубени килограми беше 3, а максималниот 34 килограми. 
Половина од пациентите изгубиле повеќе од 14 килограми, најчесто 10 килограми. 
Намалувањето на просечниот BMI по 6 месеци од интервенцијата за 5,18 kg/m2 се 
потврдило како статистички сигнификантно (p<0,0000). Пред интервенцијата 
минималната вредност на BMI изнесувала 27,55 kg/m2, а максимална вредност 
60,9 kg/m2, просечно 38,73±5,5kg/m2. По интервенцијата, минималните вредности 
на BMI биле 24,6 kg/m2, максималните 53,6 kg/m2, просечно 33,55±5,2kg/m2. 

Коморбидитети биле регистрирани кај 41 (37,27%) од пациентите. Во 
испитуваната група, 19 (17,27 %) пациенти имале дијабетес, 45 (40,91 %) биле 
хипертоничари, 39 (35,45 %) имале хиперхолестеролемија, а 50 (45,45 %) имале 
историја за фамилијарна обезност.  

Разликата во просечната вредност на BMI 6 месеци од интервенцијата меѓу 
пациентите со аплициран различен тип на ИГБ (Еnd- ball ИГБ и Spatz) се 
покажала како статистички несигнификантна. Тестираната разлика во просечната 
телесна тежина на пациентите со аплициран Еnd - Бall и Spatz ИГБ при влез во 
студијата, 7, 14, 60 и 180 дена по интервенцијата била статистички 
несигнификантна, како и разликата во просечниот број на изгубени килограми во 
зависност од видот на аплициран интрагастричен балон. Не постоела статистички 
значајна разлика ниту во присуството на коморбидитети пред и по 
интервенцијата, ниту во честотата на диета пред интервенцијата меѓу двете 
подгрупи. Не била регистрирана статистичка сигнификантна разлика меѓу двете 
подгрупи во однос на просечните и медијални вредности на параметарот %EWL.   

Почетната телесна тежина на оперираните пациентите од КГ била значајно 
поголема од пациентите со апликација на ИГБ. Просечната разлика од 11,35 кг се 
потврдила како статистички сигнификантна (p=0,0022). Шест месеци од 
интервенцијата, пациентите од КГ имале сигнификантно повисок BMI (p<0,0001). 
Пациентите оперирани со ракав-гастректомија имале значајно поголема телесна 
тежина од пациентите оперирани со апликација на интрагастрични балони 7, 14, 
30 (p=0,000017), 90 (p=0,000003) и 180 дена (p=0,000004) по интеревнцијата.  

Резултатите од статистичката анализа презентираат сигнификантна 
разлика во бројот на изгубени килограми во зависност од техниката на 
интервенција (p=0,014). Значајно поголем број на изгубени килограми беше 
регистриран кај пациентите оперирани со апликација на интрагастрични балони 
споредено со пациентите оперирани со методот на баријатриска ракав-
гастректомија. 

Во студијата пациентите се поделени според вредноста на BMI: пациенти со 
BMI од 25 до 40 kg/m2 без коморбидитети; пациенти со BMI од 25 до 40 kg/m2 со 
коморбидитети;и пациенти со BMI ≥ 40 kg/m2, во постапка за припрема за 
хируршка баријатриска терапија. Во групата пациенти со ИГБ, бројот на изгубени 
килограми сигнификантно зависел од вредностите на BMI (p<0,0001). 
Просечниот број на изгубени килограми бил најголем во подгрупата пациентите 
со BMI од 25 – 40 kg/m2 без коморбидитети (22,29 ± 9,2 кг), следено од подгрупата 
пациентите со BMI ≥40 kg/m2 (14,56 ± 3,9 кг) и подгрупата пациентите со BMI од 
25 – 40 kg/m2 со коморбидитети (11,9 ± 3,2 кг). Значајно повеќе изгубени 
килограми се регистрирани кај пациентите со BMI ≥40 kg/m2 во однос на 
пациентите со BMI од 25 до 40 kg/m2 со коморбидитети (p=0,000116) и во однос на 



пациентите со BMI од 25 до 40 kg/m2 без коморбидитети (p=0,00011). Во однос на 
просечната телесна тежина 48 часа од интервенцијата се потврдила вкупна 
статистичка сигнификантна разлика меѓу трите подгрупи (p<0,0001), која се 
должи на значајно поголема просечна телесна тежина по 48 часа од 
интервенцијата во подгрупата пациентите со вредности на BMI ≥40 kg/m2 во 
однос на подгрупата пациенти со вредности на BMI од 25 до 40 kg/m2 без 
коморбидитети и подгрупата пациенти со вредности на BMI од 25 до 40 kg/m2 со 
коморбидитети (p=0,0001). Пациентите од трите групи значајно се разликувале и 
во однос на телесната тежина 7 дена од интервенцијата (p<0,0001). Пациентите со 
BMI од ≥40 kg/m2 имале значајно поголема просечна телесна тежина од 
пациентите со BMI од 25 – 40 kg/m2 без и со коморбидитети (p=0,00011). 
Четиринаесет дена од интервенција се потврдила вкупна статистичка 
сигнификантна разлика (p<0,0001) меѓу подгрупите во однос на просечната 
телесна тежина, со значајно поголема просечна телесна тежина кај пациентите со 
BMI ≥40 kg/m2 од пациентите со BMI од 25 – 40 kg/m2 без коморбидитети и 
пациентите со BMI од 25 – 40 kg/m2 со коморбидитети (p=0,00011). Триесет дена 
од интервенцијата, се потврдила вкупна статистичка сигнификантна разлика меѓу 
трите подгрупи во однос на просечната телесна тежина (p<0,0001) со поголема 
просечна телесна тежина по 30 дена од интервенцијата во подгрупата BMI ≥40 
kg/m2. Деведесет дена по интервенцијата, пациентите сигнификантно се 
разликувале во однос на телесната тежина (p<0,0001). Пациентите со BMI ≥40 
kg/m2 имале значајно поголема просечна телесна тежина во однос на останатите. 
Шест месеци од интервенцијата, вкупна статистичка сигнификантна разлика се 
потврдила меѓу трите подгрупи во однос на просечната телесна тежина 
(p<0,0001), која се должи на значајно поголема просечна телесна тежина во 
подгрупата пациенти со BMI ≥40 kg/m2 во однос на останатите. На крајот на 
следењето, пациентите со наjвисоки вредности на BMI имале значајно поголема 
телесна тежина 

Два ИГБ биле употребени кај еден пациент од подгрупата со BMI од 25 до 40 
kg/m2 без коморбидитети и 5 (29,41%) пациенти со BMI од ≥40 kg/m2. Разликата 
во бројот на ИГБ била статистички значајна меѓу подгрупите пациентите со BMI 
≥40 kg/m2 и BMI од 25 до 40 kg/m2 без коморбидитети (p=0,002), и меѓу 
подгрупите BMI од 25 до 40 kg/m2 со коморбидитети и BMI од 25 – 40 kg/m2 без 
коморбидитети (p=0,006). Присуството на коморбидитети не покажало 
статистичка сигнификантна разлика меѓу подгрупите (p>0,05). Пациентите од ИГ 
со BMI ≥40 kg/m2 значајно почесто имале намалена гликемија по интервенцијата 
во однос на вредностите пред апликацијата на ИГБ. Пациентите со BMI ≥40 kg/m2 

значајно почесто имале хипертензија (p=0,012). Пониска хипертензија по 
интервенцијата значајно почесто имале пациентите од ИГ со BMI ≥40 kg/m2 во 
однос на пациентите со BMI од 25 до 40 kg/m2 со коморбиидтети (p=0,0008), 
споредено со вредностите пред интервенцијата. Како статистичка сигнификантна 
се потврдила почестата застапеност на хиперлипидемија кај пациентите со BMI 
≥40 kg/m2 во споредба со пациентите со BMI од 25 до 40 kg/m2 со коморбидитети 
(p=0,0001). Намалени вредности на липиди по интервенцијата споредено со тие 
пред интервенцијата биле регистрирани кај сите пациенти од ИГ. 

Пациентите од ИГ со BMI ≥40 kg/m2, од 25 до 40 kg/m2 без коморбидитети и 
од 25 до 40 kg/m2 со коморбидитети имале сигнификантно различни вредности за 
параметарот EBW (p<0,0001). Значајно поголем просечен EBW-параметар бил 
утврден во подгрупата пациенти со BMI од 25 до 40 kg/m2 без коморбидитети во 
однос на подгрупата пациенти со BMI ≥40 kg/m2 (p=0,0001) и во подгрупата 
пациенти со BMI од 25 до 40 kg/m2 без коморбидитети во однос на подгрупата 



пациенти со BMI од 25 до 40 kg/m2 со коморбидитети (p=0,0001). Во ИГ 
параметарот %EBW имал најголеми просечни вредности во подгрупата пациенти 
со BMI ≥40 kg/m2 (46,59 ± 7,3), следено од пациентите со BMI од 25-40 kg/m2 без 
коморбидитети и BMI од 25-40 kg/m2 со коморбидитети (27,78 ± 5,9 и 26,33 ± 6,2, 
соодветно). Вкупна статистичка сигнификантна разлика се потврдила меѓу трите 
подгрупи во однос на просечните вредности на %EBW (p<0,0001), која се должи 
на значајно поголеми просечни вредности во подгрупата пациенти со BMI од 25 – 
40 kg/m2 без коморбидитети во однос на подгрупата пациенти со BMI ≥40 kg/m2 и 
подгрупата пациенти со BMI од 25 – 40 kg/m2 со коморбидитети (post-hoc анализа, 
p=0,0001). Се потврдила вкупна статистичка сигнификантна разлика меѓу 
подгрупите во однос на просечниот ТBWL% (p=0,0125), што се должина на 
сигнификантна разлика меѓу подгрупите пациенти со BMI од 25 – 40 kg/m2 со 
коморбидитети и пациенти со BMI од 25 до 40 kg/m2 без коморбидитети 
(p=0,0089). Вкупна статистичка сигнификантна разлика се потврдила меѓу трите 
подгрупи во однос на просечните вредности на %EWL (p=0,0043), која се должи 
на значајно поголем %EWL во подгрупата подгрупата пациенти со BMI од 25 – 40 
kg/m2 без коморбидитети во однос на подгрупата пациенти со BMI ≥40 kg/m2 и 
подгрупата подгрупата пациенти со BMI од 25 до 40 kg/m2 со коморбидитети 
(p=0,0032 и p=0,042, соодветно).  

Дискусијата на докторската дисертација, која опфаќа детална анализа на 
добиените резултати и нивна споредба со публикуваните сознанија, елаборирана е 
во шестото поглавје. Во однос на намалувањето на телесната тежина, резултатите 
од бројните студии кои се достапни во литературата покажуваат  дека вообичаено 
губењето на тежината поврзано со примена на ИГБ се движи помеѓу 10,5 и 13,7 кг 
по 3 месеци и помеѓу 12 и 26,3 кг 6 месеци по поставување на интрагастричниот 
балон. Студиите покажуваат дека ИГБ бил најефикасен во тек на првите 3 месеци 
од терапијата. За тоа време, просечно слабеење на обезните пациенти изнесувало 
просечно 12,9 кг или 80 % од вкупното постигнато намалување на тежината. 
Дополнително, почетното губење на телесната тежина (BWL) по аплицирањето на 
ИГБ било поврзано со значително долгорочно одржување на телесната тежина. 
Процентот на BWL еден месец по поставувањето на интрагастричниот балон било 
значајно поврзано со долгорочното намалување на тежината, како и со одржување 
на постигнатата тежина 6, 12 и 18 месеци по интервенцијата. Наведени се низа 
студии кои прикажуваат добри долгорочни резултати по аплицирање ИГБ. Едно 
мултицентрично европско истражување ги претставува резултатите за загубата на 
тежината во период од 3 години по отстранувањето на балонот, претставено со 
просечна вредност на EWL од 29,1%. Друга студија која вклучува 195 пациенти кои 
биле следени 5 години по извршената интервенција со ИГБ прикажува %EWL од 
12,97 ± 8,54. Во цитираните студии се покажува дека примената на ИГБ 
предизвикува значајно намалување на телесната тежина, кое не е во директна 
врска со видот на аплицираниот ИГБ. 

Во однос на присуството на коморбидитети, направена е споредба на 
студијата со други објавени истражувања, според кои процентот на пациенти со 
коморбидитети на почетокот и шест месеци по поставувањето на ИГБ, покажала 
дека стапката на метаболичкиот синдром кај пациентите се намалила од 42,9 % на 
15,1 % (р< 0,0005), вредностите за холестерол, триглицериди, гликоза на гладно, 
ниво на Ц-реактивен протеин, како и крвен притисок се подобриле по третманот 
со ИГБ (p <0,005), кај пациентите со дијабетес мелитус, 6 месеци по третманот, 
нивото на HbA1c се намалило (р < 0,0005) и квалитетот на животот на пациентите 
значајно се подобрил.  



Во оваа студија, коморбидитети биле регистрирани кај 41 (37, 27%) од 
пациентите. Во испитуваната група, 19 (17, 27%) пациенти имале дијабетес, 45 (40, 
91%) биле хипертоничари, 39 (35, 45%) имале хиперхолестеролемија и 50 (45,45%) 
имале историја за фамилијарна обезност. Присуството на коморбидитети не 
покажало статистичка сигнификантна разлика меѓу подгрупите (p>0,05). 
Пациентите од ИГ со BMI ≥40 kg/m2 значајно почесто имале намалена гликемија 
по интервенцијата во однос на вредностите пред апликацијата на ИГБ. 
Пациентите со BMI ≥40 kg/m2 значајно почесто имале хипертензија (p=0,012). 
Пониска хипертензија по интервенцијата значајно почесто имале пациентите од 
ИГ со BMI ≥40 kg/m2 во однос на пациентите со BMI од 25 до 40 kg/m2  со 
коморбидитети (p=0,0008), споредено со вредностите пред интервенцијата. Како 
статистичка сигнификантна се потврди почестата застапеност на 
хиперлипидемија кај пациентите со BMI ≥40 kg/m2 во споредба со пациентите со 
BMI од 25 до 40 kg/m2 со коморбидитети (p=0,0001). Намалени вредности на 
липиди по интервенцијата споредено со предоперативните вредности биле 
регистрирани кај сите пациенти од ИГ. Пациентите од ИГ со BMI ≥40 kg/m2 

значајно почесто од пациентите со BMI од 25 до 40 kg/m2 без и со коморбидитети 
имале намалени серумски липиди по интервенцијата постоперативно во однос на 
вредностите пред аплицирањето на ИГБ. 

Коментирани се и најчестите можни компликаци при аплицирањето на 
ИГБ. 

Во седмото поглавје, врз основа на анализата на податоците и добиените 
резултати од истражувањето, кандидатот ги формулира заклучоците од 
истражувањето. Според заклучоците, употребата на ИГБ во третманот на 
прекумерна тежина се покажува како ефикасна метода, особено кај добро одбрани 
пациенти и покажува подобри резултати од баријатриската хирургија. Типот на 
ИГБ не влијае на ефектот на третманот. 

Последната глава од докторската дисертација ја содржи приложената 
литература, која е обемна и прегледна, содржи 109 референци и коректно е 
цитирана по прифатените стандарди.  

Оцена на трудот 

Докторската дисертација на кандидатот д-р Имер Дурмиши, со наслов: 
„Третман на прекумерна тежина со примена на интрагастрични балони“, 
претставува актуелно истражување во клиничката медицина од областа на 
хирургијата. Докторската дисертација е изработена по сите принципи на едно 
научно истражување. Во согласност со мотивот на студијата, дефинирани се и 
целите на истражувањето, научниот пристап е оригинален и внимателно избран, а 
методологијата на испитување е современа. Поставените цели се во целина 
реализирани, а добиените резултати се адекватно обработени, интерпретирани и 
дискутирани во согласност со нивната научна и клиничко применета вредност. Од 
добиените резултати се изведени соодветни заклучоци. Клиничкото значење и 
научниот придонес на оваа студија произлегува од добиените резултати кои ја 
покажуваат ефикасноста на употребата на интрагастричните балони во третманот 
на прекумерната телесна тежина. 

Докторската дисертација на кандидатот д-р Имер Дурмиши, со наслов: 
„Третман на прекумерна тежина со примена на интрагастрични балони“, според 
мислењето на Комисијата за оцена, ги исполнува основните услови и стандарди за 
подготовка на докторски труд. 



Исполнетост на законските услови за одбрана на трудот 

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

1. Ymer Durmishi, Leminot Salihu, Sami Bytyqi. Efficacy of intragastic balloons in 
weight reduction. JMS 2022; 5(2):162-168. 

2. Ymer Durmishi. Application of intragastric balloons in obesity treatment. JMS 
2021; 4(3):149-153.  

 

 

ЗАКЛУЧОК И ПРЕДЛОГ 

Главен научен придонес на кандидатот е можноста за клиничка, апликативна 

примена на добиените резултати кои укажуваат на значењето и ефикасноста на употребата 

на интрагастричните балони во третманот на прекумерната телесна тежина. Студијата 

покажува дека ИГБ-терапијата има најдобри резултати кај пациенти со прекумерна 

тежина и умерено обезни, што, секако, претставува главна индикација за примена на оваа 

процедура. Успешното намалување и потоа одржување на тежината по отстранувањето на 

ИГБ зависи од вредноста на БМИ и главно е поуспешно кај групите со понизок БМИ. 

Подрачје на примена и ограничувања. Основно подрачје за примена на ИГБ 

претставува неинвазивната, ендоскопска баријатрија. Третманот со ИГБ има цел да се 

стимулира губење на телесната тежината и да се овозможи намалување на последиците 

поврзани со коморбидитетите кои се карактеристични за прекумерната телесна тежина, а 

при тоа да се обезбеди соодветна сигурност на пациентите. Со аплицирањето на ИГБ се 

прави обид, со ограничување на ефективниот гастричен волумен, да се имитираат 

хируршките процедури за слабеење. Основен и суштински фактор во овој пристап е 

рестрикција на гастричниот капацитет, што предизвикува рана појава на чувство на ситост 

и ги потенцира механичката и хемиската стимулација на желудникот преку различни 

гастрични или егзогени фактори. Сето тоа влијае на контролата на глад и на празнењето 

на желудникот преку промени во гастроинтестиналните хормони и пептиди. Секако, 

основен услов за успешно намалување на телесната тешина и постигнување на 

посакуваните резултати при употреба на ИГБ е избор на соодветни пациенти за примена 

на оваа неинвазивна метода.  

Можните понатамошни истражувања би требало да се насочат кон 

спроведување студии кои би опфатиле поголем број пациенти со цел да се постигне 

подобрување и усовршување на дизајнот на интрагастричните балони, со што би се 

зголемила ефикасноста на постапката, а би се намалиле несаканите ефекти за пациентите. 

 

 

 

 

 

 

 



Докторската дисертација „Третман на прекумерна тежина со примена на 

интрагастрични балони“, поднесена од д-р Имер Дурмиши, претставува оригинален и 

самостоен научен труд и во целост ги исполнува условите согласно со Правилникот за 

условите, критериумите и правилата за запишување и студирање на третиот циклус – 

докторски студии на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје.  

 

Комисијата смета дека трудот е автентичен и актуелен, има значаен научен 
и апликативен придонес, во целина ги обработува поставените проблеми и ги 
содржи сите елементи на научен труд, со јасно дефинирани цели, прецизно 
изложени материјал и методи и детално прикажани и статистички обработени 
резултати на студијата. Дискусијата и заклучоците се објективни и даваат 
прецизни одговори на поставените цели. 

Со оглед на наведеното, Комисијата му предлага на Наставно-научниот 
совет на Медицинскиот факултет во Скопје да ја прифати позитивната оценка и да 
закаже одбрана на докторската дисертација на кадидатот Имер Дурмиши со 
наслов: „Третман на прекумерна тежина со примена на интрагастрични балони“. 

 

Рецензентска комисија 

 

1. Проф. д-р Никола Јанкуловски, претседател, 
с.р. 

 

 

2. Проф. д-р Јулија Живадиновиќ-Богдановска, 
ментор, с.р. 

 

 

3. Проф. д-р Мери Трајковска, член, с.р. 

 

 

4. Проф. д-р Светозар Антовиќ, член, с.р. 

 

 

5. Проф. д-р Бети Зафирова Ивановска, член, с.р. 
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                                                         РЕЦЕНЗИЈА 
ЗА ОЦЕНА НА ДОКТОРСКАТА ДИСЕРТАЦИЈА „ТРЕНДОВИ НА РАСТ, ОБЕЗИТЕТ И 

ПУБЕРТЕТ: ЕТНИЧКИ И ДЕМОГРАФСКИ ВАРИЈАЦИИ КАЈ КОХОРТА НА МАШКИ И 
ЖЕНСКИ ДЕЦА ВО СЕВЕРОЗАПАДНИОТ ДЕЛ ОД РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА 

МАКЕДОНИЈА “  
 ОД  Д-Р АРЈЕТА РАУФИ, 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 редовна XLV седница одржана на 27.12.2022 година, 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 на 

кандидатката д-р Арјета Рауфи со наслов: „Трендови на раст, обезитет и пубертет: етнички и 

демографски варијации кај кохорта на машки и женски деца во северозападниот дел од 

Република Северна Македонија“, во состав: проф. д-р Костантина Кузевска Манева 

(претседател), проф. д-р Марина Крстевска Константинова (ментор), проф. д-р Лидија 

Карева (член), проф. д-р Соња Бојаџиева (член) и проф. д-р Весна Велиќ Стефановска (член). 

Комисијата во наведениот состав, со внимание ја прегледа и ја оцени докторската 

дисертација и на Наставно-научниот совет на Медицинскиот факултет му го поднесува 

следниов 

 

И  З  В  Е  Ш  Т  А  Ј  

АНАЛИЗА НА ТРУДОТ 

Докторската дисертација на кандидатката д-р Арјета Рауфи, со наслов: „Трендови на 

раст, обезитет и пубертет: етнички и демографски варијации кај кохорта на машки и женски 

деца во северозападниот дел од република северна Македонија“, содржи 181 страница 

компјутерски обработен текст во фонт Times New Roman, со 1,5 проред и големина на букви 

12, со 270 библиографски единици, меѓу нив научни трудови, статии, книги, национални 

прописи, меѓународни акти и интернет-ресурси. Текстот е збогатен со 49 табели и 33 

графикони. 

Трудот започнува со апстракт на македонски и англиски јазик и листа на кратенки. 

Структуриран е во 10 глави и, воедно, ги содржи сите делови на еден научноистражувачки 

проект: резиме, вовед, мотив за изработка на докторската дисертација, цели,  хипотези, 

материјал и методи, статистичка обработка, резултати на истражувањето и дискусија на 

добиените резултати по што следат заклучоците и користената литература. Начинот на 

изложување е јасен и концизен, лесно се следи и, воедно, побудува интерес за одбраната тема 
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на истражување. Деловите се систематизирани во точки и потточки со наслови и поднаслови, 

со што се обезбедува соодветно следење на материјата која е обработена во истражувањето. 

Во воведот на трудот, изложени се актуелните истражувачки прашања, теоретската 

рамка на истражувањето и актуелните научни сознанија од анализираната област. Воведот 

на докторската дисертација е поделен на три поглавја, кои се однесуваат на: раст, нутритивен 

статус и пубертет.   

Првото поглавје на воведниот дел, докторантката го започнува елаборирајќи го 

растот во детската возраст. Почнувајќи од физиолошките процеси, кои се, сепак, сложени,  и 

продолжувајќи по систематизиран редослед на хормоналните, генетските и нутритивните 

фактори, факторите на надворешната средина, сè до социоекономските фактори кои влијаат 

во регулација на растот во детската возраст. Понатаму, докторантката во посебени 

поднаслови ја потенцира важноста и објаснува за секој од наведените фактори, со детална 

поделба и опис за нивното влијание врз растот. 

Во понатамошниот текст се објаснуваат нарушувањата на растот, почнувајќи од 

низок раст и состојби поврзани со низок раст, па до високиот раст и состојбите поврзани со 

високиот раст. Првично се акцентираат нормалните варијанти на низок раст, како 

фамилијарен низок раст, конституционален низок раст со задоцнет пубертет и раст кај 

недононосени деца. Понатаму, со објаснети поднаслови, се опишуваат патолошките 

нарушувања на растот, каде што се вклучени: ендокрини, хромозомски, скелетни и 

метаболички нарушувања, хронични заболувања кои влијаат на растот, до вродени дефекти 

и малнутриција. 

Идиопатскиот низок раст се дефинира на крајот како посебен ентитет на раст под 

просекот за возраст, пол, популација кај деца со нормална гестациска големина при раѓање, 

при нормален нутритивен статус, отсуство на хронични болести, ендокринолошки дефицити 

или некои хромозомски абнормалности.    

Накратко, имаме и опис на високиот раст кој најчесто се препишува на 

конституционалниот или фамилијарен висок раст со релативно мал број на деца со 

идентификувана патолошка причина. 

Во второто поглавје на воведниот дел е поставен нутритивниот статус, каде што 

докторантката се фокусира на прекумерната тежина/натхранетост и обезноста како едни од 

најзначајните здравствени предизвици во последнава декада. Се потенцира дека додека 

некогаш некои болести се сметале за болести на возрасната доба, во поново време, 

прекумерната тежина и дебелина во детската возраст е проследена со предвремена 

манифестација на дијабетес тип 2, неалкохолно замастување на црниот дроб, 

хиперлипидемија, хипертензија, срцеви придружни болести, па сè до зголемен ризик на 

појава на карциноми.   

По поставената дефиниција за дебелината според Меѓународната класификација на 

болестите 11 (ICD-11), во понатамошниот текст се објаснува како се одредува нутритивниот 

статус, односно  како се класифицира дали детето спаѓа во групата на деца со нормална 

тежина, прекумерна тежина или натхранети, дебели или обезни, или под тежина – 
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потхранети. Се објаснува драстичната зголемена преваленција на прекумерната тежина и 

обезитет според објавите на СЗО на 340 милиони деца глобално. Постојаниот пораст, во 

споредба со 2010 година, се удвоил во земјите со ниско-средни приходи, додека тројно 

зголемување е настанато во земјите со ниски приходи. 

Во посебни поднаслови се објаснуваат генетските и негенетските фактори како 

преплет на етиолошки причинители наброени во детската дебелина. Се објаснува, од 

генетски аспект, класификацијата на полигенски, моногенски и синдромски форми на 

дебелина. Додека, пак, од негенетските фактори се опишува широка палета, почнувајќи од 

социоекономскиот статус, средината, културелните влијанија, доењето, спиењето, па сè до 

поновите истражувања на ендокрините дизруптери. Не се исклучуваат и секундарните 

причинители на појавата на дебелината, како што се: невролошките, ендокрините, 

медикаментозните и психијатриските болести.  

Во понатамошниот текст, детално се опишани коморбидитетите причинети од 

дебелината во детската возраст, и тоа: кардиолошки и кардиоваскуларни, пулмонални, 

гастроинтестинални, ендокринолошки, невролошки, мускулно-скелетни и ортопедски, сè до 

психосоцијални. 

Докторантката концизно ги објаснува постапките на клиничката проценка, 

почнувајќи од деталната анамнеза, физикалниот преглед, лабораториските скрининг-

испитувања, сè до продлабочените испитувања на ехосонографија на срце и абдомен за 

евентуалните можни коморбидитети. На крајот од поглавјето се објаснува третманот за 

справување со тежината во пристап на четирите етапи дадени од Експертскиот комитет за 

процена, превенција и третман на деца и адолесценти со прекумерна тежина и дебелина 

(Expert Committee on the Assessment, Prevention, and Treatment of Child and Adolescent 

Overweight and Obesity) . 

Во третото поглавје на воведниот дел е поставен пубертетот, каде што од почеток се 

дефинира пубертетот и се објаснуваат низата хормонални, физички и психолошки промени 

кои настануваат во текот на оваа сложена транзиција што го означува крајот на детството.  

Комплексноста на механизмите имплицирани на почетокот на пубертетот, од 

невроендокринолошките механизми до генетските фактори, метаболичките фактори и 

факторите на надворешната средина, е опишана  во посебни потпоглавја. 

Од генетските фактори, како доминантна одредница се набројува значителниот 

напредок во идентификувањето на гените кои влијаат на пубертетскиот тајминг, со 

откривање на стотици вообичаени генетски локуси, како и на можните причини на еден 

предвремен или одложен пубертет. Сепак, како најважни потенцијални придонесувачи на 

промената кон поран почеток на пубертет во споредба со претходните генерации се 

опишани: подобрените социоекономски услови и здравствена заштита, исхраната, 

зголемената преваленција на обезитетот во детската возраст, па до поновите мислења на 

влијанието на ендокрините дисруптори.  Понатаму, во текстот се опишуваат физичките 

промени на секундарни сексуални карактеристики и возраста на промените кај 

физиолошкиот пубертет, па до нарушувањата на пубертетот, како предвремениот и 

одложениот пубертет и нивната класификација. 
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Докторантката ја потенцира важноста на широките варијации во темпото на 

пубертетското созревање не само поради психосоцијалните и бихејвиоралните аспекти на 

сексуалното однесување на адолесцентите, но и поради веќе предвидените и докажаните 

долгорочни ризици по здравјето. Особено за раната возраст на менарха, која е ризик-фактор 

за појава на карцином на дојка, на кардиоваскуларни болести, дијабетес, депресија, и 

нарушувања во однесувањето.   

Како заклучок на воведниот дел,  накратко се објаснуваат секуларните трендови во 

висина, тежина и пубертет кај децата. Додека некои од овие трендови можат да се сметаат за 

корисни, како што е зголемувањето во висина, другите, како зголемувањето на дебелината и 

намалената возраст на почетокот на пубертетот, може да имаат негативни последици врз 

здравјето на децата. 

                Во втората глава се обработува мотивот за изработка на докторската дисертација. 

Докторантката ја истакнува потребата од спроведување на студија со акцент на растот,  

нутритивен статус кај децата, како важни индекси кои ја одразуваат здравствената состојба 

на детската популација. Освен тоа, мотивацијата потекнува и од големиот број на студии во 

литературата од поново време кои укажуваат дека детската дебелина во 21 век е во пандемски 

размери и е една од најзагрижувачките медицински и јавноздравствени проблеми. 

Назначена е нејзината поврзаност со сериозни коморбидитети кои влијаат на здравствениот 

квалитет на физичкото и менталното здравје, со зголемен ризик за појава на предвремена 

манифестација на дијабетес тип 2, неалкохолно замастување на црниот дроб, 

хиперлипидемија, хипертензија, срцеви коморбидитетеи, анксиозност, депресија, па сè до 

зголемен ризик на појава на карциноми. Друг мотив е дека во многу европски земји и во 

светот пошироко се следи и таканаречен секуларен тренд на порано постигнување на 

пубертетска зрелост. Докторантката го потенцира и фактот дека научните истражувања во 

врска со растот, обезитетот и пубертетот во детската возраст во Република Северна 

Македонија се прилично инсуфициентни. Потребата да се добијат нови знаења и податоци 

кои ќе ја отсликаат состојбата во северозападниот дел на Република Северна Македонија, 

дали се следат секуларните трендови на пораст на висина, на порано пубертетско созревање, 

и зголемена преваленција на прекумерната тежина и дебелина е претставен како главен 

мотив за започнување и реализирање на истражувањето. Разликите помеѓу популациите, во 

висина, тежина и возраст на почеток на пубертетот, беше дополнителен мотив за 

истражување и докажување дали во нашето поднебје децата од различни етникуми се 

разликуваат во нивниот потенцијал за раст и развој.   
 

Во третата и четвртата глава на докторскиот труд се претставени целите и 

хипотезите на истражувањето, кои се коректно поставени и доследно провејуваат низ 

понатамошниот тек на докторската дисертација. Кандидатката ги дефинира целите на 

докторскиот труд во два дела, и тоа: 

Главни цели на истражувањето: 
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1. Проценка на растот кај децата и одредување на преваленцата на низок и висок раст и 

разликите на раст кај различни етникуми, пол и возраст.  

2. Проценка на нутритивниот статус кај испитуваните децата и преваленцата на прекумерна 

тежина и деблина кај различни етникуми, пол и средини. 

3. Проценка и скрининг на  постоењето на ризикот на централен обезитет преку мерење на 

обем на половината (WC) обемот на колкови (HC), одредување нa oдносот на обемот на 

половина и колкови (WHR) и односот на обем на половина и висина (WHtR). 

4. Истражување за возраста и прогресијата на пубертетот кај здравите женски деца. 

Специфични цели на истражувањето: 

1. Проценка на  разликите на пубертетското созревање кај женските деца во различни 

етникуми.  

2. Регистрирање на возраста на прва менарха.  

3. Споредување на влијанието на Covid-19 пандемијата во стапката на индексот на телесната 

маса кај децата пред и постковидно. 

Во петтата глава, Материјал и методи, докторантката јасно ги дефинира дизајнот 

и типот на студијата, испитуваната популација, критериумите за селекција и протоколот и 

применетите методи на истражувањето. Спроведената студија е од типот на епидемиолошка 

проспективна студија на пресек, реализирана од крајот на февруари 2022 до почеток на 

април 2022. Студијата опфатила n=1011 деца од двата пола, на возраст од 6 до 13 години, од 

различни етнички припадности и различни средини при систематски школски преглед во 

амбуланта на училишна и детска превентивна ЈЗУ – Здравствен дом – Тетово.  

Поради појава на Covid-19 пандемијата, во март 2020 година, за да се спореди 

влијанието на пандемијата пред и постковид во стапката на индексот на телесна маса (БМИ), 

во студијата била приклучена и ретроспективна студија на пресек од март 2019 до март 2020 

година. Студијата опфатила преглед на собрани податоци на n=1034 на здрави деца од двата 

пола на возраст од 6 до 13 години од различни етнички припадности, евидентирани при 

систематски школски преглед во амбуланта на училишна и детска превентивна ЈЗУ – 

Здравствен дом – Тетово.  

Адекватно се опишани методите, каде што при физикалниот преглед, децата биле 

евалуирани за телесна висина и тежина, мерени биле обем на половина и обем на колкови. 

Во склоп на физикалниот преглед кај девојчињата биле евалуирани и секундарните 

сексуални карактеристики, како што се: развој на гради, срамни влакна, аксиларно и 

пубично, и регистрирана била возраста на првата менарха. 

Тежината и висината на испитаниците била измерена согласно со препораките на 

Светската здравствена организација со помош на дигитална вага со најблиската утврдена 

прецизност од 0,1 кг и харпенден стадиометар, каде што читањето е забележано и изразено 

со најблиската утврдена прецизност 0,1 мм.  По измерената висина кај испитаниците, таа 
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била анализирана во специјални конструирани и ревидентирани шеми за раст за одредена 

возраст и пол.  

Во студијата е користена класификација според CDC (центар за контрола и превенција 

на болестите) заради широката и најприфатената употреба на класификацијата за клинички 

цели. Од ревидентираните шеми на CDC, пресметано било сè за секое дете z- score крива и 

перцентилна крива. Децата кои биле на висина исцртана под линијата на 3 % перцентил или 

под – 2 SD стандардни отстапувања под просекот или под -2 z-score биле пресметани како 

деца со низок раст во споредба со другите деца. Додека, пак, детето со висина исцртана над 

97 % перцентил или  над 2 + SD стандардни отстапувања над просекот или над +2 z-score 

било пресметано како дете со висок раст во споредба со другите деца.  

Статусот на тежината кај децата се разликува во класификација на категории од 

категориите на БМИ за возрасните, бидејќи составот на телото кај децата варира како што 

децата растат и варира помеѓу девојчињата и момчињата особено во возраста на пубертетот. 

Според тоа, кај децата по пресметувањето на БМИ според формулата – тежина изразена во 

килограми и поделена со квадратот на висината изразена во метри (kg/m2), вредностите 

биле споредувани во посебни графикони за пол и возраст со цел да се одреди перцентилната 

крива. Перцентилот на БМИ за возраста и полот покажува како тежината на детето се 

споредува со тежината на другите деца од иста возраст и пол. Од ревидентираните шеми на 

CDC пресметано било за секое дете z- score криви и перцентилни криви. Децата кои според 

измерениот БМИ во графиконите за возраста и полот спаѓаат под 5 перцентил, ги сметаме 

како деца под нормална тежина или потхранети. Помеѓу 5 до 85 перцентил се децата со 

нормална тежина, додека, од 85. до 95. перцентил спаѓаат децата со прекумерна тежина или 

натхранети еднакви и ≥ 95th перцентил се дебели.                                                              

 За предвидување на централната или абдоминалната дебелина во студијата, 

измерени се: обемот на половина, обемот на колкови и пресметани се соодносот на 

половината и колковите (WHR) и односот на половината и висината (WHtR). 

 Обемот на половината е вообичаена антропометриска мерка за предвидување на 

абдоминална дебелина и е општо прифатена мерка за централна дебелина како ризик-

фактор за инсулинска резистенција и за кардиоваскуларни болести. Обемот на половината е 

измерена согласно со препораките на СЗО, со помош на нерастежна антропометриска лента, 

помеѓу најниската граница на ребрата и горната граница на илијачниот гребен. Децата во тек 

на мерењето биле единствено во долен веш, во природно исправено стоење со стапалата 

блиску една до друга, со рацете на страна и мерењата се направени на крајот на нормалното 

издишување. Секое мерење било реализирано два пати со точност од 0,1 cm (1 mm). Обемот 

на колковите е, исто така, измерен според истите препораки, помеѓу најширокиот дел од 

колковите на ниво на големиот трохантер. Во последниве декади развиени се бројни студии 

за соодносот на половината и колковите (WHR) и односот на половината и висината (WHtR) 

како алтернативен скрининг за дебелина кај детска возраст. Во студијата е сметано дека кај 

децата, абдоминална дебелина имаме кога обемот на половината е еднаква или над WC≥ 90 

перцентил или кога односот на обем на половината и висина WHtR е еднаков или над ≥0,5. 
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Според поновите репрезентативни примероци на студии, во студијата е земена за база како 

пресек на однос на обем на струк и колкови за WHR > 0,88 кај девојчињата и WHR > 0,89 кај 

момчињата. 

 При одредувањето на возраста на почетокот на пубертетот, докторантката истакнува 

дека возраста варира во голема мера помеѓу поединци и различни раси, етнички популации 

и демографски населенија, и таа може да се разликува и до 4 години. 

Во студијата, фенотипските промени на појава на секундрани сексуални 

карактеристики биле проценети според познатиот метод на Таннер и Whitehouse кој датира 

од 60-тите и е широко познат како „фази на Tанер“ и кој и до ден-денес се користи во 

клинички проценки на пубертетот.  

Развојот на градите кај женските деца бил проценет преку клинички преглед и бил 

градуиран на  скала (Б1-Б5 ) кај девојчињата. 

Растот на срамните влакна во пубична регија – пубарха е втор важен фенотипски знак 

на секундарни сексуални карактеристики за време на пубертетот. И во проценка на 

пубархата кај женските деца бил користен широко прифатениот метод на фазите на Танер, 

кои биле градуирани на скала П1-П5. Растот на срамните влакна во аксиларната регија –

аксиларха, како  друг фенотипски знак на пубертетот, е проценео на скала AH1- АH3.  

Менархата како последна сексуална карактеристика, со која се означува крајот на 

пубертетот, има спектар на разликување кај различни етнички и расни групи. Во студијата 

кај девојчињата e регистрирана и возраста на првата менарха. 

   

Статистичката обработка на податоците е претставена во шестата глава. 

Податоците добиени со истражувањето биле обработени во SPSS software package, version 

22.0 for Windows. Анализата на атрибутивните (квалитативни) серии била направена преку 

одредување на коефициент на односи, пропорции и стапки, а е прикажана како апсолутни и 

релативни броеви. Преваленцијата на испитуваните параметри од интерес била прикажана 

како однос помеѓу застапеноста и целата маса изразена како процент.  Нумеричките 

(квантитативни) серии биле анализирани со мерките на централна тенденција (просек, 

медијана, минималми вредности, максимални вредности, интерактивни рангови), како и со 

мерки на дисперзија (стандардна девијација). Shapiro-Wilk W тест било користен за 

утврдување на правилноста на дистрибуцијата на фреквенцијата на испитуваните варијабли 

како висина, тежина , БМИ, WC, HC , WHR и WHtR. Pearson Chi square test, Fisher exact test, 

и Fisher Freeman Halton exact test беа користен за утврдување на асоцијацијата меѓу одредени 

белези во групите испитаници со различен третман. За споредба на пропорциите  користен 

Difference test. Факторите на ризик биле квантифицирани преку користење на однос на 

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

на два, односно повеќе независни нумерички параметри со неправилна дистрибуција на 

фреквенциите била правена на консеквентно Mann Whitney U тест, односно со Krushal Wallis 

H test. За креирање на специфичните табели на селектираните параметри (БМИ, WC, HC , 

WHR и WHtR) според, возраст, пол и етничка припадност, како и графичкиот перцентилен 
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приказ, бил користен LMS-метод. За утврдување на статистичка значајност била користена 

двострана анализа со ниво на статистичка сигнификантност од p <0,05. 

Резултатите од докторската дисертација се претставени во седмото поглавје и се 

систематизирани во потпоглавја што овозможува нивен прегледен пристап. Докторантката 

ги изнесува резултатите соодветно, постапно и детално, следејќи го редоследот на зададените 

цели, а кои се претставени со 49 табели и 33 графикони, со соодветни коментари кои 

корелираат со прикажаните резултати.  

Во студија за проценка на преваленцијата на растот децата  со низок раст во целиот 

примерок изнесувала 1,8 %, додека преваленцијата на момчиња со низок раст била 1,5 % , а 

кај девојчиња изнесувала 2,1 %. 

Преваленцијата на висок раст во целиот примерок изнесувала 7,5 %, кај момчињата 

8,2 %, додека кај девојчињата 6,7 %. Според етникуми, највисоки биле децата од 

македонскиот етникум со 9,2 %, следно од албанскиот, 7,9 %, турскиот, 4,2 % и ромскиот, кој 

имала најмала стапка на висок раст, 1,7 %, и најголема на низок раст. 

Во студијата во рамките на евалуацијата на нутритивниот статус била направена 

анализа на БМИ (kg/m2 ) и класифициран БМИ според стандирдизирани и унифицирани 

шеми на СDC за возраст и пол .Преваленцијата на потхранетост, вкупно кај двата пола, 

изнесувала 5,9%, на прекумерна тежина или натхранетост 15,5 %, а на обезноста 21,9 %. 

Според добиените податоци преваленцијата на прекумерна тежина/ натхранетост и обезност 

кај целиот примерок за двата пола се движела на 37,4 %.Од добиените резултати постоела 

сигнификантна разлика со доминирање на поголема преваленција на прекумерна тежина 

/натхранетост и обезни момчиња 17,7% vs. 23,9% во споредба со преваленцијата на 

девојчињата 13,1% vs. 19,8%. 

 Поради периодот на КОВИД-19 пандемијата направена била и дополнителна анализа 

на влијанието на КОВИД-19 пандемијата врз евентуалната промена на индексот на телесна 

маса БМИ. Анализата на преваленцијата на класифициран БМИ според години (2019/2022) 

за целите примероци на училишни деца (6-13 години) укажува на намалување на 

преваленцијата на потхранетост од 10,1% →2019 на 5,9% →2022, зголемување на 

преваленцијата на прекумерна тежина/натхранетост од 13,5% →2019 на 15,5 % →2022, со 

пораст на 2 % и зголемување на обезноста од 19,6% →2019 на 21,9% →2022 година со пораст 

на 2,3 % Вкупната преваленција на прекумерна тежина/натхранетост и обезитет пред ковид 

и постковид се движела од 33% →2019 на 37.4 % →2022 со вкупен пораст 4,4% . 

За p<0,05, утврдена била сигнификантна асоцијација на зголемена преваленцијата на 

прекумерна тежина/натхранетост и обезност со 2022 година (Pearson Chi square test: 

X2=13,813; df=3; p<0,003) 

Кај добиените резултати впечатлива била разликата по полови, каде што момчињата 

имале поголема зголемена преваленција на прекумерна тежина/натхранетост во 2022 

споредено со 2019 година кај мнозинството на испитувани возрасти од 15% →2019 на 17.7 % 

→2022 со пораст на 2,7 % во спорадба со девојчињата 12.1% →2019 на 13,1 % →2022. со пораст 

на 1 %. Разликата по полови опстојувала и во споредување на обезноста. Со поголема 
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преваленција на обезност кај момчињата 22,1% →2019 на 23,9 % →2022 со пораст 1.8% во 

споредба со девојчињата 17,2 % →2019 на 19,8 % →2022 со пораст 2,6 %.  

Освен приметените сигнификантни разлики кај прекумерна тежина/натхранети и 

обезни помеѓу пре- и постковид периодот, разликите се приметувале и во потхранетоста, 

согледано било и генерално намалување на потхранетоста во 2022 споредено со 2019 година 

за секоја од анализираните возрасти (6-13) години. За p<0,05, сигнификантно помала 

пропорција на потхранети во 2022 споредено со 2019 година имало кај 6+ години момчиња 

(p=0,008), како и сигнификантно помала пропорција на потхранети вкупно за момчињата  

во 2022 споредено со 2019 (p=0,017). 

Истражувањето опфатило  и анализа на показателите на централен обезитас, и тоа: 

WC-обем на половина; HC-обем на колкови; WHR-однос половина /колк; и WHtR-однос 

половина/висина. Просечните вредностите кај момчињата, односно девојчињата изнесувале 

кај вкупниот примерок консеквентно за: WC - 68,87±13,99 vs. 65,93±11,60 cm. 

 Вредностите кај момчињата, односно девојчињата изнесувале консеквентно за: а) WC 

- 68,87±13,99 vs. 65,93±11,60; б) HC - 76,28±13,50 vs. 65,93±11,60; в) WHR - 0,91±0,36 vs. 

0,87±0,07; г) WHtR - 0,50±0,08 vs. 0,48±0,07. За целиот примерок, вредностите за 

параметрите WC, HC, WHR, и WHtR биле повисоки кај момчињата споредено со девојчињата. 

Кај целиот примерок преваленцијата на висок ризик за WHR изнесувала 47,6%, а 

преваленцијата на висок ризик за WHtR изнесувала 36,7%.  

Утврдена била сигнификантна асоцијација на машкиот пол со висок ризик за WHR (X 

2=22,536; df=7; p=0,0001) и висок ризик за WHtR (X 2 =7,536; df=7; p=0,006).  

Кај момчињата, преваленцијата на висок ризик за WHR изнесувала 54,8 %, а 

преваленцијата на висок ризик за WHtR изнесувала 40,6 %. Кај девојчињата, преваленцијата 

на висок ризик за WHR изнесувала 39,8 %, а преваленцијата на висок ризик за WHtR 

изнесувала 32,3 %. При анализата на целиот примерок не била утврдена сигнификантна 

асоцијација.  

Во студија за проценката на пубертетските фази била направена евалуација на 

секундарните сексуални карактеристики кај девојчињата од примерокот, и тоа преку 3 

параметри, како развој на градите, проценка на срамните влакна и регистрација на возраста 

на прва менарха. 

Вкупно во целиот примерок девојчиња, преваленцијата на фазите на развој на 

градите на Б1 изнесувала 49 %, следена со преваленциите на Б2 – 16,7%, Б3 – 16,2% и Б4 – 

18,1%. Кај ниедно од девојчињата не било утврдено фаза Б5. Преваленцијата на фазите на 

развој на градите според возраст Б2 од 2,6% на 6+ години постепено се зголемувало од 8,0% 

на 7+ , 13,5% на 8+ , 30,6% на 9 + со највисока вредност на 10+ години 43,1 % и 11+ години – 

25,8%. Просечната возраст на развој на градите на фаза Б2 кај вкупниот примерок на 

девојчињата била 9.38+/-1.3 години. Во споредба кај сите четири етникуми, најниска 

просечна вредност била регистрирана кај турскиот етникум со 9,11+/- 1,19 години , следено 

од ромскиот со 9,13+/- 0.63 години,  македонскиот со 9,41+/- 1,22 години и кај албанскиот 
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етникум со 9,43+/- 1.44 години. За подвлекување е регистрирањето на развој на градите пред 

8 години на Б2 фазата кај 6+ години и на 7 + години. 

 Во студијата вкупно во целиот примерок девојчиња, преваленцијата на проценетите 

срамни влакна П1 изнесувала 54,8 %, следена со преваленциите на П2 – 13,1 %, П3 – 13,8 % и 

П4 – 18,3 %. Истовремено, преваленцијата на П2 од 1,1% на 7+ години постепено се зголемува 

со највисока вредност на 10 + години – 27,5%. Преваленцијата на П3 било 0 % од 6+→8 + 

години, со постепено зголемување до највисока преваленција од 40,3% на 11+ години. Фазата 

П4 беше регистрирана на 10+ години со преваленција од 7,8% и нејзино постепено 

зголемување до 68% на 12+ години. Просечната возраст на развој на срамни влакна на фаза 

П2 кај вкупниот примерок на девојчињата била 9.93+/-1.36 години. 

 Преваленцијата на АH1 во целиот примерок на девојчиња изнесувала 64,8 %, следена 

со преваленциите на АH2 – 15,4 %, и АH3 – 19,8%. Преваленцијата на АH2 од 1,1% на 7+ 

години има највисока вредност на 11+ години – 40,3%. Преваленцијата на АH3 беше 0% од 

6+→8 + години, со постепено зголемување до највисока преваленција од 70% на 13+ години. 

Просечната возраст на развој на срамни влакна на фаза AH2 кај вкупниот примерок на 

девојчињата била 11,01+/-1,421години.  

Во рамките на истражувањето, направена била и анализа на возраста на прва менарха 

според етникум. Од вкупно 480 девојчиња на возраст 6-13 години, менарха пријавиле 93 (19,4 

%). Преваленцијата на менараха била највисока меѓу девојчињата од македонски етникум – 

23,8 %, следено со девојчиња од турски етникум – 18,8 %, девојчиња од албански етникум, 

17,6 % и најниска преваленција кај девојчиња од ромски етникум – 8,3 %. Дополнително била 

направена и анализа на девојчињата во однос на просечната старост на добивање на менарха. 

Просечната возраст на добивање на прва менарха кај сите девојчиња изнесувала 10,97±1,16 

години. Додека во споредба со етникуми, најниска просечна старост била регистрирана кај 

Ромите 10,54±0,18 години, следено од девојчињата од турски – 10,94±0,76, кај македонски 

етникум – 10,88±1,07 и највисока кај албанскиот етникум – 11,07±1,33 години. 

 За p>0,05, немаше сигнификантна разлика меѓу етникумите во однос на просечната 

возраст на регистрирањето на фазите од развој на градите, фазите на пубарха и во однос на 

возраста на добивање на прва менарха. 

Осмата глава на докторскиот труд е посветена на дискусијата, која претставува 

критичка споредба на добиените резултати со објавените студии во литературата, со 

аргументирани толкувања на причините за утврдените сличности и разлики. 

Дискусијата започнува со анализирање на приметениот тренд на зголемување на 

растот во популациите во текот на изминатите 100 години.  

Според преглед на датабазата (NCD-RisC), северноевропските и западноевропските 

деца и адолесценти биле во просек највисоките во светот во 2019 година, а се проценува дека 

голем дел од оваа предност било постигната пред крајот на 20 век. За да се увиди како се 

движеле секуларните промени на висина на раст кај децата во Република Северна 

Македонија од датабазата (NCD-RisC), докторантката дополнително ги презема и 

анализирани податоците за растот на машките и женските деца во Северна Македонија во 
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возразните групи од 6 до 13 години споредно со првичните податоци на раст од 1985 до 

последните во 2019 година. 

Според анализата, приметен е секуларен пораст нa висина споредено 1985/ 2019 

година кај мoмчињата и кај девојчињата на 6+ години 2,22 cm vs. 2,16cm; на 7+ години – 2,16 

cm vs. 2,02 cm; на 8+ години 2,10 cm vs. 1,87 cm; на 9+ години 2,06 vs. 1.72 cm; на 10+ години 

– 2,04 vs. 1,57 cm;на  11+ години 2,03 cm vs. ≤ ; на 12+ години – 2,05 vs. 1,27 cm; на  13+ години 

2,11 cm vs. 1,12 cm . 

Дискусијата продолжува со коментарите за преваленција на прекумерна 

тежина/натхранетоста и обезноста која во актуелната студија на докторантката за двата пола  

се движела 37,4 %. Истите се споредуваат со многу податоци  од литературата. Од кои 

највепачтливи се големата мета студија во периодот од 2007 до 2010 година децата на возраст 

7-13 години, во С. Македонија, имаале преваленција на прекумерна тежина/ натхранетост и 

дебелина со застапеност од 24,5% . 

Дополнително, споредена е и со последнава објава нa COSI (Europian Childhood 

Obesity Surveilliance Initiative) .Во земјите кои учествувале во истражувачкиот круг  на COSI 

2019 година, вклучена е и С. Македонија, преваленција на прекумерна тежина /натхранетост 

(вклучувајќи и обезноста) била на 35%. Според COSI во споредба со 2010 година, во 2019 

година имало зголемување на прекумерната тежина /натхранетост до 3% и дебелина до 2,1% 

. Во споредба со податоците на Светската федерација за дебелина (WOF), Глобалниот атлас 

на детската дебелина обезбедува податоци за проценка на ризикот за преваленцијата на 

дебелината кај децата на возраст од 5 до 19 години. WOF во 2022 година  на вториот атлас за 

дебелина, по објавениот прв во 2019 год. стапката на ризик во детската популација е 

пресметана на многу висок ризик на 4,5%,  при што С. Македонија е со индекс на ризик од 

7/11. Се очекува во С. Македонија, зголемување на стапката на дебелина до 52,5 % кај децата 

на возраст од 5 до 19 години до 2030 година. Во споредба со другите земји според Lobstein et 

al., 2022 од Европа, С. Македонија и сите наши соседни држави се рангирани во 10 земји со 

најголема преваленција на обезитет. Десетте европски земји рангирани се по следниот 

редослед: Унгарија, Турција, Хрватска, Грција, Бугарија, Србија, Албанија, С. Македонија, 

Словенија и Романија.  Актуелната  студија на докторантката  е поткрепена и со заклучокот 

дека постои сигнификантна разлика со доминирање на поголема преваленција на 

прекумерна тежина/ натхранети и обезни момчиња  17,7% vs. 23,9%, во споредба со 

преваленцијата на девојчињата 13,1% vs. 19,8%.  Тие се споредуваат со бројни студии на 

половни разлики, каде што се забележува остра разлика во распространетоста на дебелината 

по пол кај сите возрасни  групи.  

Посебен дел во дискусијата докторантката посветува и на влијанието  на КОВИД-19 

пандемијата врз индексот на телесната маса, за која цел биле користени две бази на податоци 

со консеквентно 1034 и 1004 испитаници од  2019/ 2022 година. Од студијата се забележува 

зголемување на вкупната преваленција на прекумерна тежина/натхранетост и обезитет пред 

и постковид која се движела од 33% →2019 на 37.4 % →2022 со вкупен пораст 4,4%. По 

споредување на студии од литературата се приметува дека сепак пандемијата Ковид-19 имала 
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значително влијание врз здравјето и благосостојбата на децата, вклучувајќи ја и нивната 

тежина. 

Во понатамошниот текст на дискусијата, докторантката дава осврт на разликите  на 

вредностите за параметрите на обработениот дел за централен обезитет  WC, HC, WHR, и 

WHtR кои биле сигнификантно повисоки кај момчињата споредено со девојчињата за WC 

(p=0,007),  WHR (p=0,001), и WHtR (p=0,002). Во споредба на студијата на COSI која  

проценувала WC и WHTR како мерки на абдоминална дебелина измерени кај 7-годишни 

деца во десет избрани земји низ Европа, С. Македонија се вбројувала втора по соседната 

држава Грција и следена од Шпанија  со високи  вредности на обем на половината.  

Дискусијата продолжува со коментарите за пубертетските фази со евалуација на 

секундарните сексуални карактеристики на девојчињата од примерокот, и тоа преку 3 

параметри како развој на градите, проценка на срамни влакна и  на менарха. 

Најдени се само две претходни репрезентативни студии во врска со пубертетот од 

нашата држава и тие се критично споредени со актуелната студија. Во преглед од 

литературата имаме богата споредба на трите пубертетски фази со студии од европски, 

американски и, поопширно, од светот, во врска со прогресијата на пубертетот кај женските 

деца.  

Актуелните податоци од студијата за просечната возраст на појава на Б2-фазата на 

развој на градите и забележаната појава на Б2 и на 6-годишна и 7-годишна возраст, ниската 

просечна возраст на прва менарха и постојните разлики во етникуми ни укажуваат на 

следење на секуларните трендови на порано пубертетско созревање и кај нашите деца. 

Докторантката ја завршува дискусијата според поновите дебати во медицинската 

заедница за потребата да се собираат тековни и релевантни податоци на секуларните 

трендови на порано пубертетско созревање, со цел да се редефинира поимот предвремен 

пубертет. Самите увидени секуларни промени на разлики на сексуално созревање во 

различни географски региони, етникуми и раси ни укажуваат дека традиционалната 

дефиниција на предвремен пубертет е можно да е застарена, барем во некои региони од 

светот. 

   

Во деветтата глава од докторската дисертација се претставени заклучните 

согледувања, кои докторантката ги дели на цели 19 на број, со констатација дека со 

актуелната студија биле потврдени  истражувачките прашања двете поставени хипотези. 

 

Во десеттата глава од докторската дисертација е претставена литературата, која е 

обемна, прегледна и коректно цитирана според прифатените стандарди, и е уште еден 

показател за актуелноста на темата. 

 

                 ОЦЕНА НА ТРУДОТ 

Докторската дисертација на кандидатката д-р Арјета Рауфи, со наслов: „Трендови на 

раст, обезитет и пубертет: етнички и демографски варијации кај кохорта на машки и женски 
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деца во северозападниот дел од република северна Македонија“, претставува истражување 

во научното подрачје на педијатријата со потесна област и во педијатриската 

ендокринологија. Изработката на темата на оваа докторска дисертација има за цел 

збогатување на научните податоци, во отсликување на трендовите на раст, нутритивен статус 

и пубертетот во детската возраст во северозападниот дел на РС Македонија. Посебна 

вредност и придонес на овој труд е идентификацијата на зголемената преваленција на 

детската дебелина и дијагностицирање на централната дебелина со цел за разбирање и 

превенција врз долгорочните здравствени последици од состојбата. Исто така, покрај 

базичната вредност, докторатот има и практична вредност во понатамошна мотивација за 

формирање на превентивни едукациони мерки за превенција на алармантниот растечки 

тренд на дебелината во детската популација во нашето поднебје. 

Докторската дисертација на кандидатката д-р Арјета Рауфи, со наслов: „Трендови на 

раст, обезитет и пубертет: етнички и демографски варијации кај кохорта на машки и женски 

деца во северозападниот дел од република северна Македонија“, според мислењето на 

Комисијата за оцена, ги исполнува основните услови и стандарди за подготовка на докторски 

труд.  

 

ИСПОЛНЕТОСТ НА ЗАКОНСКИТЕ УСЛОВИ ЗА ОДБРАНА НА ТРУДОТ 

Кандидатката, пред одбраната на докторскиот труд, ги објавила (како прв автор, во 

меѓународни научни списанија или еден труд во списание со импакт-фактор) следниве 

рецензирани истражувачки трудови: 

[1]. Raufi А, Konstantinova-Krstevska M. Prevalence of Overweight and Obesity in Children: 

Variation in Different Ethnicities, Age, and Sex in North Macedonia. Pril (Makedon Akad 

Nauk Umet Odd Med Nauki). 2022 Jul 13;43(2):23-31.  

[2]. Raufi А, Konstantinova-Krstevska M, Aziri- Shishko B. Детска дебелина: етиологија, 

последици и третман. Medicus 2022 Sep 2; Vol. 27 (2): 196-20. 
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ЗАКЛУЧОК И ПРЕДЛОГ 

Главни научни придонеси на оваа докторска дисертација се: 1. збогатување на 

научните податоци, како еден од ретките научни придонеси обработени во нашето поднебје 

за отсликување на трендот на растот , нутритивниот статус и пубертетот во детската возраст; 

2. увидената потреба на понатамошно следење на нутритивниот статус и ризикот од 

дебелината кај педијатриската популација; 3. превентивна проценка за потребата за 

развивање на повеќеслојни, сеопфатни стратегии за да се спречи заканувачкиот ризик на 

континуирано зголемување на преваленцијата на дебелината кај децата и адолесцентите.  

Подрачје на примена се: педијатрија, педијатриска ендокринологија и школска 

медицина, со цел зголемување на јавната свест на медицинските работници за зголемениот 

ризик од дебелина кај детската популација; поттикнување на превентивни програми за 

едукација на родителите и децата за навиките во исхраната, физичката активност, 

намалување на седечкото однесување, па сè до воспоставување национални политики за 

начинот на организирање здрави навики во потрошувачката на храна во заедницата и во 

училиштето. 

Неопходни се понатамошни поопсежни и посеопфатни истражувања за да се оцени 

состојбата и во другите делови на земјата, со цел формирање и обезбедување  на долгорочен 

план за мониторирање и превенција на дебелината кај педијатриската популација. Исто така, 

потребни се продлабочени дополнителни истражувања за влијанието на факторите на 

животната средина и начинот на живот врз возраста и прогресијата на пубертетот.  

Со оглед на наведеното, Комисијата му предлага на Наставно-научниот совет на 

Медицинскиот факултет да ја прифати позитивната оценка и да закаже одбрана на 

докторската дисертација на кандидатката д-р Арјета Рауфи, со наслов: „Трендови на раст, 

обезитет и пубертет: етнички и демографски варијации кај кохорта на машки и женски деца 

во северозападниот дел од Република Северна Македонија“. 

КОМИСИЈА 

 

1. Проф. д-р Костантина Кузевска Манева, претседател, с.р.   

2. Проф. д-р Марина Крстевска Константинова, ментор, с.р.  

3. Проф. д-р Лидија Карева, член, с.р. 

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

5. Проф. д-р Весна Велиќ Стефановска, член, с.р. 

 



ДР-Образец 8 

РЕЦЕНЗИЈА 

ЗА ОЦЕНА НА ДОКТОРСКАТА ДИСЕРТАЦИЈА „ЕПИДЕМИОЛОШКИ 

КАРАКТЕРИСТИКИ НА ЛЕКУВАНИ ДЕПРЕСИВНИ РАСТРОЈСТВА“  

ОД Д-Р БИЛЈАНА ИЛИЕВ, ПРИЈАВЕНА НА МЕДИЦИНСКИОТ ФАКУЛТЕТ ВО 

СКОПЈЕ 

 

Наставно-научниот совет на Медицинскиот факултет во Скопје, на седницата 
одржана на 9.2.2023 година, формираше Комисија за оцена на докторската дисертација 
на кандидатот м-р специјалист психијатар Билјана Илиев со наслов: „Епидемиолошки 
карактеристики на лекувани депресивни растројства“, во состав: проф. д-р Весна Велиќ 
Стефановска (претседател), проф. д-р Димитар Боневски (ментор), проф. д-р Антони 
Новотни (член), проф. д-р Бети Зафирова Ивановска (член) и проф. д-р Ирина Павловска 
(член). 

Комисијата во наведениот состав, со внимание ја прегледа и ја оцени докторската 
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И З В Е Ш Т А Ј 

 

АНАЛИЗА НА ТРУДОТ 

Докторската дисертација на кандидатката д-р Билјана Илиев, со наслов: 
ЕПИДЕМИОЛОШКИ КАРАКТЕРИСТИКИ НА ЛЕКУВАНИ ДЕПРЕСИВНИ 
РАСТРОЈСТВА, содржи 196 страници компјутерски обработен текст во фонт Times New 
Roman, со 1,5 проред и големина на букви 12, со  324  библиографски единици, меѓу нив 
научни трудови, статии, книги, национални прописи, меѓународни акти и интернет-
ресурси.  

Трудот е структуриран во 10 поглавја, вклучувајќи вовед, мотив, цел и специфични 
цели на истражувањето, хипотези, материјал и методи на работа со статистичка 
обработка, резултати, дискусија, заклучок и литература. Деловите се систематизирани со 
наслови и поднаслови, со што се обезбедува соодветно следење на материјата која е 
обработена во оваа истражувачка студија. На крајот на трудот има анекс со листа на 
табели, графици и слики. 

Во воведот на трудот, изложени се предметот и целите на истражувањето, 
хипотезата, истражувачките прашања, теоретската рамка и методите на истражувањето. 
Кандидатката укажува дека со оваа тема се укажува на менталното здравје особено 
нарушувањата на расположението како што се депресивните растројства кои ја 
претставуваат најзначајната енигма за научноистражувачката заедница и, воедно, 
најголемиот долгорочен здравствен предизвик на општеството. Сепак, овој предизвик не 
е нов затоа што депресивните растројства се еден од најзначајните јавноздравствени 
проблеми и водечка причина за попреченост во 21 век во светот. Оваа теза е еден 



иницијален чекор во согледување на депресивните растројства во Република Северна 
Македонија и укажува на инциденцијата и преваленцата во трите најголеми 
психијатриски болници, со приказ на демографските карактеристики на пациентите со 
депресивни растројства, како и на предиктивната улога на социодемографските 
карактеристики на овие пациенти. 

Секоја од главите на воведот укажува на следните аспекти: 1) Првата глава од 
докторската дисертација се состои од две целини. Во првата целина е направен сеопфатен 
преглед на развојот на историската мисла на полето на депресивните растројства 
започнивајќи од Античка Грција и Рим, па сè до современите концепти на 21 век. Во 
втората целина се опфатени епидемиолошките карактеристики на депресивните 
растројства. Покрај дискусијата околу самиот концепт, карактеристики, класификации и 
преваленција на депресивните растројства, овој дел содржи и преглед на најранливите 
ризик фактори. 2) Втората глава го анализира деталниот методолошки пристап за 
ретроспективниот и проспективниот дел на истражувањето. 3) Третата глава го 
изложува мотивот за истражувањето. 4) Четвртата глава ги прикажува методите и 
статистичката обработка на податоците од истражувањето. 5) Во петтата глава се 
прикажани деталните резултати од проспективниот и ретроспективниот дел на 
истражувањето. 6) Во шестата глава се содржани дискусиите во однос на релевантната 
научна литература заедно со ограничувањата на студијата изложени во крајниот дел на 
дискусијата. 7) Седмата глава ги изнесува поединечните заклучоци, како и генералниот 
заклучок на ова истражување. 

Предмет на истражување 

Генерална цел на ова истражувањето беше да укаже на епидемиолошките 
карактеристики на лекуваните депресивни растројства, во три установи од терцијарна 
здравствена заштита во Република Северна Македонија. Специфични цели на 
истражувањето беа: 1). да се утврди инциденцијата, период превланцијата и развојната 
тенденција на хоспитализираните пациенти со депресивни растројства во периодот 2013-
2020 година во три установи од терцијарна здравствена заштита во Република Северна 
Македонија (Психијатриска болница „Скопје“ -  Скопје, Психијатриска болница Демир 
Хисар, Психијатриска болница Негорци); 2) да се направи анализа на демографските и 
клиничките карактеристики на хоспитализираните болни со депресивни растројства 2013 
– 2020 во трите испитувани психијатриски болници (Психијатриска болница „Скопје“ – 
Скопје, Психијатриска болница Негорци, Психијатриска болница Демир Хисар), како и 
евалуација на ефектите од примената на терапевтските модели; 3) да се утврдат 
демографските, клиничките карактеристики и фреквенцијата на рецидиви кај 
примерокот на амбулантски пациенти за 2020 година според МКБ 10, тежина на 
депресивни растројства  F32.1- умерена депресивна епизода, F32.2 – тешка депресивна 
епизода без психотични симптоми, F32.3 – тешка депресивна епизода со психотични 
симптоми; 4) да се согледа поврзаноста на социодемографските карактеристики на 
амбулантските пациенти со тежината на депресијата и да се утврди поврзаноста со 
примената на тераписките модели и нивната ефикасност; 5) да се утврди поврзаноста на 
тежината на депресијата на амбулантските пациенти од примерокот, со нивното 
социјално и професионално онеспособување. 

Податоци за состојбата на подрачјето во кое е работена дисертацијата 

Во Република Северна Македонија, бројот на трудови кои ја обработуваат 
проблематиката на епидемиолошките аспекти на депресивните растројства на 
хоспитализираните и амбулантските пациенти е инсуфициентна. Во одредени 



меѓународни бази, меѓу кои и онаа на СЗО, недостасуваат податоци за инциденцата и 
преваленцата на депресивните растројства на национално ниво и поединечно во 
психијатриските болници. Недостасуваат податоци и за нарушената продуктивност, 
односно работната способност, квалитетот на живот и самоубиствата кај лицата со 
депресивни растројства. Иако експанзијата на менталните заболувања, генерално, како и 
на депресијата посебно, претставува секојдневен светски предизвик во експлозивен 
развој, сепак во академскиот свет се соочуваме со сиромашна палета на релевантно 
научни трудови од овие области. Во Република Северна Македонија не е спроведено 
ниедно истражување кое се однесува на националните аспекти за депресивните 
растројства (застапеност, потенцијални капацитети итн.). Уште помалку постои јасна 
слика за јавноздравствените апекти и економскиот придонес од ваквата дејност за нашата 
земја и нашиот здравствен систем.  

Краток опис на применетите методи 

Истражувањето претставуваше дводелна аналитичка студија на пресек (cross 
sectional study), конципирана како ретроспективно, односно проспективно истражување 
спроведено со поддршка на Инстититот за епидемиологија и биостатистика со 
медицинска информатика, Медицински факултет, УКИМ, Скопје. Истражувањето беше 
имплементирано во два дела, и тоа: а) ретроспективен дел (болнички пациенти), во 
период од 7 години; б) проспективен дел (амбулантски пациенти ), во период од 12 
месеци.  

Во ретроспективниот дел (болнички пациенти), од страна на истражувачот беа 
обработени историите на хоспитализираните пациенти со депресивни растројства во 
трите психијатриски болници за седумгодишен период  (2013 – 2020) од аспект на: а) 
социодемографски карактеристики (пол, возраст, образование, работен статус, брачна 
состојба, и место на живеење); б) траење на епизодата; в) стресен настан кој претходи на 
епизодата; г) мисла и/или обид за суицид; д) семејно насилство; ѓ) грижа и поддршка на 
семејството; е) коморбидитети кои претходат на епизодата (физички, психичко, 
психосоматско) и ж) терапија – основна/ адјувантна.  

Проспективниот дел се однесува обработка на амбулантските пациенти со 
депресивни ратројства во периодот на 2020 година. При тоа биле употребени 5 вида 
прашалници, и тоа: I) Нестандардизиран прашалник за социо-демографски и клинички 
податоци – креиран за потребите на истражувањето. Овој прашалник е составен од 16 
прашања поделени во две групи, и тоа: а) социодемографски податоци (6 прашања); б)  
клинички податоци (10 прашања). Социодемографските податоци се однесуваа на полот, 
возраста, образованието, работниот статус, брачната состојба и местото на живеење на 
пациентите. Клиничките податоци ги опфаќаа траењето на епизодата, претходен стресен 
настан на епизодата, мисла и/или обид за суицид, семејно насилство, грижа и поддршка 
од семејството, коморбидитети кои претходат на епизодата (физички, психичко, 
психосоматско) и основна/ адјувантна терапија.  

Во рамките на истражувањето беа употребени повеќе стандардизирани скали 
наменети соодветни за исполнување на поставените цели, и тоа: а) Хамилтонова скала за 
проценка на депресија - Hamilton Depression Raiting Scale (HMD-17) која се се смета за 
златен стандард за проценка на сериозноста на депресијата и резултатите од нејзиното 
лекување; б) прашалник за проценка на дефицит - Perceived deficit 5 item questionnaire 
(PDQ-5)- наменет за самопроценка на когнитивна дисфункција; в) Шеханова скала за 
дисфункционалност - Sheehen   disability   scale   (SDS) – наменета за согледување на 
степенот до кој три главни домени од животот на пациентот се функционално засегнати 



од клинички симптоми; и г) Прашалник за проценка на нарушена работна 
продуктивност/ активност поради депресија - Work Productivity and Activity impairement 
Questionnaire V2.0 (WPAI:D) кој се однесува на пациентите со депресивни растројства кои 
се во работен однос 

Статистичка обработка на податоците беше направена со примена на Statistica for 
Windows 7,0 и SPSS верзија 20. Квалитативните серии беа анализирани со коефициент на 
односи, пропорции и стапки, а квантитативните серии со мерките на централна 
тенденција. Развојната тенденција на хоспитализирани со депресивни растројства за 
испитуваниот период за секоја од трите психијатриски болници беше утврдена со 
линеарен тренд. Годишната стапка на инциденција и период преваленцијата (2013-2020) 
беше пресметана на 1000 хоспитализирани. За согледување на внатрешната 
конзистентност на прашањата беше анализирана веродостојноста (Reliability analysis) на 
добиените одговори преку пресметување на коефициентот Cronbach’s alpha. За тестирање 
на значајноста на разликата меѓу повеќе независни нумерички параметри со неправилна 
дистрибуција беа користени непараметарски тестови за два независни примероци (Mann 
Whitney U тест) и за повеќе независни примероци (Kruskal-Wallis H test). Факторите на 
ризик беа 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 мултиваријантна линеарна регресиона анализа 
беше употребена за одредување и квантифицирање на независните значајни предиктори 
за добиените скорови за депресија, дефицит, дисфункционалност и нарушена работна 
продуктивност/ активност. За утврдување на статистичка значајност користена беше 
двострана анализа со ниво на сигнификантност од p<0,05. 

Краток опис на резултатите од истражувањето 

Согласно со поставените критериуми за селекција на испитаниците во примерокот 
во: а) ретроспективниот дел беа опфатени сите хоспитализирани пациенти со депресивни 
растројства во периодот 2013 – 2020 година – вкупно 353 лица; а б) проспективниот дел, 
беше опфатен рандомизиран примерок од амбулантски третирани пациенти со 
депресивни растројства во периодот на 2020 година – вкупно 200 лица. Истражувањето 
беше спроведено согласно со одобрение добиено од Етичката комисија при 
Медицинскиот факултет, УКИМ – Скопје. За осумгодишниот период, најголем број од 
хоспитализации на лица со депресивни растројства според институција бил остварен во: а) 
Скопје во 2018 – 17 (28,33%) следено со 2016 – 11 (18,33%) и 2020 – 9 (15%); б) Негорци во 
2016 и 2019 подеднаков број од 29 (26,36%) следено со впечатливо помал број во 2018 – 15 
(13,64%); и в) Демир Хисар во 2019 година – 41 (22,40%) следено со 2018 – 39 (21,31%) и 
2020 – (14,75%). Најмал број на хоспитализации на лица со депресивнвни растројства во 
трите психијатриски болници, бил остварен во 2017 година за консеквентно 4 (6,67%) vs. 3 
(2,73%) vs. 8 (4,37%). Вкупно во трите психијатриски болници, најголема пропорција на 
хоспитализации на лица со депресивни растројства имало во 2019 година – 76 (21,53%) 
следено со 2018 година – 71 (20,11%), и 2016 – 58 (16,43%), а најмала во 2017 – 15 (4,25%). 
Анализата на процентуалната разлика помеѓу застапеноста на испитаниците од двата 
пола во примерокот на хоспитализирани со депресивни растројства од трите 
психијатриски болници (2013-2020), за p>0,05, беше несигнификантна (Difference test: 
Difference 4,82% [(-2,54-12,11) 95% CI]; Chi-square=1,638; df=1; p=0,2006). Просечната 
возраст на пациентите во примерокот на хоспитализирани со депресивни растројства од 
трите психијатриски болници (2013 – 2020) изнесуваше 52,30±11,95 [95% CI (51,05 – 
53,55)] години со минимална односно максимална возраст 19 vs. 94 години. Анализата 
укажа дека 50% од испитаниците во истражувањето беа ≤54 години, односно 75% беа ≤60 
година за Median IQR=54 (45-60).Кај испитаниците од машки пол, посечната возраст 



изнесуваше 53,10±11,08 [95% CI (51,4 – 54,8)] години, а кај оние од женски пол таа 
изнесуваше 51,57±12,68 [95% CI (49,7 – 53,4)] години. Минималната односно 
максималната возраст кај мажите изнесуваше 23/94 години, а кај жените 19/82 години. 
За p>0,05, немаше сигнификантна разлика помеѓу двата пола во однос на возраста 
(Mann-Whitney U Test: Z=0,623; p=0,5333). Најголемиот дел од хоспитализираните 
пациенти со депресивни растројства во целиот примерок (2013-2020) беа со основно 
образование – 154 (44,77%), следно со средно образование – 122 (35,47%) и без 
образование – 40 (11,63%). Најмал дел од овие испитаниците имаа више/високо 
образование – 28 (8,14%). Кај хоспитализираните пациенти со депресивни растројства од 
машки пол, пропорцијата на разведени и вдовци беше подеднаква и изнесуваше 16 
(9,64%), додека кај пациентите од женски пол со статус вдовици беа 40 (22,47%), а 
разведени 11 (6,18%). За p<0,05, утврдена беше сигнификантна асоцијација помеѓу полот 
и брачниот статус на пациентите (Pearson Chi-square test=19,873; df=3; p=0,0002) во 
прилог на сигнификантна асоцираност на машкиот пол со статус самец, односно на 
женскиот пол со статус вдовица. И кај двата пола, пропорцијата на лица со живеалиште 
во град беше поголема и изнесуваше 96 (57,83%) кај машкиот и 109 (60,89%) кај женскиот 
пол. За p>0,05, немаше сигнификантна асоцијација на полот на пациентите со 
депресивни растројства и местото на живеење (Pearson Chi-square test=0,568; df=1; 
p=0,5627). Само 97 (28,12%) од хоспитализираните пациенти со депресивни растројства 
(2013-2020) биле во работен однос. Од мажите односно жените вработени биле 
консеквентно 46 (27,71%) vs. 51 (28,49%). Во осумгодишниот испитуван период (2013-
2020), кај повеќе од три четвртини од хоспитализираните пациенти со депресивни 
растројства – 266 (75,78%), траењето на епизодата беше >1 година. Траење на епизодата 
>6 месеци - ≤ 1 година имаа 30 (8,55%) од пациентите следено со 28 (7,98%) кај кои 
трењето беше  >2 - ≤ 6 месеци и  27 (7,69%) со траење ≤ 2 месеци.Постоеше гранична 
несигнификантна асоцијација на полот на пациентите со постоење на претходен стресен 
настан за епизодата (Pearson Chi-square test=3,388; df=1; p=0,0657) – претходниот стресен 
настан беше несигнификантно повеќе асоциран со женскиот пол. Вкупно 172 (48,73%) од 
хоспитализираните пациенти со депресивни растројства пријавиле заболување кое 
претходело на епизодата. За p>0,05, не беше утврдена сигнификантна асоцијација на 
полот на пациентите со постоење на заболување кое претходело на епизодата (Pearson 
Chi-square test=1,073; df=1; p=0,3002).Од примерокот на хоспитализираните пациенти со 
депресивни растројства, вербални суицидни мисли и искажувања имале 125 (36,87%), и 
тоа 65 (39,88%) од мажите и 60 (34,09%) од жените. Дополнително, обид за суицид имале 
109 (31,69%) од сите хоспитализирани со депресивни растројства и тоа 52 (31,71%) од 
мажите и 57 (31,67%) од жените. За p>0,05, немаше сигнификантна асоцијација на полот 
на пациентите со постоење на вербални суицидни мисли/ искажувања односно обид за 
суицид за консеквентно Pearson Chi-square test: X2 =1,217; df=1; p=0,2699 vs. X2 =0,001; 
df=1; p=0,9935.Мнозинството од хоспитализираните пациенти со депресивни растројства 
(2013-2020) при првата епизода биле во брак и тоа вкупно 228 (66,28%), односно 107 
(64,85%) од мажите и 121 (67,60%) од жените. Беше утврдена сигнификантна асоцијација 
на полот на пациентите со добивањето на семејна грижа и поддршка за Pearson Chi-square 
test: X2=6,7486; df=1; p=0,0093 – мажите изјавиле дека добиваа семејната грижа и 
поддршка за 1,75 пати почесто споредено со жените.И кај двата пола, минимум/ 
максимум бројот на хоспитализации изнесувал 1/5, со 50% кај кои бројот на 
хоспитализации бил ≤ 3, и тоа кај мажите за Median IQR=3 (2-5), а кај жените за Median 
IQR=3 (1-5). За p>0,05, не беше утврдена сигнификантна разлика помеѓу двата пола во 
однос на бројот на хоспитализации за Mann-Whitney U Test: Z=-0,346; p=0,7295. 

Просекот на години на амбулантски третман на примерокот на пациенти (2013-
2020) изнесуваше 3,32±1,89, со минимум/ максимум од 1/10 години и 50% кои имале 
амбулантско лекување ≤4 години за Median IQR=4 (1-5).За p>0,05, не беше утврдена 



сигнификантна разлика помеѓу двата пола во однос на успехот на тераписките модели 
при хоспиталниот третман за Mann-Whitney U Test: Z=-1,305; p=0,1919.Просечниот скор 
(Likert scale) за успех од хоспиталниот третман со TSA/ SSRI/ SNRI изнесуваше 
консеквентно 3,22±0,67 vs. 3,28±0,69 vs. 3,44±0,72. Трите видови на третман имаа 
минимум односно максимум скор од 1/4, и 50% пациенти кај кои скорот за успех беше ≤3.         

  Дополнително, истражувањето укажува и на следните согледувања: а) просечниот 
скор на успехот на третманот на амбулантските пациенти изнесуваше кај: F32.1 – 3,77; 
F32.2 – 3,17 и F32.3-3.27. Tретманот на пациентите со F32.2 и F32.3 имаше сигнификантно 
поголем успех споредено со F32.1; б) евалуацијата на успехот соглaсно примената на некој 
од трите видови на тераписки модалитети, укажа на сигнификантна разлика помеѓу TSA/ 
SSRI/ SNRI. Утврдена беше сигнификантна разлика помеѓу успехот од третманот со TCA 
споредено со SSRI, на SNRI споредено со TCA, како и сигнификантно поголем успехот од 
третман со SSRI споредено со SNRI; в) просечниот скор на успехот на хоспиталниот 
третман за целиот примерок изнесуваше 3,30. Согледан беше сигнификантно поголем 
успех при третирањето на пациентите со SNRI споредено со TCA, како и со SNRI 
споредено со третманот со SSRI; г) најупотребувана адјувантна терапија кај 
хоспитализираните беа антипсихотиците (12,18%) следено со анксиолитици (11,61%). 
Анксиолитиците беа употребувани 3,69 пати почесто кај пациентите од женски споредено 
со оние од машки пол. Кај амбулантските пациенти, aнтипсихотиците беа употребувани 
26,99 пати почесто кај пациентите со F32.3 споредено со оние со F32.2. Сигнификанто 
најмала употреба на анксиолитици имаше кај пациентите со F32.1; д) не беше согледана 
сигнификантна разлика помеѓу трите МКБ10 групи на пациенти третирани со TCA/ SSRI/ 
SNRI во однос на вкупниот HMD17 скор, додека независните предиктори немаа 
сигнификантно влијание на варијабилитетот на вкупниот HMD17 скор (депресивната 
состојба) на пациентите со депресивно растројство дојдени на контрола; ѓ) беше утврдена 
сигнификантна разлика меѓу трите МКБ10 дијагнози во однос на добиениот PDQ-5  скор и 
тоа консеквентно за:проблем во организација на работи, проблем со концентрација при 
гледање ТВ или читање книга, заборавање на датум, заборавање за што се зборело после 
телефонски разговор и чуство на целосно празен ум. Најголема когнитивна дисфункција 
беше утврдена кај пациентите со F32.3, а најдобра кај F32.1. Утврдено беше и подобрување 
на когнитивната состојба кај 77 пациенти; е) сигнификантно највисок просечен SDS скор 
(најголема дисфункција) имаа пациентите со F32.3 споредено со F32.2 и F32.1, односно 
сигнификантно повисок SDS скор (поголема дисфункција) имаа пациентите со F32.2 
споредено со F32.1. При амбулантскиот преглед, кај 77 пациенти имаше сигнификантно 
подобрување на состојбата во однос на дисфункционалноста. Беше утврдено дека 
живеењето во град, просечно ја намалува фреквенцијата на SDS скорот за генерална 
дисфункција за 0,404; и ж) просечниот број на работни часови неделно кај мажите беше 
сигнификантно поголем споредено со жените. Жените во однос на мажите имаа 
сигнификантно повеќе пропуштени работни часови и поголемо вкупно работно 
нарушување. Пациенти со дијагноза F32.3 имаа најмалку работни часови на неделно 
ниво, најмногу пропуштени работни часови на неделно ниво, најмногу нарушена работна 
продуктивност, највисок процент на работно нарушување и процент на нарушени дневни 
активности. Подобрување во однос на нарушена работна продуктивност/ активност беше 
регистрирано кај 73 пациенти.  
 

Оцена на трудот 

Докторската дисертација на кандидатката д-р Билјана Илиев, со наслов: 
ЕПИДЕМИОЛОШКИ КАРАКТЕРИСТИКИ НА ЛЕКУВАНИ ДЕПРЕСИВНИ 
РАСТРОЈСТВА, претставува иновативно е истражување во психијатријата од 



пидемиолошки асспект. Изработката на темата на оваа докторска дисертација ќе 
придонесе за континуирано подобрување на услугите од интерес за менталното здравје во 
здравствениот систем. Докторската дисертација на кандидатката д-р Билјана Илиев, со 
наслов: ЕПИДЕМИОЛОШКИ КАРАКТЕРИСТИКИ НА ЛЕКУВАНИ ДЕПРЕСИВНИ 
РАСТРОЈСТВА, според мислењето на Комисијата за оцена, ги исполнува основните услови 
и стандарди за докторски труд.  

 

Исполнетост на законските услови за одбрана на трудот 

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

1. Iliev B, Pavlovska I. Analysis of Clinical Features of Patients with Depressive Disorder. 
Journal of Health, Medicine and Nursing. 2021 Aug; Vol 92. DOI: 10.7176/JHMN/92-01. 
 

2. Iliev B, Pavlovska I. Socio-demographic Characteristics of Hospitalized Patients with 
Depressive disorder. Journal of Health, Medicine and Nursing. 2021 May; Vol 89. DOI: 
10.7176/JHMN/89-07. 

 
 

Заклучок и предлог 

Главни научни придонеси на кандидатката се добивање на релевантни податоци за  
епидемиолошките карактеристики на хоспитализираните болни од депресивни 
растројства, како и утврдување на предиктивната улога на одредени селектирани ризик-
фактори за состојбата на овие пациенти. Добиените резултати се од значење за 
согледување на клиничко-епидемиолошките карактеристики на пациентите со 
депресивни растројства, а укажуваат и на елементи за подобрување на нивниот третман. 
Истовремено, резултатите иницираат потреба за спроведување на национални 
епидемиолошки студии за состојбата со депресивните растројства во нашата земја.   

Со оглед на наведеното, Комисијата му предлага на Наставно-научниот  совет на 
Медицинскиот факултет при УКИМ во Скопје, да ја прифати позитивната оценка и да 
закаже одбрана на докторската дисертација со наслов: ЕПИДЕМИОЛОШКИ 
КАРАКТЕРИСТИКИ НА ЛЕКУВАНИ ДЕПРЕСИВНИ РАСТРОЈСТВА од кандидатката д-р 
Билјана Илиев. 

 

     КОМИСИЈА 

Проф. д-р Весна Велиќ Стефановска, претседател,  с.р.          

Проф. д-р Димитар Боневски, ментор, с.р. 

Проф. д-р Антони Новотни, член, с.р. 

Проф. д-р Бети Зафирова Ивановска, член, с.р. 
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РЕЦЕНЗИЈА  
ЗА ОЦЕНА НА ДОКТОРСКАТА ДИСЕРТАЦИЈА „ЕВАЛУАЦИЈА НА 

ПОСТОПЕРАТИВНИТЕ ПРОМЕНИ НА СОЛЗНИОТ ФИЛМ И НА РОЖНИЦАТА 
ПО ФЕМТОСЕКУНДНА ЛЕНТИКУЛАРНА ЕКСТРАКЦИЈА СО МАЛА 

ИНЦИЗИЈА“ ОД Д-Р СНЕЖАНА ЗЕЧЕВИЌ, ПРИЈАВЕНА НА 
МЕДИЦИНСКИОТ ФАКУЛТЕТ ВО СКОПЈЕ  

 
 
 
 Наставно-научниот совет на Медицинскиот факултет во Скопје, на својата XLV 
редовна седница одржана на 27.12.2022 година, а по предлог на Советот на студиската 
програма на трет циклус студии – докторски студии по медицина, врз основа на член 112 
од Законот за високото образование (Службен весник на Република Северна Македонија, 
број 82/2018) и член 53 од Правилникот за внатрешните односи и работењето на 
Медицинскиот факултет во Скопје, во состав на Универзитетот ,,Св. Кирил и Методиј” во 
Скопје (Универзитетски гласник бр. 121/09, 188/11, 234/12 и 276/14) и член 61 од 
Правилникот за условите, критериумите и правилата за запишување и студирање на трет 
циклус – докторски студии на Универзитетот ,,Св. Кирил и Методиј” во Скопје 
(Универзитетски гласник бр. 245/2013), формираше Комисија за оцена на докторската 
дисертација на кандидатката д-р Снежана Зечевиќ под наслов: „Евалуација на 
постоперативните промени на солзниот филм и на рожницата по фемтосекундна 
лентикуларна екстракција со мала инзцизија“, во состав: проф. д-р Милена Голубовиќ 
(претседател), проф. д-р Весна Димовска Јорданова (ментор), проф. д-р Милица Ивановска 
(член), проф. д-р Јасмина Плунцевиќ Глигоровска (член) и проф. д-р Никола Оровчанец 
(член).  
 Комисијата, во наведениот состав, детално ја разгледа и ја оцени докторската 
дисертација и на Наставно-научниот совет на Медицинскиот факултет му го поднесува 
следниов  
 
 

И З В Е Ш Т А Ј  
 

 
 Докторската дисертација на кандидатката д-р Снежана Зечевиќ, со наслов 
„Евалуација на постоперативните промени на солзниот филм и на рожницата по 
фемтосекундна лентикуларна екстракција со мала инцизија“, содржи 130 страници 
компјутерски обработен текст во фонт Times New Roman, со 1,5 проред и големина на букви 
12, како и 195 библиографски единици, меѓу нив научни трудови, статии, книги 
монографии, и научни и стручни интернет-ресурси.  
 Трудот е структуриран во 8 поглавја, вклучувајќи вовед, мотив, цели на 
истражувањето, материјал и методи на работа со статистичка обработка, резултати, 
дискусија, заклучоци и литература. На почетокот е приложен извадок на македонски и 
англиски јазик, како и листа на кратенки користени во дисертацијата. Деловите се 
систематизирани со наслови и поднаслови, со концизен и јасен мисловен тек и јазичен стил 
на авторката, со што се обезбедува соодветно следење на материјата која е обработена во 
истражувањето.   
 
Анализа на трудот  
 



            Докторантката одбрала за тема да се испита влијанието на фемтосекундна 
лентикуларна екстракција со мала инцизија на постоперативната сувост на окото и 
биомеханичката стабилност на рожницата, бидејќи главната цел на корнеалната 
рефрактивна хирургија се предвидливоста и долгорочната стабилност на 
постоперативната корекција, квалитетот на видната острина, безбедноста на процедурата, 
намалувањето на постоперативната сувост, долготрајната стабилност на рожницата и 
минимизирање на интра- и постоперативни компликации. 
 
Вовед 
 
            Воведот на докторскиот труд е организиран во осум целини, на вкупно дваесет и 
седум страници. На почетокот, кандидатката пишува за основните карактеристики на 
фемтосекундната лентикуларна екстракција со мала инцизија (SMILE) како релативно нов 
метод во рефрактивната хирургија за третман на миопија и миопичен астигматизам. 
Согласно со литературата, SMILE е нова процедура во рефрактивната хирургија, без 
формирање на капаче, со која се креира интрастромална лентикула со помош на 
фемтосекунден ласер помеѓу две фотодисрупциски површини, проследено со мануелна 
екстракција преку тунелна периферна инцизија на рожницата, овозможувајќи поголемиот 
дел од епителот и Боумановата мембрана да останат непроменети. Кандидатката појаснува 
дека предноста на овој минимално инвазивен пристап е поуспешно зачувување на 
корнеалните нерви, што последователно резултира со помала инциденца на суво око. 
Потенцирано е дека главната грижа на рефрактивните хирурзи и пациентите кои се 
подложени на корнеална рефрактивна хирургија се предвидливоста и долгорочната 
стабилност на постоперативната корекција, квалитетот на видната острина, безбедноста на 
процедурата, намалувањето на постоперативната сувост, долготрајната стабилност на 
рожницата и минимизирање на интра и постоперативни компликации. Согласно со 
литературата, со зголемување на бројот на рефрактивни хируршки зафати, надминувањето 
на симптомите на суво око и стабилноста на рожницата стануваат сè поголем предизвик на 
рефрактивните хирурзи.  
            Во вториот дел од воведот, кандидатката ја опишува структурата на солзниот филм, 
со посебен осврт на особеностите и функцијата на липидниот, водениот и мукозниот слој. 
Кандидатката ја нагласува важноста на липидниот слој на солзниот филм и неговата улога 
да ја штити водената компонента на солзниот филм од испарување, простирајќи се над 
него. Таа потенцира дека сè поголемо значење се придава на липидниот слој на окото и 
дека повеќето од симптомите и знаците на дисфункција на солзниот филм, всушност, и не 
е предизвикана од намалено навлажнување на окото, туку од зголемено триење поради 
намалено подмачкување при трепкање. Со други зборови, кај дисфункција на солзи, таа 
потенцира дека липидниот слој може да биде најважниот слој на солзниот филм. Бидејќи 
несомнено липидниот слој е една од клучните компоненти на солзниот филм чија 
интакност е од клучна важност и го спречува испарувањето на солзите, проценката на 
неговата дебелина е од особена важност. Потоа, таа се задржува на феноменот на 
интерференција на површината на окото, како нов метод за мерење на дебелината на 
липидниот слој на солзниот филм. 
            Следува изложувањето на следниот дел од воведот, каде што кандидатката ја 
опишува важноста на неинвазивниот тест на време на прекин на солзниот филм кој 
користи рефлексија од мрежичка на плацидо диск, слика која се проектира на површината 
на окото и кога ќе се појават неправилности во рефлексијата на мрежичката, тој момент се 
бележи како момент на пукање на солзниот филм. Се нарекува неинвазивен тест на пукање 
на солзниот филм (Non-invasive tear break-up time- NITBUT), бидејќи притоа ништо не се 
капнува во окото. Кандидатката потенцира дека предноста на овој метод е што солзниот 
филм се опсервира во неговата физиолошка состојба. Просечните измерени вредности на 



NITBUT изнесуваат 40-60 секунди. Вредноста на NIBUT од 10 секунди се смета за гранична 
и пониските вредности укажуваат на дисфункција на солзниот филм. Појаснето е дека 
чувствителноста и специфичноста на NITBUT се 82 % и 86 %. 
             Кандидатката во понатамошниот текст од воведот ја опишува важноста на мерењето 
на висината на солзниот поток одн. менискус, бидејќи 75 % од солзите се наоѓаат во 
менискусите, додека остатокот се наоѓа на површина на окото во облик на тенок филм. 
Помеѓу солзниот менискус и предокуларниот дел на солзниот филм се наоѓа зона на 
најтенок дел на солзниот филм, тенка црна линија. Истакнато е дека истражувањата 
покажале дека не доаѓа до дифузија на солзи преку таа линија. Формирањето и обликот на 
солзниот менискус зависат од рамнотежата помеѓу негативниот притисок, поради неговата 
конкавна површина и хидростатскиот притисок на течноста во менискусот. Уреден наод на 
солзниот менискус подразбира негов конвекситет на окото, конкавен облик централно, и 
повторно конвекситет на работ на капакот. Патолошки наод подразбира неправилен 
менискус, висина на менискусот помала од 0,3 mm, и остро дефинирана ’црна линија‘. На 
биомикроскоп можеме да ја измериме висината на солзниот менискус (Tear Meniscus 
Height-TMH), но употребата на флуоресцеин, за подобра визуелизација е во зависност од 
времето поминато од трепкање до согледување на менискусот. Менискометрија изведена 
со помош на spectral-domein оптичка кохерентна томографија е неинвазивен метод и 
овозможува мерење на TMH покрај горен и долен раб на капакот.  
              Во понатамошниот дел од воведот следува опширен опис за важноста на проценка 
на брановата аберометрија во рефрактивната хирургија. Две категории на аберации 
вообичаено се користат за да се опишат грешките во видот, вклучувајќи: а) Аберации од 
понизок ред – кратковидост, далековидост и астигматизам. Тие сочинуваат околу 85 % од 
сите аберации во окото. Аберации од повисок ред – кома, сферична аберација и трифолија. 
Тие сочинуваат околу 15 % од сите аберации во окото. Овие типови на аберации може да 
предизвикаат дефекти на видот како што се тешкотии со ноќниот вид, отсјај, халои, 
заматување и диплопија. Авторката објаснува дека аберацијата од повисок ред е 
изобличување (дисторзија) кое настанува кога светлината минува низ окото со компоненти 
на несовршен вид (солзен филм, рожница, очна водичка, кристална леќа, стаклесто тело). 
Аберации од повисок ред исто така може да се појават и поради лузни на рожницата поради 
операција на очите, траума или болест. И катарактата може да предизвика аберации од 
повисок ред. Аберација може да се појави и кога сувото око го намалува солзниот филм на 
окото кое помага во прекршување на светлосните зраци за да се постигне фокус. Окото 
може да има неколку различни аберации од повисок ред во исто време. Затоа, поврзаноста 
помеѓу одредена аберација од повисок ред и специфични симптоми не може лесно да се 
добие. Сепак, аберациите од повисок ред се главно поврзани со диплопија, заматен вид, 
халои, губење на контраст и слаб ноќен вид. Промените во оптичките карактеристики на 
рожницата и на солзниот филм кои настануваат по трепкањето предизвикуваат промени 
во оптичката аберација, со што оптичкиот квалитет на окото се менува. Кај очите со уреден 
солзен филм по трепнување е забележан постапен пораст на оптичките аберации поврзан 
со сè понеправилен солзен филм, што предизвикува сè поизразено намалување на 
оптичкиот квалитет на окото. Нагласено е дека за клиничката пракса е важно што 
досегашните истражувања покажуваат дека зголемувањето на аберациите поради промени 
во рожницата и солзниот филм може да ги ограничи очекуваните резултати по 
рефрактивната хирургија.  
            Во понатамошниот текст, кандидатката ја посочува важноста на точната анализа на 
состојбата на рожницата за предоперативна проценка на ризикот и рано откривање на 
ектазија по рефрактивната хирургија. Во студијата е евалуирана централната дебелина на 
рожницата (CCT), која е добиена со Сириус томографски систем. Алтерациите на  
структурната рамнотежа на рожницата можат да имаат директни последици по видната 
острина. Ова е особено релевантно кај болести како кератоконус и постоперативна ектазија 



на рожницата по рефрактивна хирургија. Koлагенските ламели даваат отпор под влијание 
на интраокуларниот притисок. Дисрупцијата на овие ламели со рефрактивна хирургија 
резултира со губење на напнатоста и експанзија на рожницата периферно од дисрупцијата. 
Тоа произведува централно порамнување на предната рожница и во предната строма 
поголемиот дел од колагенот се разбранува и напречните влакна резултираат со 
експоненцијално намалување на еластичноста. Последователно, анатомските особености 
на рожницата би биле значително изменети по рефрактивна хирургија. Инфериорната 
рожница е местото каде што најчесто настанува ектазијата на рожницата. Во 
понатамошниот текст, кандидатката ја опишува важноста на стабилноста на ткивото на 
рожницата кои индивидуално одредуваат како таа ќе реагира кога ќе се стави во состојба 
на стрес, и овој процес зависи од анатомските особености на рожницата. 
              На крајот од воведот следува опширен опис на потребата од точно и прецизно 
мерење на закривеноста и дебелината на рожницата стануваат сè поважни, поради 
зголемување на бројот на пациенти кои се подложуваат на рефрактивна хирургија. 
Конвенционалната симулирана кератометрија врши мерење на парацентралната предна 
површина на рожницата (3 мм во дијаметар) и ја пресметува моќта на рожницата 
користејќи стандарден кератометриски индекс од 1,3375. Една од целите на оваа студија 
беше да се испита стабилноста на рожницата и астигматизмот, пред и по фемтосекундата 
ласерска операција со мал засек. Неколку студии објавија дека процедурата со рефрактивна 
лентикуларна екстракција резултира со минимални топографски промени, особено кај 
пациенти кои бараат висок степен на рефрактивна корекција. Со инцизија од 2 до 2,5 mm 
и отстранување на кружен, униформен лентикул од рожницата, не се очекува 
постоперативно битно да влијае на астигматизмот поврзан со рожницата. Сепак, се 
потенцира дека се очекува корнеалната курватура (к-вредност) да се намали по 
операцијата, бидејќи се очекува рожницата да биде порамна по екстракција на лентикулот, 
но разликата помеѓу К1 и К2 не треба да се менува со К-вредноста. Во овој контекст, 
кандидатката пишува и за точната анализа на состојбата на рожницата дека е важна за 
предоперативна проценка на ризикот и рано откривање на ектазија по рефрактивната 
хирургија. Механизмите одговорни за зачувување на очниот интегритет можат да бидат 
употребени за постигнување на стабилен визуелен исход по кераторефрактивната 
хирургија. 
 
Мотив 
 
          Како мотив за изработка на студијата се наведува потребата од рефрактивна хирургија 
со помало влијание на стабилноста на рожницата и помалку изразена постоперативна 
сувост на окото. За разлика од досегашната комбинација на ламеларна хирургија со 
формирање на капаче и апликација на еxcimer ласер, новиот метод на фемтосекундна 
екстракција на интрастромален рефракциски лентикул е без креирање на капаче 
придонесува на подобра стабилност на рожницата и помала инциденца на суво око. 

 
Цели на истражувањето  
 
            Да се процени влијанието на фемтосекундна лентикуларна екстракција со мала 
инцизија (SMILE) на постоперативната сувост на окото и стабилноста на рожницата кај 
третирани пациенти по 1 година од направениот третман врз основа на подолу наведените 
параметри. 
            Кандидатката како цели на истражувањето ги поставува: 
 

1. мерење на дебелина на липиден слој на солзен филм со Lipiview-интерферометар 

на окуларната површина 



2. мерење на солзен менискус со Visante-оптичка кохерентна томографија 

3. неинвазивен тест на прекин на солзниот филм со Sirius placido-диск корнеален 

топограф 

4. проценка на бранова аберометрија со корнеален аберометар 

5. кератометриски вредности на рожницата 

6. дебелина на рожницата во најтенката точка добиена со Sirius Scheimpflug 

томографија 

7. видна острина со и без корекција. 

Материјал и методи 
 

Студијата е осмислена како ретроспективно-проспективна студија без контролна 
група. Истражувањето е спроведено во ”Kuwait specialized eye center” во Кувајт и ги опфати 
пациентите кои се подложени на фемтосекундна лентикуларна екстракција со мала 
инцизија во период од март 2019 до септември 2019 година, со период на следење од 1 
година по направениот третман. 

При изработката на оваа докторска дисертација опфатени се 280 очи на 140 
пациенти, на возраст помеѓу 18 и 47 години. Критериумите за вклучување и исклучување 
на испитаниците во студијата се јасно дефинирани. Вклучени биле пациенти на возраст над 
18 години, со предоперативна миопна сферна компонента од –1,0 D до –10,0 D, 
цилиндрична компонента до –3,50 D, најдобро коригирана видна острина предоперативно 
20/30 на Snellen-ова табла или подобро, со минимална постоперативна резидуална 
стромална дебелина од 250 μm, предоперативните кератометриски вредности не помали 
од 40 D и постоперативните кератометриски вредности не помалии од 34 D. Исклучени 
биле пациентите со промени во рефракцијата повеќе од –0,50 D годишно, претходна 
примена на кортикостероиди и антиглаукоматозни лекови кои влијаат врз стабилноста на 
солзниот филм, синдром на суво око, ирегуларност на рожницата, сомнение за 
кератоконус, заматување на рожницата, синдром на рецидивирачка корнеална ерозија, 
херпетичен кератит, дистрофија на рожницата, активно заболување на окото и очните 
аднекси, пациенти со претходна оклуарна хирургија, автоимуно или друго системско 
заболување и бременост и доење. 

Пред интервенцијата SMILE рутински беа изведени следните испитувања:  
• видна острина без корекција  
• најдобро постигната видна острина со корекција  
• мерење на липидниот слој на солзниот филм со LipiView-интерферометер 
• мерење на солзен менискус со Visante-оптичка кохерентна томографија 
• мерење на прекин на солзен филм со Sirius-плацидо диск корнеален топограф 
•мерење на бранова аберометрија со корнеален аберометар 
• автокераторефрактометрија 
• кератометриски вредности К1 и К2 
• мерење на дебелина на рожницата во најтенка точка со Sirius-томографија 
• мерење на очен притисок со апланациона тонометрија 
• преглед на биомикроскоп 
• преглед на очното дно со Волк-лупа. 

           Наведените испитувања се направени пред интервенцијата SMILE и при 
постоперативно следење по еден месец, три месеци, шест месеци и една година по 
направената интервенција. Сите операции се направени од ист хирург во периодот од март 
2019 до септември 2019 година во “Kuwait specialized eye center” во Кувајт. За 



интервенцијата SMILE е користен VisuMax 500-kHz фемтосекунден ласер (Carl Zeiss 
Meditec AG, Jena, Германија). Операциите се извршени под локална анестезија со капки. 
Oперацијата SMILE е изведена во стерилни услови во операциона сала.  
             Компликации кои можат да настанат по интервенцијата SMILE се:  

- инфективен кератит 
- дифузен ламеларен кератит 
- стромална кератопатија предизвикана од покачен интраокуларен притисок 
- индуцирана или јатрогена кератектазија 
- заматување на рожницата 
- синдром на суво око. 

 
Статистичка обработка на податоците  
 
          Анализата на податоците е изведена во статистичкиот програм Statistica 7.1 for 
Windows. Применети се следните методи: 
          1.Кај сериите со нумерички белези (најдобро коригирана видна острина (BCVA) во 
почетна фаза, некоригирана видна острина (UCVA) по 1 година, дебелина на липидниот 
слој (LLT) во почетна фаза, LLT по 1 година, висина на солзен менискус (TMH) во почетна 
фаза, TMH по 1 година, средната вредност на неинвазивен прекин на солзниот филм 
(NITBUT av) во почетна фаза, NITBUT av по 1 година, сферни аберометриски вредности од 
повисок ред (SA) во почетна фаза, SA по 1 година, средна кератометриска вредност на 
рожницата (Кm) во почетна фаза, Km по 1 година, дебелина на рожницата (CCT) во почетна 
фаза, CCT по 1 година) изработена е Descriptive Statistics (Mean; Std.Deviation;±95,00%CI; 
Median; Minimum; Maximum); 

1.1 Дистрибуцијата на податоците е тестирана со: Kolmogorov-Smirnov test; Lilliefors test; 
Shapiro-Wilks test (p).  
1.2 Разликата во вредностите на анализираните параметри во релацијата пред SMILE-
процедура и по 1 месец & по 3 месеци & по 6 месеци & по 1 година, анализирана е со 
примена на Friedman ANOVA Chi Sqr. / (p). 
1.3 Разликата во вредностите на анализираните параметри во релацијата пред SMILE-
процедура & по 1 година, анализирана е со примена Wilcoxon Matched Pairs Test (Z / p) 
и T-test for Dependent Samples (t / p), во зависност од дистрибуцијата на податоците. 
1.4 Мултиплата регресија помеѓу некоригираната видна острина (UCVA) OD5 - по 1 
година како зависна варијабла и TMH OD5 – по 1 година & LLT OD5 - по 1 година & SA 
OD5 - по 1 година & NITBUT OD5 - по 1 година & CCT OD5 - по 1 година & Km OD5 - по 1 
година, како независни варијабли кај десното око; мултиплата регресија помеѓу 
некоригираната видна острина (UCVA) OS5 - по 1 година како зависна варијабла и TMH 
OS5 – по 1 година & LLT OS5 - по 1 година & SA OS5 – по 1 година & NITBUT OS5 - по 1 
година & CCT OS5 – по 1 година & Km OS5 - по 1 година, како независни варијабли кај 
левото око; анализирани се со примена на Multiple Regression R (R / p). 
            Сигнификантноста е одредувана за p<0,05. Податоците се табеларно и графички 
прокажани. 

 
Резултати 
             
            Резултатите се прикажани табеларно и со графички слики. Параметрите кои ги 
анализиравме се: 

1. најдобро коригирана видна острина предоперативно со корекција (BCVA) и видна 
острина постоперативно без корекција (UCVA)  

2. дебелина на липидниот слој измерена со Липивју-интерферометер на окуларната 
површина 



3. неинвазивен тест на прекин на солзниот филм добиен со Sirius placido-корнеален 
топограф 

4. вредности на висина на солзен менискус добиени со Visante-оптичка кохерентна 
томографија 

5. сферни аберометриски вредности од повисок ред добиени со Sirius placido-
корнеален топограф 

6. дебелина на рожницата (пахиметрија) во најтенката точка добиена со Sirius 
Scheimpflug-томографија 

7. средна кератометриска вредност на рожницата добиена со Sirius Scheimpflug 
томографија. 

            Параметрите се направени пред интервенцијата фемтосекундна лентикуларна 
екстракција со мал засек (SMILE) и по еден месец, три месеци, шест месеци и една година 
по направената интервенција, на десното и левото око последователно. Во студијата се 
анализирани 280 очи на 140 пациенти. 
            За десното око најдобро коригираната видна острина пред SMILE-процедура варира 

во интервалот 22,214,12; 95,00CI:21,53-22,90; медијаната изнесува 20, минималната 
вредност изнесува 20 а максималната вредност изнесува 30. По 1 година од SMILE 

процедурата, некоригираната видна острина варира во интервалот 22,183,90; 

95,00CI:21,53-22,83; медијаната изнесува 20, минималната вредност изнесува 20 а 
максималната вредност изнесува 30. За Friedman ANOVA Chi Sqr. (N = 140, df = 4) = 0,54 и 
p>0,05(p = 0,97) во наведената релација нема значајна разлика. За Z = 0,30 и 
p>0,05(p=0,78) помеѓу најдобро коригираната видна острина пред SMILE-процедура и 
вредноста на некоригираната видна острина по 1 година нема значајна разлика. За левото 
око најдобро коригираната видна острина пред SMILE-процедура варира во интервалот 

22,864,16; 95,00CI:22,16-23,55; медијаната изнесува 20, минималната вредност изнесува 
20 а максималната вредност изнесува 30. По 1 месец од SMILE-процедурата, 

некоригираната видна острина варира во интервалот 22,613,57; 95,00CI:22,01-23,20; 
медијаната изнесува 20, минималната вредност изнесува 20 а максималната вредност 
изнесува 30. По 1 година од SMILE-процедурата, некоригираната видна острина варира во 

интервалот 22,754,13; 95,00CI:22,06-23,44; медијаната изнесува 20, минималната 
вредност изнесува 20 а максималната вредност изнесува 30. За Z = 1,60 и p>0,05(p=0,11) 
помеѓу најдобро коригираната видна острина пред SMILE-процедура и вредноста на 
некоригираната видна острина по 1 година нема значајна разлика. 
              Во студијата е анализирана дебелината на липидниот слој (LLT), која за десното око 

во почетна фаза варира во интервалот 53,727,19 nm.; 95,00CI:52,52-54,92; медијаната 
изнесува 54 nm., минималната вредност изнесува 35 nm. а максималната вредност изнесува 

76 nm. По 1 година од SMILE-процедурата, LLT варира во интервалот 53,616,61 nm.; 

95,00CI:52,50-54,71; медијаната изнесува 53 nm., минималната вредност изнесува 40 nm. 
а максималната вредност изнесува 75 nm. За Friedman ANOVA Chi Sqr. (N = 140, df = 4) = 
300,15 и p<0,001(p = 0,000) во наведената релација постои значајна рзлика. За Z = 1,35 и 
p>0,01(p=0,18) помеѓу LLT пред  SMILE-процедура и LLT по 1 година нема значајна 

разлика. За левото око LLT во почетна фаза варира во интервалот 52,446,89 nm.; 

95,00CI:51,28-53,59; медијаната изнесува 52,50 nm., минималната вредност изнесува 33 
nm. а максималната вредност изнесува 74 nm. По 1 година од SMILE-процедурата, LLT 

варира во интервалот 52,446,35 nm.; 95,00CI:51,38-53,50; медијаната изнесува 52 nm., 
минималната вредност изнесува 36 nm. а максималната вредност изнесува 73 nm. За 
Friedman ANOVA Chi Sqr. (N = 140, df = 4) = 359,14 и p<0,001(p = 0,000) во наведената 
релација постои значајна рзлика. За Z = 0,02 и p>0,05(p=0,98) LLT по 1 година незначајно 
е поголема од дебелината на липидниот слој пред  SMILE-процедура. 
             Во анализа на неинвазивниот прекин на солзниот филм (NITBUT) за десното око 



пред SMILE-процедурата варира во интервалот 12,641,55 sec.; 95,00CI:12,38-12,90; 
медијаната изнесува 13,25 sec., минималната вредност изнесува 10,21 sec. а максималната 
вредност изнесува 15,70 sec. По 1 година од SMILE-процедурата, NITBUT варира во 

интервалот 12,670,81 sec.; 95,00CI:12,54-12,81; медијаната изнесува 12,62 sec., 
минималната вредност изнесува 10,24 sec. а максималната вредност изнесува 14,56 sec. За 
Friedman ANOVA Chi Sqr. (N = 140, df = 4) = 18,87 и p<0,001(p = 0,000) во наведената 
релација постои значајна рзлика. За Z = 0,53 и p>0,05(p=0,60) помеѓу NITBUT пред  SMILE-
процедура  и NITBUT по 1 година нема значајна разлика. Кај левото око NITBUT пред 

SMILE-процедурата варира во интервалот 13,211,18 sec.; 95,00CI:13,01-13,40; медијаната 
изнесува 13,57 sec., минималната вредност изнесува 10,89 sec. а максималната вредност 
изнесува 14,78 sec. По 1 година од SMILE-процедурата, NITBUT варира во интервалот 

13,090,77 sec.; 95,00CI:12,96-13,22; медијаната изнесува 13,24 sec., минималната вредност 
изнесува 11,17 sec. а максималната вредност изнесува 14,93  sec. За Friedman ANOVA Chi Sqr. 
(N = 140, df = 4) = 26,46 и p<0,001(p = 0,000) во наведената релација постои значајна 
рзлика. За Z = 1,89 и p>0,05(p=0,06) помеѓу NITBUT пред  SMILE-процедура и  NITBUT по 
1 година нема значајна разлика. 
              Анализирана е висината на солзниот менискус (TMH) пред SMILE-процедурата, и 

таа варира во интервалот 0,410,14 mm.; 95,00CI:0,39-0,43; медијаната изнесува 0,40 
mm., минималната вредност изнесува 0,20 mm. а максималната вредност изнесува 0,70 

mm. По 1 година од SMILE-процедурата, TMH варира во интервалот 0,400,13 mm.; 

95,00CI:0,38-0,42; медијаната изнесува 0,40 mm., минималната вредност изнесува 0,20 
mm. а максималната вредност изнесува 0,80 mm. За Friedman ANOVA Chi Sqr. (N = 140, df 
= 4) = 100,84 и p<0,001(p = 0,000) во наведената релација постои значајна рзлика. За Z = 
0,98 и p>0,05(p=0,33) TMH пред  SMILE-процедура и TMH по 1 година нема значајна 
разлика. Kај левото око, висината на солзниот менискус пред SMILE-процедурата варира 

во интервалот 0,400,14 mm.; 95,00CI:0,38-0,43; медијаната изнесува 0,40 mm., 
минималната вредност изнесува 0,20 mm. а максималната вредност изнесува 0,70 mm. По 

1 година од SMILE-процедурата, TMH варира во интервалот 0,400,11 mm.; 95,00CI:0,38-
0,42; медијаната изнесува 0,40 mm., минималната вредност изнесува 0,10 mm. а 
максималната вредност изнесува 0,70 mm. За Friedman ANOVA Chi Sqr. (N = 140, df = 4) = 
151,24 и p<0,001(p = 0,000) во наведената релација постои значајна рзлика. За Z = 0,56 и 
p>0,05(p=0,58) нема аначајна разлика помеѓу висината на солзниот менискус пред  SMILE-
процедура и висината на солзниот менискус по 1 година. 
            Понатаму се прикажани резултатите од анализата на сферните аберометриски 
вредности (SA) од повисок ред пред SMILE-процедурата. За десното око тие варираат во 

интервалот 0,300,01 m.; 95,00CI:0,30-0,30; медијаната изнесува 0,30 m., минималната 

вредност изнесува 0,27 m. а максималната вредност изнесува 0,31 m. По 1 година од 

SMILE-процедурата, SA варираат во интервалот 0,300,01 m.; 95,00CI:0,30-0,30; 

медијаната изнесува 0,30 m., минималната вредност изнесува 0,28 m. а максималната 

вредност изнесува 0,33 m. За Friedman ANOVA Chi Sqr. (N = 140, df = 4) = 215,92 и 
p<0,001(p = 0,000) во наведената релација постои значајна разлика. За Z = 1,78 и 
p>0,05(p=0,07) помеѓу SA  од повисок ред пред  SMILE-процедура и  SA од повисок ред по 
1 година нема значајна разлика. За левото око сферните SA пред SMILE-процедурата 

варираат во интервалот 0,290,01 m.; 95,00CI:0,29-0,30; медијаната изнесува 0,30 m., 

минималната вредност изнесува 0,27 m. а максималната вредност изнесува 0,31 m. По 1 

година од SMILE-процедурата, SA варираат во интервалот 0,290,02 m.; 95,00CI:0,29-

0,30; медијаната изнесува 0,29 m., минималната вредност изнесува 0,27 m. а 

максималната вредност изнесува 0,36 m. За Friedman ANOVA Chi Sqr. (N = 140, df = 4) = 
262,09 и p<0,001(p = 0,000) во наведената релација постои значајна рзлика. За Z=0,33 и 
p>0,05(p=0,74) помеѓу SA пред SMILE-процедура и SA од повисок ред  по 1 година нема 



значајна разлика. 
              На табела 13. и графикон 13. прикажана е дескриптивна статистика на дебелината 
на рожницата (CCT) која покажува дека за десното око пред SMILE-процедурата варира во 

интервалот 543,1013,17 m.; 95,00CI:540,90-545,30; медијаната изнесува 544 m., 

минималната вредност изнесува 506 m. а максималната вредност изнесува 570 m. По 1 

година од SMILE-процедурата, CCT варира во интервалот 490,8015,66 m.; 

95,00CI:488,18-493,42; медијаната изнесува 491,50 m., минималната вредност изнесува 

455 m. а максималната вредност изнесува 531 m. За Friedman ANOVA Chi Sqr. (N = 140, df 
= 4) = 450,71 и p<0,001(p = 0,000) во наведената релација постои значајна рзлика. За t = 
53,42 и p<0,01(p=0,00) дебелината на рожницата пред SMILE-процедура значајно е 
поголема од дебелината на рожницата по 1 година. Кај левото око дебелината на рожницата 

пред SMILE-процедурата варира во интервалот 542,4715,18 m.; 95,00CI:539,94-545,00; 

медијаната изнесува 544 m., минималната вредност изнесува 438 m. а максималната 

вредност изнесува   573 m. По 1 година од SMILE-процедурата, CCT варира во интервалот 

489,6914,75 m.; 95,00CI:487,22-492,15; медијаната изнесува  490 m., минималната 

вредност изнесува 456 m. а максималната вредност изнесува 527 m. За Friedman ANOVA 
Chi Sqr. (N = 140, df = 4) = 433,27 и p<0,001(p = 0,000) во наведената релација постои 
значајна рзлика. За Z = 10,10 и p<0,001(p=0,000) дебелината на рожницата по 1 година 
значајно е помала од CCT пред  SMILE-процедура. 
            На крај се прикажани резултатите на средната кератометриска вредност (Km) на 

рожницата пред SMILE-процедурата, која кај десното око варира во интервалот 43,220,77 

D.; 95,00CI:43,09-43,35; медијаната изнесува 43,25 D, минималната вредност изнесува 
41,33 D а максималната вредност изнесува 45,70 D. По 1 година од SMILE-процедурата, Km 

на рожницата варира во интервалот 37,421,62 D.; 95,00CI:37,14-37,69; медијаната 
изнесува 37,56 D., минималната вредност изнесува 33,59 D. а максималната вредност 
изнесува 40,56 D. За Friedman ANOVA Chi Sqr. (N = 140, df = 4) = 452,86 и p<0,001(p = 0,000) 
во наведената релација постои значајна рзлика. За Z = 10,27 и p<0,001(p=0,000) Km на 
рожницата по 1 година значајно е помала од Km на рожницата пред  SMILE-процедура. Kaj 

левото око, Km на рожницата пред SMILE-процедурата варира во интервалот 43,730,81 

D.; 95,00CI:43,60-43,87; медијаната изнесува 43,75 D., минималната вредност изнесува 
40,89 D. а максималната вредност изнесува 45,77 D. По 1 година од SMILE-процедурата, Km 

рожницата варира во интервалот 37,331,61 D.; 95,00CI:37,06-37,60; медијаната изнесува 
37,21 D., минималната вредност изнесува 33,87 D. а максималната вредност изнесува 40,08 
D. За Friedman ANOVA Chi Sqr. (N = 140, df = 4) = 485,04 и p<0,001(p = 0,000) во наведената 
релација постои значајна рзлика. За Z = 10,27 и p<0,001(p=0,000) средната кератометриска 
вредност на рожницата по 1 година значајно е помала од средната кератометриска вредност 
на рожницата пред  SMILE-процедура. 
 
Дискусија 
 
            Во дискусијата, добиените резултати се уредно толкувани со осврт кон критериумите 
кои треба да бидат исполнети. Фемтосекундната лентикуларна екстракција со мала 
инцизија, и покрај тоа што е релативно нова метода во рефрактивната хирургија, покажува 
подобрување во ефикасноста, предвидливоста и безбедноста на хируршкиот третман. 
Постоперативно постои значително подобрување на квалитетот на видот поради намалена 
инциденца на суво око и биомеханичка стабилност на рожницата. Методата “без капаче” 
води кон нов хируршки пристап во рефрактивната хирургија. 
            Солзниот филм се состои од: слој на муцин, воден слој и липиден слој. Липидниот 
слој се наоѓа во надворешниот слој на солзниот филм, што им помага на солзите да се 
распределат по трепнувањето, и го спречува испарувањето на водениот слој. Промените во 



составот, дистрибуцијата и дебелината на солзниот филм кои се поврзани со суво око, 
имаат релативно тенок липиден слој од 60 nm или помалку. Една од целите на оваа студија 
е да ја процени промената во дебелината на липидниот слој по SMILE-рефрактивната 
операција, во период од 1 година. Во студијата, Lipiview-интерферометарот беше користен 
за квантитативно мерење на просечната дебелина на липидниот слој во текот на 20 
секунди, помеѓу трепкањето. LLT е важен индекс за проценка на стабилноста на солзниот 
филм. Во нашата студија забележавме дека дебелината на LLT се подобрува по 1 месец и 3 
месеци по SMILE. Претпоставуваме дека нивото на LLT се подобрува по 3 месеци 
постоперативно поради продолжена употреба на лубрикантни капки од страна на некои 
пациенти. Во студијата, вредностите на дебелината на LLT се вратија блиску до 
предоперативната вредност 6 месеци по операцијата и покажуваат стабилност до 1 година 
следење. Нема статистички сигнификантни промени кои постоперативно се забележани во 
LLT-вредностите. 
              Неинвазивниот прекин на солзниот филм (NITBUT) е главниот индекс кој ја 
одразува стабилноста на солзниот филм. Постоперативно по 1 месец има благо намалување 
на NITBUT вредностиите на двете очи, кои потоа покажуваат стабилност во периодот на 
следење до 1 година. Во однос на стабилноста на солзниот филм, иако по направената 
интервенција SMILE имаше намалување на NITBUT по еден месец, три месеци и шест 
месеци постоперативно, но немаше статистички значајни промени во вредностите на 1 
година постоперативно во споредба со преоперативно. Сувото око води до синдром на 
замаглен вид, осет на печење и болка во очите, која е поврзана со оштетување или 
намалување на 3-слојниот солзен филм. Пациентите можат да се чувствуваат непријатно и 
незадоволно по операција со рефрактивна хирургија поради појавата на синдром на суво 
око. Закрепнувањето на функцијата на солзниот филм се појавува по 3 месеци, па можеме 
да сметаме дека 3-месечниот постоперативен период е доволен да го добиеме исходот за 
постоење на суво око. 
              Висината на солзниот менискус (TMH) индиректно го означува обемот на солзи. 
Според искуството, солзниот менискус кај здрави индивидуи, без предизвикано рефлексно 
солзење, се движи помеѓу 0.2-0.3mm. При мерењето на висината на менискусот на самиот 
почеток на клиничкиот преглед, користевме Visante оптичка кохерентна томографија, без 
користење на флуоресцеин за подобра визуелизација, и да избегнеме рефлексна иритација. 
Во студијата забележавме дека TMH се подобрува по 1 месец и 3 месеци по SMILE. Во 
нашата студија, вредностите на TMH се вратија блиску до предоперативната вредност 6 
месеци по операцијата и покажуваат стабилност до 1 година следење. 
              Сферните аберации од повисок ред во последниве години станаа предмет на голем 
интерес на истражувачите. Најголемо влијание досега имаат сферните аберации од трет и 
четврти ред, односно кома, трефоил и сферната аберација. Исто така, важно е да се 
напомене дека промените во сферните аберации од повисок ред најмногу се случуваат 
поради анатомските и физиолошките промени на површината на окото, поточно во 
солзниот филм и рожницата, особено по интервенции со рефрактивна хирургија. За целите 
на оваа студија беше употребена Scheimpflug-методата. Разликите во вредностите на 
сферните аберации од повисок ред постојат, а нивното влијание врз видната острина и 
квалитетот на видот во голема мера зависи од самата патологија и начинот на нејзиното 
појавување. По својата анатомска структура, човечкото око има благо позитивни сферни 
аберации од повисок ред. Поточно, просечната вредност на вкупните сферни аберации од 
повисок ред на рожницата е помеѓу +0,27μm и +0,30μm, додека очната леќа има негативни 
сферни аберации во просек од околу -0,20μm. Така вкупните очни сферни аберации од 
повисок ред имаат благо позитивна вредност, од околу +0,10μm. Во нашата студија, 
вклучените испитаници беа под 47-годишна возраст, со проѕирна очна лека и без промени 
во задниот сегмент на окото, со што аберациите се однесуваат на прекорнеалниот солзен 
филм и на рожницата. Во постоперативниот период по 1 и 3 месеци покажува статистички 



повисоки вредности на сферни аберометриски вредности на двете очи. Зголемувањето на 
сферните аберации од повисок ред во првите месеци по SMILE во актуелната студија пред 
се зависи од постоперативната стабилност на солзниот филм, кератометриските вредности 
и стабилноста на пахиметријата на рожницата по отстранетиот лентикул. По 6 месеци 
вредностите имаат тенденција на опаѓање. Помеѓу сферните аберометриски вредности од 
повисок ред пред SMILE-процедурата и сферните аберометриски вредности од повисок ред 
по 1 година нема значајна разлика. По 1 година од SMILE-процедурата, медијаната на 

сферните аберометриски вредности од повисок ред изнесува 0,30 m за десното око и 0,29 

m за левото око. Во преостанатиот период на следење по 6 месеци до 1 година, не постоеле 
статистички значајни промени во вредностите на сферните аберации од повисок ред. 
Стабилизација на вредностите на сферните аберации од повисок ред по SMILE е очекувана, 
а во литературата се споменува период од 3-6 месеци постоперативно во кој може да има 
промена во нивните вредности, а по тој период промените се минимални. 
              Истражувањата покажале дека абнормалната морфологија на предната површина 
на рожницата може да влијае на дистрибуцијата на солзниот филм. Колку е повисок 
коригираниот диоптер, толку е поголема централната дебелина на лентикулата; покрај тоа, 
промената на асферичната површина на рожницата е сигнификантна, а стапката на 
нерегуларности се зголемува по операцијата SMILE. Во нашата студија постои статистички 
сигнификантна разлика уште првиот месец по направената интервенција. Потоа во 
периодот на следење 1 година постоперативно вредностите се стабилни, што покажува дека 
SMILE-процедурата овозможува стабилност на рожницата постоперативно, што влијае на 
квалитетот на видната острина и намалена можност од постоперативна ектазија. 
Промените во дебелината на рожницата и средните кератометриски вредности беа 
статистички сигнификантни.  
              Потребата за точно и релевантно мерење на кератометриските вредности на 
рожницата станува се позначајно, особено со постојани новитети во рефрактивната 
хирургија. Целта на оваа студија беше да се процени промената и стабилноста на средната 
кератометриска вредност на рожницата по направена интервенција SMILE. Создавањето 
на капаче и постоперативните промени во периферната рожницата по отстранувањето на 
лентикулот може да предизвикаат периферни промени во прекршувањето на рожницата. 
Во рамките на истражувањето, по SMILE-интервенцијата, кератометриските вредности 
покажаа разлика од предоперативните степени на диоптрија. Во нашата студија кај 
пациентите со помала вредност на миопија покажа зарамнување од 4,12 диоптери (9,55 %), 
пациентите со средна миопија рожницата покажа зарамнување од 5,97 диоптри (13,74 %) и 
кај пациентите со висока миопија рожницата покажа зарамнување од 7,74 диоптери (17,91 
%). Во нашата студија постои статистички сигнификантна разлика уште првиот месец по 
направената интервенција. Потоа, во периодот на следење од 1 година постоперативно 
вредностите се стабилни, што покажува дека SMILE-процедурата овозможува стабилност 
на површината на рожницата постоперативно, што влијае на квалитетот на видната 
острина и намалување на влијание на корнеалните аберации постоперативно. 
              Во оваа докторска дисертација, од повеќе аспекти е анализирано дека со развојот на 
рефрактивната хирургија, истражувачите сè повеќе обрнуваат внимание на ефикасноста, 
безбедноста и квалитетот на видот постоперативно. Во досегашната пракса е познато дека 
квалитетот на вид на човечкото око може да биде афектиран од неколку фактори, како што 
се стабилност на солзниот филм, топографија на рожницата, корнеалните аберации, 
големина на пупилата, промени на леќата итн. Во нашата студија нема статистички 
сигнификантна разлика помеѓу најдобро коригирана видна острина предоперативно 
(BCVA), и некоригирана видна острина (UCVA) 1 година по SMILE. По 1 и 3 месеци по 
SMILE има благо намалување на видната острина, но во периодот од 3 до 6 месеци 
настанува подобрување на видната острина и стабилизација во период од 1 година следење. 
Во нашата студија, SMILE не покажа значајна разлика забележана помеѓу BCVA пред 



операцијата и UCVA постигната постоперативно.  
              На крајот од дискусијата, нагласено е дека фемтосекундната лентикуларна 
екстракција со мала инцизија (SMILE) е нова техника која предизвикува минимално 
оштетување на нервите на рожницата и обезбедува стабилност на анатомските структури. 
Со оглед на се поголемиот интерес за рефрактивната хирургија во последните години, 
разбирлива е интенцијата за намалување на преваленцата на синдром на суво око и 
одржување на стабилноста на рожницата по напревената операција. 

  
Заклучоци  
  
            Врз основа на резултатите од ова истражување можеме да заклучиме дека: 
            1.Нашата студија покажа дека рефрактивната процедура фемтосекундната 
лентикуларна екстракција со мала инцизија (SMILE) ги задоволува мерките на безбедност, 
ефикасност, предвидливост и стабилност за корекција на миопија и миопичен 
астигматизам во текот на период на следење од 1 година.  
           2. Направена е евалуација на стабилноста на солзниот филм и на рожницата, врз 
основа на следните фактори:  
            а) Дебелината на липидниот слој на солзниот филм не покажува статистички 
сигнификантна промена пред и по операцијата SMILE. Забележано е зголемување на LLT 
до 1. и 3. месец, потоа настанува намалување на вредностите и има стабилност во периодот 
на следење до 1 година.  
            б) Неинвазивниот прекин на солзниот филм покажува намалување до 1-от месец по 
направената операција, потоа настанува стабилизирање во периодот на следење до 1 
година. Не постои статистички сигнификантна разлика помеѓу неинвазивниот прекин на 
солзниот филм пред SMILE-процедура и неинвазивен прекин на солзниот филм по 1 
година.  
            в) По SMILE-процедурата постои зголемување на сферните аберометриски 
вредности од повисок ред до 1. и 3. месец, потоа настанува намалување на вредностите до 
6., односно 12. месец постоперативно. Не постоеше статистички сигнификантна промена 
во сферните аберометриски вредности пред и по операцијата SMILE.  
            г) Во оваа студија е забележано зголемување на вредностите на висината на солзниот 
менискус 1. и 3. месец по направената операција, потоа настанува намалување на 
вредностите помеѓу 3. и 6. месец, без значителни разлики помеѓу 6. и 12. месец. Не 
постоеше статистички сигнификантна промена во вредностите на висината на солзниот 
менискус пред и по операцијата SMILE.  
            д) Средната кератометриска вредност на рожницата пред SMILE-процедура и по 
операцијата, покажува статистички сигнификантна промена во вредностите. Средната 
кератометриска вредност на рожницата покажува намалување 1. месец по направената 
операција, потоа настанува стабилизирање во периодот на следење до 1 година.  
            ѓ) Дебелината на рожницата пред SMILE-процедура и по операцијата, покажува 
статистички сигнификантна промена во вредностите. Пахиметриската вредност на 
рожницата покажува намалување 1. месец по направената операција, потоа настанува 
стабилизирање, без значителни разлики помеѓу 1. и 12. месец. 
            е) Во оваа студија не постои статистички сигнификантна разлика помеѓу најдобро 
коригираната видна острина (BCVA) во почетна фаза со некоригираната видна острина 
(UCVA) по 1 година. Забележано е намалување на вредностите до 1. и 3. месец, зголемување 
помеѓу 3. и 6. месец, без значителни разлики помеѓу 6. и 12. месец.  
            3. Во студијата се прикажани и резултати кои се однесуваат на мултиплата регресија 
помеѓу некоригираната видна острина (UCVA) по 1 година како зависна варијабла и 
останатите параметри (LLT, NITBUT, TMH, SA, Km и CCT) како независни варијабли кај 
десното и кај левото око.  



            а) Најголемо влијание на некоригираната видна острина на десното око по 1 година 
има NITBUT, потоа LLT, CCT, SA, Km, а најслабо е влијанието на TMH по 1 година. б) 
Најголемо влијание на некоригираната видна острина на левото око 1 година има Km, 
потоа CCT, TMH, NITBUT, LLT, а најслабо е влијанието на SA по 1 година.  
            4. Пациентите беа третирани во услови на правилна индикација и соодветен третман, 
поради што не забележавме постоперативни компликации.  
            5. Рефрактивната операција фемтосекундната лентикуларна екстракција со мала 
инцизија (SMILE) е релативно нов хируршки метод кој ветува подобар структурален 
интегритет на рожницата и поретка појава на суво око. 
 
Литература  

            Цитирани се 195 референци, од постар, понов и најнов датум, што зборува за 
комплексноста и актуелноста на обработената тема.  
 
Предмет на истражување  
 

Предмет на истражување во оваа докторска дисертација е утврдување на промени во 
солзниот филм и стабилноста на рожницата по фемтосекундна лентикуларна екстракција 
со мала инцизија, со посебен акцент на параметрите на суво око, кератометриски и 
пахиметриски вредности на рожницата.  
  
Податоци за состојбата на подрачјето во кое е работена дисертацијата  
 
 Се работи за прва студија која испитува суво око и стабилност на рожницата во 
државата Кувајт, по направена рефрактивна хирургија со фемтосекунден ласер со мал 
засек. Посебен осврт е направен на параметрите на суво око, кои се ендемски позастапени. 
 
Краток опис на применетите методи  
 

Во докторската дисертација се вклучени вкупно 280 очи на 140 лица, на возраст од 
18 до 47 години. Пред интервенцијата SMILE, рутински беа изведени испитувања на видна 
острина без корекција и најдобро постигната видна острина со корекција на Snellen-ова 
табла, мерење на липидниот слој на солзниот филм со LipiView-интерферометер, мерење 
на солзен менискус со Visante-оптичка кохерентна томографија, мерење на прекин на 
солзен филм со Sirius-плацидо диск корнеален топограф, мерење на бранова аберометрија 
со корнеален аберометар, автокераторефрактометрија, кератометриски вредности К1 и К2, 
мерење на дебелина на рожницата во најтенка точка со Sirius Scheimpflug томографија, 
тонометрија, преглед на биомикроскоп, преглед на очното дно со Волк-лупа. 

 
Краток опис на резултатите од истражувањето  
 

            Кај пациентите вклучени во студијата, не постои статистички сигнификантна разлика 
на испитаните параметри за видна острина и суво око пред и 1 година по направената 
фемтосекундна лентикуларна екстракција со мала инцизија. Вредностите на параметрите 
покажуваат отстапување по еден месец, три месеци и шест месеци постоперативно, но 
немаше статистички значајни промени во вредностите на 1 година постоперативно во 
споредба со преоперативно. Кај испитаните параметри на стабилност на рожницата постои 
статистички сигнификантна разлика уште првиот месец по направената интервенција. 
Потоа, во периодот на следење од 1 година постоперативно вредностите се стабилни, што 
покажува дека SMILE-процедурата овозможува стабилност на површината на рожницата 
постоперативно, што влијае на квалитетот на видната острина и намалување на влијание 



на корнеалните аберации постоперативно. 
 
Оцена на трудот  
 
 Докторската дисертација на кандидатката д-р Снежана Зечевиќ, „Евалуација на 
постоперативните промени на солзниот филм и на рожницата по фемтосекундна 
лентикуларна екстракција со мала инцизија“, претставува истражување во областа на 
офталмологија со примена на современи дијагностички методи. Преку оваа студија, 
кандидатката ги утврдува промените на параметрите на солзниот филм и биомеханичката 
стабилност на рожницата по направена рефрактивна хирургија со фемтосекунден ласер со 
мал засек, со цел да ја утврди безбедноста на наведената хируршка метода. 
 Докторската дисертација има клиничка апликативност преку утврдување на 
предвидливоста и безбедноста на параметрите на суво око и стабилност на рожницата кај 
пациенти по фемтосекундна лентикуларна екстракција со мала инцизија. 
 Докторската дисертација на кандидатката д-р Снежана Зечевиќ, „Евалуација на 
постоперативните промени на солзниот филм и на рожницата по фемтосекундна 
лентикуларна екстракција со мала инцизија“, е самостоен труд на кандидатката и според 
мислењето на Комисијата за оцена, ги исполнува условите и стандардите за изработен 
докторски труд. 
 
ИСПОЛНЕТОСТ НА ЗАКОНСКИТЕ УСЛОВИ ЗА ОДБРАНА НА ТРУДОТ  
 
 Кандидатката, пред одбраната на докторскиот труд, ги објавила (како прв автор, во 
меѓународни научни списанија или еден труд во списание со импакт-фактор) следниве 
рецензирани истражувачки трудови:  
 

1. Снежана Зечевиќ, Весна Димовска. Preliminary results of lipid layer tear film changes 
after femtosecond small incision lenticel extraction. Macedonian Journal of 
ophthalmology BR.1, Vol 7, 2020, p 22-29. 

2. Снежана Зечевиќ, Весна Димовска. Evaluation of the tear film and cornea stability in 
patients with different myopia degrees after small incision lenticel extraction. Macedonian 
Journal of ophthalmology BR.2, Vol 8, 2021, p 24-33. 

 
ЗАКЛУЧОК И ПРЕДЛОГ  
 
 Главните научни придонеси на оваа докторска теза се однесуваат на утврдената 
стабилност на испитаните параметри на суво око и стабилноста на рожницата по 
фемтосекундна лентикуларна екстракција со мала инцизија (SMILE), како нова техника во 
рефрактивната хирургија. Поради минимално инвазивен пристап, предизвикува 
минимално оштетување на нервите на рожницата и обезбедува максималнa стабилност на 
анатомските структури и намалена постоперативна сувост на окото.  

Можните понатамошни истражувања би можеле да дадат дополнителни информации за 

следење на пахиметријата и кератометриските вредности по направена фемтосекундна 
лентикуларна екстракција со мала инцизија, кај пациенти со различен степен на миопија, 
бидејќи колку е повисок коригираниот диоптер, толку е поголема централната дебелина на 
лентикулата и колку е повисок коригираниот астигматизам, поизразена е промената на 
асферичната површина на рожницата. 
            Со оглед на наведеното, Комисијата му предлага на Наставно-научниот совет на 
Медицинскиот факултет да ја прифати позитивната оценка и да закаже одбрана на 
докторската дисертација на кандидатката д-р Снежана Зечевиќ со наслов „Евалуација на 
постоперативните промени на солзниот филм и на рожницата по фемтосекундна 



лентикуларна екстракција со мала инцизија“.  
 
                                                                                 
                                                                                                           Kомисија  

1. Проф. д-р Милена Голубовиќ, с.р. 

 
2. Проф. д-р Весна Димовска Јорданова, с.р. 

 

3. Проф. д-р Милица Ивановска, с.р. 
 

4. Проф. д-р Јасмина Плунцевиќ Глигоровска, 
с.р. 

 

5. Проф. д-р Никола Оровчанец, с.р.  
 
 
 
 

 
 

 

 
 

 



                                                          РЕЦЕНЗИЈА 

                              ЗА ОЦЕНА НА ДОКТОРСКАТА ДИСЕРТАЦИЈА 

„ЕВАЛУАЦИЈА НА КЛИНИЧКИТЕ РЕЗУЛТАТИ ПРИ РЕКОНСТРУКЦИЈА НА 

ПРЕДЕН ВКРСТЕН ЛИГАМЕНT СО ГРАФТ ОД M.SEMITENDINOSUS-

M.GRACILIS И ГРАФТ ОД M.SEMITENDINOSUS“ ОД Д-Р ЗОРАН НЕСТОРОВСКИ, 

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, во својата XLVI 46.  редовна седница одржана  9.2.2023, 

а по предлог на Советот на студиската програма на трет циклус – докторски студии по 

медицина, донесе 

 

ОДЛУКА 

                за формирање на комисија на Комисија за оцена на докторската дисертација        

 

Се формира Комисија за оцена на доктoрската дисертација со наслов: Евалуација на 

клиничките резултати при реконструкција на преден вкрстен лигамент со графт од 

m.semitendinosus-m.gracilis и графт од m.semitendinosus од докторандот д-р Зоран 

Несторовски, во состав: 

1. проф. д-р Зоран Божиновски, претседател 

2. проф. д-р Бети Зафирова Ивановска, ментор 

3. проф. д-р Златко Темелковски, член 

4. проф. д-р Симон Трпевски, член 

5. проф. д-р Даниела Георгиева, член. 

 

Комисијата, во наведениот состав, со внимание ја прегледа и ја оцени докторската 

дисертација и на Наставно-научниот состав на Медицинскиот факултет му го поднесува 

следниов 

 

 



ИЗВЕШТАЈ 

Анализа на трудот 

Докторската дисертација на кандидатот д-р Зоран Несторовски со наслов: 

„Евалуација на клиничките резултати при реконструкција на преден вкрстен лигамент со 

графт од m.semitendinosus-m.gracilis и графт од m.semitendinosus“, содржи 112 страници 

компјутерски обработен текст со фонт Ariel, со 1,5 проред и големина на букви 12, 38 

графикони и 48 слики и 124 библиографски единици, меѓу нив научни трудови, статии, 

книги и национални пропси. 

Докторската дисертација обработува евалуација на резултатите на нова хируршка 

техника – реконстукција на преден вкрстен лигамент со графт на m.semitendinosus во форма 

на квадрипликатура која за првпат е изведена во нашата држава споредбено со веќе 

постојната стандардна метода на графт од m.semitendinosus-m.gracilis. За овој труд постои 

континуиран истражувачки интерес и потреба од нови истражувачки студии на оваа тема.  

Трудот започнува со апстракт на македонски и англиски јазик и листа на кратенки. 

Структуиран е во 12 глави; вовед, преглед на литература, мотив, цел, хипотези, материјали 

и методи, статистичка обработка на податоци, научен придонес на истражувањето, 

резултати, дискусија, заклучок и користена литература. Деловите се систематизирани во 

точки и поточки 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 кандидатот,  на 

јасен и прегледен начин, ги изнесува податоците од интерес, поткрепувајќи ги со 

публикувани студии од полето на истражување. 

Во почетниот дел кандидатот, се осврнува на историјатот за првата руптура на 

предниот вкрстен лигамент, првата артроскопија, како и неговата првата успешна 

реконструкција.  Според многуте студии се осврнува дека предниот вкрстен лигамент 

претставува најчесто проучуван лигамент во областа на ортопедијата. Исто така, прикажува 

дека најголем број студии и истражувања се фокусирани во изборот на графт, начинот на 

фиксација, резултатот, како и постоперативната рехабилитација и исходот од оперативната 

техника. Изнесува податоци за првата реконструкција со All Inside-техниката со 

квадрипликатура на графт од m.semitendinosus, како и тоа како низ годините се 

модифицирала сè додека не се даде белешка за техниката. 

Зборува за најчесто повредуваниот елемент во коленовиот зглоб и неговата важност 

во однос на неговата анатомија, физиологија, биомеханика, проценка, ризици и 

рехабилитација. Во вториот дел од ова поглавје дава увид во новата минимално инвазивна 

процедура All Inside и неговата значајна предност, како и тоа дека може да претставува 

најдобра опција кај млади пациенти кај кои се незатворени плочите на раст. 

Втората глава од докторската дисертација претставува преглед на литература, кој 

се состои од 10 потточки во кои се опфатени анатомијата, физиологијата, биомеханичките 

карактеристики (развојната, топографската и васкуларната анатомија, хистолошката градба 

на предниот вкрстен лигамент и неговата инервација), епидемиологијата, биолошките 

карактеристики, критериумите на класификација на раскин на предниот вкрстен лигамент, 



топографската поставеност, различните видови на графтови, клиничката евалуација и 

лекувањето. 

Третото поглавје се однесува на мотивот на кандидатот за изработка на оваа студија 

во услови на веќе постоен стандарден метод при реконструкцијата на предниот вкрстен 

лигамент во нашата установа за да се направи прецизна процена за успешноста при 

третманот на оваа повреда со примена на нов метод, што досега не бил практикуван во 

нашата држава, а во светот се користел во последните неколку години. 

 

Четвртото поглавје претставува општа цел, оваа докторска дисертација претставува 

компарација на стандардниот метод, односно реконструкција на преден вкрстен лигамент 

со користење на тетивите наm.semitendinosus и m.gracilis во облик на дупликатура, во однос 

на новиот метод – користење на тетивата на m.semitendinosus во облик на квадрипликатура. 

Направена била компарација на двата метода врз основа на клинички параметри, 

потенцирајќи ги кожните инцизии и постоперативни лузни, постоперативен оток, обемот 

на натколеница и обем на движења на оперираниот колен зглоб, како и стабилноста на 

коленото утврдена со специфични тестови. Анализата на субјективни тегоби била 

спроведена со помош на Lyscholm и VAS скалата. Како дел од поставените специфични 

цели исто така претставува утврдување на предности и недостатоци на обата метода, како 

и споредба на сопствените резултати со резултатите од литературата објавена од други 

центри. 

Во петтото поглавје, Хипотези, кандидатот ги потенцира постоперативните 

предности на методот, со реконструкција на предниот вкрстен лигамент, само со користење 

на тетивата на m.semitendinosus во облик на квадрипликатура. Кај оваа група на испитаници 

било забележано дека постоперативната болка е сигнификантно помала, додека 

максималниот обем на движења во коленото (флексија) и враќањето на стабилноста на 

коленото се постигнува во значително пократок временски период во однос на 

испитаниците оперирани со дупликатура од m.sеmitendinosus-m.gracilis. 

Шестото поглавје се однесува на материјали и методи, во кое кандидатот појаснува 

дека станува збор за проспективна, клиничка и интервентна студија. Таа е извршена во ГОБ 

„8-ми Септември“ – Скопје, на Одделението за ортопедија и трауматологија, во временска 

рамка од 12 месеци. Во неа учествувале 80 пациенти рандомизирано поделени во две групи. 

Првата група (40 испитаници) биле оперативно лекувани со стандардната метода со 

квадрипликатурана графт од m.semitendinosus-m.gracilis, додека втората група (40 

испитаници) биле оперативно лекувани само со графт на m.semitendinosus и тоа во форма 

на квадрипликатура. Во ова поглавје се вклучени 5 потточки. Тие се однесуваат на 

инклузиските и ексклузиските критериуми во однос на испитаниците. Во инклузиските 

критериуми се вклучени пациенти кај кои постоела комплетна руптура на предниот вкрстен 

лигамент на возраст од 18 до 35 години, без претходни хируршки интервенции на 

повреденото колено, како и пациенти кои потпишале информативна согласнот за 

вклучување во студијата. Во ексклузиските критериуми вклучуваат пациенти со парцијална 

руптура на предниот вкрстен лигамент и  не ја исполнуваат пропишаната возраст, пациенти 

кај кои веќе е извршена хируршка интервенција на повреденото колено, кај оние со 

постоперативни комппликации и оние кои самоволно ја напуштиле студијата. 



Наведен е протоколот на работа, како и прецизно појаснување на двете оперативни 

техники. Детално е опишана евалуацијата на клиничките резултати во кои како потточки се 

опишани субјективните тегоби, како и клиничкиот преглед. 

Статистичката обработка на податоците е претставена во следното поглавје. 

Анализата на податоците добиени од истражувањето е направена во статистичките 

програми Statistica for Windows 7,0 и SPSS 17,0. Добиените податоци се прикажани 

табеларно и графички. Користени се категориски и нумерички варијабли. Категориските 

(атрибутивни) варијабли се прикажани со апсолутни и релативни броеви. Нумеричките 

(квантитативни) варијабли се прикажани со просек, стандардна девијација, минимални и 

максимални вредности, медијална вредност и интерквартилен ранк. За компарирање на 

двете групи на испитаници биле користени непараметарски (Pearson Chi square test, Fischer 

exact test, Mann Whitney U test) и параметарски тестови за независни примероци (Student t-

test for independent samples). Статистичката сигнификантност е дефинирана на ниво на 

p&lt;0.05. 

Научниот придонес на ова истражување се состоел во добивање резултати од 

анализа на оперативен третман, кој во светот се користи последните неколку години, а 

првпат во нашата држава. Овие резултати би ни помогнале во решавање на проблемите во 

однос на ревизиската хирургија од оваа област. 

Резултатите од студијата се прикажани во деветтото поглавје и се претставени во 

38 табели и 22 графикони. Во овој дел од докторската дисертација се прикажани 

резултатите добиени со обработка и анализа на 80 испитаници, пациенти со повреда на 

преден вкрстен лигамент. Испитаниците се поделени во 2 две групи. Првата група (40 

испитаници) ја сочинуваат контролната група (КГ), оперативно третирани состандарден 

метод со користење графт во облик на дупликатура од m.semitendinosus и m.gracilis. Втората 

група (40 испитаници) ја сочинува испитуваната група (ИГ), оперативно третирани со 

метод, при што како графт се користи единствено m.semitendinosus, и тоа во облик на 

квадрипликатура. Врз основа на демографските карактеристики, половата структура на 

испитаниците ја сочинувале 71,25 % (57) пациенти од машки род и 28,75 % (23) женски 

пациенти. Двете групи се хомогени вооднос на половата структура, односно разликата во 

дистрибуција на машки и женски пациенти меѓу испитуваната и контролна група се 

покажала статистички несигнификантна (p=0.46). Овие пациенти, исто така, биле хомогени 

и во однос на возраста, односно имале несигнификантно различна возраст (p=0.77). Во 

втората точка на деветтото поглавје се покажани резултати кои се добиени при анализа на 

обемот на мускулатурата на натколеницата на повредениот и неповредениот есктремитет, 

обемот на движење на повредениот и на неповредениот екстремитет, тестот на предна 

фиока и Lachman, Lyschom и VAS-скалата во предоперативниот период. Предоперативно, 

обемот на мускулатурата на надколеницата на повредениот екстремитет во ИГ просечно 

изнесувал 48.22 ± 3.5 см, а во КГ обемот на мускулатура на натколеницата просечно 

изнесувал 50.32 ± 4.5 см. 

Разликата во просечниот обем меѓу двете групи статистички се покажала незначајна 

(p=0.13). Исто така, прикажани се дескриптивните параметри (просечните вредности, 

минимални и максимални) на обемот на мускулатура на надколеницата на 

контралатералниот неповреден екстремитет, кај пациентите од двете групи пред 

извршување на оперативната интервенција. Во однос на обемот на движење добиени биле 



резултати кој исто така не покажуваат сигнификантна разлика (p=0.082). Обемот на 

движење просечно изнесувал 91.42 ± 6.9и 101.50 ± 35.4 степени, во испитуваната и 

контролна група,консеквентно. Анализирани во овој период биле и просечните движења, 

минималните и максимални измерени движења на контралатералниот неповреден 

екстремитет кај пациентите од двете групи .Сите пациенти од двете групи кој биле 

анализирани предоперативно покажале позитивен tест на Lachman на повредениот 

екстремитет.Но,двете групи покажале разлики во однос на степенот на нестабилност на 

колениот зглоб. Во ИГ 47.5% (19) пациенти имале тешка нестабилност, 32,5 % (13) умерена 

и 20 % (8) пациенти имале блага нестабилност на коленото, додека сите пациенти од КГ 

имале блага нестабилност на колениот зглоб. Како според Lachman-овиот тест, така и 

според тестот на предна фиока, пациентите од ИГ пред оперативниот третман покажале 

значајно потешка нестабилност на коленото. Пациентите од двете групи имале значителни 

разлики во резултатите добиени од Lyscholm-скалата (p=0.039). Во ИГ бил регистриран 

значајно понизок просечен скор за оваа скала (60.85 ± 15.1 vs 69.0 ± 19.4). 

 

Резултатите од Lyscholm-скалата биле анализирани и квалитативно во 4 групи: скор 

помал од 65, од 65 до 83, од 84 до 90, и 90 и повеќе. Согласно со прикажаните резултати, 

предоперативно најголем дел пациенти од ИГ имале скор на скалата понизок од 65 – 55 % 

(22), во КГ најголем дел пациенти имаа Lyscholm скор меѓу 65 и 83 – 50 % (20). За 

квантификација на јачината на болка по извршената оперативна интервенција, била 

користена ВАС скала, нумерирана од 0 до 10, при што 0 значи нема болка, 10 најсилна 

болка. Статистичката анализа за првиот постоперативен ден потврдила сигнификантно 

посилна болка кај пациентите третирани со метод на графт од m.semitendinosus споредено 

со пациентите кај кои беше употребен графт од m.semitendinosus и m.gracilis(p=0.000001). 

Повисоките скорови за VAS-скалата во ИГ наспроти КГ вториот постоперативен ден 

статистички се потврдија како сигнификантни (p=0.000003). 

 

Во третата точка на деветтото поглавје се прикажани клинички резултати 

анализирани во третиот месец по оперативниот третман. Овде повторно е направена 

анализа на обемот на мускулатурата на пациентите оперирани со графт од m.semitendinosus 

и пациентите оперирани со графт од m.semitendinosus и m.gracilis. Резултатите покажале во 

просек сличен обем на мускулатура на надколеницата на повредениот екстремитет(50.40 ± 

7.7 и 51.86 ± 3.8 см, консеквентно). Разликата во просечниот обем меѓу двете групи 

статистички се прикажала несигнификантна, односно незначајна (p=0.28). Во споредба со 

здравиот есктремитет, 3 месеци по оперативната интервенција кај 3 пациенти од ИГ, а кај 7 

пациенти од КГ биле измерени исти вредности за обемот на мускулатурата на 

надколеницата на двата екстремитета. Три месеци по оперативната интервенција не била 

идентификувана сигнификантна разлика во обемот на движење на повредениот 

екстремитет, а во зависност од видот на оперативна метода (p=0.057). Опсегот на движење 

на повредениот екстремитет просечно изнесувал 113.67 ± 12.1 степени во ИГ( ранг 95 до 

132), а 119.75 ± 15.8 степени во КГ ( ранг 90 до 130). Споредено со здравиот екстремитет, 3 

месеци постоперативно 1 пациент од ИГ и 26 пациенти од КГ имале ист обем на движење 

на двата екстремитета. За анализа на стабилноста на контролниот преглед по 3 месеци од 

оперативната интервенција,спроведен бил Lachman тест .Овој тест бил детектиран како 



позитивен кај 15% (6) во групата пациенти оперирани по методот со користење графт од 

m.semitendinosus и m.gracilis,додека пак во групата пациенти оперирани со користење графт 

од m.semitendinosus немало пациенти со позитивен Lachman-ов тест. Статистички оваа 

опишана разлика меѓу двете групи пациенти во однос на зачестеност на позитивен тест на 

Lachman на повредениот екстремитет се потврдила како сигнификантна (p=0.026).Во однос 

на вториот тест кој укажувал на стабилноста се потврдила статистичка сигнификантна 

разлика во дистрибуција на пациенти со позитивен и негативен тест на предна фиока, а во 

зависност од типот на користен графт.Тестот на предна фиока по 3 месеци постоперативно 

бил негативен кај сите пациенти од ИГ и кај 82,5 % (33) пациенти од КГ, односно позитивен 

кај 17,5 % (7) пациенти од КГ. Тестот на предна фиока како и Lachman тестот на 

контралатералниот екстремитет 3 месеци по интервенцијата бил негативен кај сите 

пациенти. Добиените резултати не се разликувале сигнификантно во однос на вредностите 

на Lyscholm скалата во период од 3 месеци по оперативната интервенција (p=0.4)  

Пациентите од ИГ имале во просек повисок скор за оваа скала од пациентите од КГ 

(88.60 ± 11.8 vs85.75± 17.8), но без статистичка сигнификантност.Типот на користена 

хируршка техника не покажала сигнификантно влијание на субјективните тегоби на 

пациентите во однос на извршување на секојдневните активности по 3 месеци од 

оперативниот третман. Статистичка сигнификантна разлика била идентификувана 3 месеци 

постоперативно кога двете групи се споредиле во однос на резултатите од Lyscholm скалата 

изразени квалитативно (p=0.02). Во четвртата точка се покажани добиените резултати 8 

месеци по оперативниот третман. По 8 месеци од оперативната интервенција обемот на 

мускулатура на надколеницата на повредениот екстремитет во ИГ просечно изнесувала 

52.17 ± 7.8, а во КГ просечно изнесувала 53.31 ± 4.1 см. Статистичката анализа исто така не 

потврдила сигнификантна разлика во обемот на мускулатура на надколеницата 8 месеци 

постоперативно, а во зависност од типот на хируршката техника (p=0.42). Во споредба со 

здравиот есктремитет по 8 месеци од интервенцијата кај 17 пациенти од ИГ и кај 21 

пациенти од КГ биле измерени исти вредности за обемот на мускулатура на надколеницата 

на повредениот и здравиот екстремитет. Пациентите од испитуваната и контролната група 

не се разликувале сигнификантно во обемот на движење на повредениот екстремитет по 8 

месеци од оперативната интервенција (p=0.057). Незначајно поголем опсег на движење на 

повредениот екстремитет бил измерен кај пациентите од ИГ, односно пациентите 

оперирани со графт од m.semitendinosus. Споредено со здравиот екстремитет, по 8 месеци 

постоперативно, 19 пациенти од ИГ, а 35 од КГ имале ист обем на движење на повредениот 

и здравиот екстремитет. На крајот на следењето на пациентите, по 8 месеци од оперативната 

интервенција, резултатите од студијата покажале дека позитивен Lachman-ов тест од благ 

степен бил детектиран само кај еден пациент од групата оперирани со графт од 

m.semitendinosus и m.gracilis. Бил забележан позитивен резултат на тестот на предна фиока 

само кај 2 пациенти од КГ. Во овој период, секој пациент имал можност да ја пополни 

Lyscholm-скалата. Типот на користена хируршка техника покажал значајно влијание на 

субјективните тегоби на пациентите во однос на извршување на секојдневните активности 

по 8 месеци од оперативниот третман, односно според пополнетата Lyscholm-скала 

пациентите со графт од m.semitendinosus имале значајно подобар функционален резултат. 

Но, споредбата, пак, на двете групи пациенти 8 месеци постоперативно, во однос на 

Lyscholm--скалата анализирана квалитативно, не се покажала значајна разлика меѓу нив. 



Во последната точка на ова поглавје се прикажани споредбените резултати на ИГ и 

КГ во однос на предоперативниот период, 3 и 8 месеци постоперативно. Од добиените 

резултати се забележало дека обемот на мускулатура на надколеницата на повредениот 

екстремитет сигнификантно се зголемувал во периодот на следење (предоперативно / 

3месеци / 8 месеци постоперативно) и во двете групи пациенти. Исто така се потврдило 

сигнификантно зголемување на опсегот на движење на повредениот екстремитет, по 3 и 8 

месеци од оперативната интервенција кај двете групи на пациенти. Во испитуваната група 

веќе по 3 месеци од интервенцијата сите пациенти имале негативен Lachman-тест, но во 

контролната група, тестот на Lachman се покажал позитивен кај 6(15%) пациенти по 3 

месеци од интервенцијата, а кај 1 (2,5 %) пациент по 8 месеци од интервенцијата. Кај сите 

пациенти во испитуваната група, тестот на предна фиока бил негативен во 3-тиот месец по 

оперативниот третман. Во контролната група, 7 (17,5 %) и 2 (5 %) пациенти имале 

позитивен тест на предна фиока, соодветно по 3 и 8 месеци постоперативно. Просечниот 

скор на Lysholm-скалата предоперативно изнесувал 60.85 ± 15.1, што е еквивалент на слаб 

функционален резултат, додека во контролната група предоперативниот скор просечно 

изнесувал 69.0 ± 19.4, што укажува на добар функционален резултат. Третиот и осмиот 

месец постоперативно просечниот Lyscholm скор во ИГ изнесувал 88.60 ± 11.8 и 97.62 ± 5.3, 

соодветно; Во КГ просечниот Lyscholm скор изнесувал 85.75 ± 17.8 и 92.40 ± 15.1, 

соодветно.Пациентите од двете групи имале одличен функционален резултат на втората 

контрола, со тоа што функционалниот резултат бил подобар во ИГ. 

Во десеттото поглавје, Дискусија, кандидатот се задржува на добиените резултати 

од сопствениот научноистражувачки труд, кои детално ги објаснува и ги споредува во однос 

на други испитувања на оваа тема во литературата. 

Во  студија по направената евалуација на клинички резултати, анализата на обемот 

на мускулатурата на надколеницата, обемот на движења, проверка на стабилност на 

оперираното колено во предоперативниот период и во период по 3 и 8 месеци, оперативните 

лузни како и по анализата на субјективните тегоби кај испитаници се добило позитивен 

исход од спроведувањето на оваа техника. Во  случај по предоперативното мерење на 

обемот на мускулатурата на надколеницата на повредениот екстремитет во ИГ групата 

просечно изнесувал 48.22 ± 3.5 см, а додека, пак, во КГ групата обемот на мускулатура на 

надколеницата на повредениот екстремитет покажал просечен резултат од 50.32 ± 4.5 см. 

Статистички е добиен резултат (p=0.13) кој укажува на незначајната разлика во однос на 

предоперативните мерење помеѓу двете групи. Резултатите кој се добиле по анализата 3 

месеци по оперативниот третман иста така во однос на обемот на мускулатурата на 

повредениот екстремитет не покажале голема разлика. Двете контролни групи имале во 

просек сличен обем на мускулатура на повредениот екстремитет (50.40 ± 7.7 и 51.86 ± 3.8 

см, консеквентно). Скоро исти резултати се добиле и по мерењата спроведени 8 месеци по 

оперативниот третман. Просекот на обемот на мускулатурата на групата која е третирана 

само со жртвување на m.semitendinosus изнесувала 52.17 ± 7.8, додека пак од групата 

спроведена со жртвување и на двете хамстринг тетиви е добиен резултат од 53.31 ± 4.1 см. 

Ова укажува дека и 8 месеци по оперативниот третман не постоела сигнификантна разлика 

во обемот на мускулатурата кај двете групи. Во тек на следењето на обемот на мускулатура 

кај сите испитаници се забележало дека пациентите кој се занимаваат со активен спорт се 

оние кој што имаат подобри резултати. Вообичаен клинички тест кој се користи за проценка 

на стабилноста на предниот вкрстен лигамент (ACL) во зглобот на коленото е тестот на 



Lachman. Тој претставува важна алатка како дел од клиничкиот преглед за поставување на 

дијагноза на руптура на преден вкрстен лигамент. Овој тест, исто така, се покажал како 

сигурен и валиден метод за проценка на различните хируршки техники по направената 

реконструкција. Присуството на позитивен тест укажувал на нестабилноста и е знак за 

инсуфициенција на ПВЛ. Кај сите испитаници е направен клинички преглед и по 

направените изведени тестови (Lachman тест и тест на предна фиока) се направила анализа 

на стабилноста на коленото. Сите пациенти кои се анализирани предоперативно имале 

позитивен тест на Lachman на повредениот екстремитет, но се разликувал во однос на 

степенот на нестабилноста на коленото. Во ИГ групата (испитаници кој се оперативно 

третирани со графт од m.semitendinosus), 47,5 % од испитаниците имале тешка 

нестабилност, 32,5 % умерена и 20 % од пациенти имале блага нестабилност на коленото, 

додека, пак, сите пациенти од КГ групата (испитаници кој потоа се оперативно третирани 

со графт од m.semitendinosus и m.gracilis ) имале блага нестабилност на колениот зглоб. 

Контролниот преглед спроведен по 3 месеци од оперативниот третман покажал дека 

позитивен тест на Lachman на повредениот екстремитет бил детектиран само кај 15 % 

испитаници во групата пациенти оперирани по методот со користење графт од 

m.semitendinosus и m.gracilis, додека, пак, во групата пациенти оперирани со користење 

графт од m.semitendinosus немало пациенти со позитивен Lachman-ов тест. По клиничкиот 

преглед по 8 месеци од оперативната интервенција се добиле статистички резултати кои 

укажувале дека разликата во дистрибуција на пациенти со позитивен и негативен тест на 

Lachman на повредениот екстремитет, а во зависност од типот на оперативна техника била 

несигнификантна, односно само кај еден пациент од групата оперирани со графт од 

m.semitendinosus и m.gracilis била детектирана нестабилност на колениот зглоб. 3 месеци од 

оперативниот третман нестабилноста била почесто детектирана кај пациенти оперирани со 

графт од m.semitendinosus и m.gracilis, додека, пак, 8 месеци по оперативниот третман оваа 

разлика била незначителна. Компаративно со оваа студија, Dr. Santosh Kumar Sahu и Dr. A 

Ganesh спровеле студија во период од јули 2017 до јуни 2019 година, каде што била 

направена анализа на стабилноста на коленовиот зглоб кај 42 испитаници третирани со all 

inside методот и 36 испитаници оперативно лекувани со стандардната метода. Двете групи 

во предоперативната анализа не покажале поголеми разлики во однос на степенот на 

позитивниот Lachman тест. Исто така, 1 месец постоперативно кај двете групи се докажало 

дека не постои разлика помеѓу нив, односно сите пациенти покажале нестабилност од прв 

степен (0,5 мм). По 3 и 9 месеци и во двете групи кај 1 пациент се добил резултат на 

позитивен Lachman тест од 2. степен, односно се добил резултат p=0,432 и со ова се 

докажало дека разликата помеѓу двете групи е незначајна.[95] Споредбено со овие 

резултати и  резултатите добиени од студијата укажале на несигнификантна разлика, 

спроведените студии на Kim и сор (2016) и Lee и сор (2017) покажале значително подобри 

резултати на Лахман тестот и стабилност на коленото кај пациентите со all-inside техниката 

во споредба со оние што биле подложени на стандардниот метод.[96,97] Како дополнителен 

дел од клиничкиот преглед било  изведувањето на тестот на предна фиока. Тестот на предна 

фиока по 3 месеци постоперативно покажал негативен резултат кај сите пациенти кои биле 

оперирани со графт од m.semitendinosus, а се покажал позитивен кај 7 пациенти од другата 

група. Со ова се прикажало дека 3 месеци по оперативниот третман All Inside-техниката 

имала подобри резултати во однос на стабилноста на коленовиот зглоб. Осум месеци по 

оперативниот третман тестот на предна фиока ги покажал истите резултати како и Lachman 

тестот односно дека по овој постоперативен период не постојат сигнификантни разлики 



помеѓу двете групи кој што се предмет на докторскиот труд. Добиените резултати од 

спроведените тестови за стабилноста на коленовиот зглоб помогнале да се одреди успехот 

на оперативниот третман и помогнал да се донесат одлуките за програмата за 

рехабилитација на пациентот. По направените мерења во предоператувниот период и 3 и 8 

месеци постоперативно се добиле резултати кои укажуваат дека двете анализирани групи 

не се разликувале сигнификантно во однос на обемот на движење на повредениот 

екстремитет. Предоперативно се добило резултат p=0.082, додека, пак, 3 месеци по 

оперативната интервенција добиено е резултат p=0.057 .Опсегот на движење 3 месеци по 

оперативниот третман изнесувал 113.67 ± 10212.1 степени во ИГ (ранг 95 до 132), а 119.75 

± 15.8 степени во КГ ( ранг 90 до 130).Осум месеци од оперативната интервенција 

резултатот бил p=0.057,односно просечно обемот на движење во ИГ бил 113.67 ± 12.1 

степени (ранг 110 до 135) во КГ беше 127.25 ± 8.5 степени ( ранг 90 до 130). Донесен е 

заклучок дека незначајно поголем опсег на движење но сепак видлив е измерен кај 

пациентите оперирани со графт од m.semitendinosus.За p<0.0001 во двете групи пациенти 

сепотврдило сигнификантно зголемување на опсегот на движење 

наповредениотекстремитет по 3 и 8 месеци од оперативната интервенција 

Во студијата на Dr. Santosh Kumar Sahu и Dr. A Ganesh за време на период од јули 

2017 до јуни 2019 година исто така била направена анализа на обем на движење на 

коленовиот зглоб.[95]Повеќе од овие биомеханички и клинички студии сугерирале дека 

употребата од една хамстринг тетива во all-inside техниката може да репродуцира слична 

колена стабилност компарирано со стандардната техника.[96,97] 

На првото следење во постоперативниот период се забележало дека има значително 

заостанување кај екстензијата во групата оперативно третирана со конвенционалниот 

метод. Во второто и третото постоперативно следење не била забележана значајна 

разлика земено во предвид предходното заостанување. Од ова можело да се заклучи 

дека повеќето пациенти кои се подложени на реконструкција на ACL со 

конвенционална техника имале поголема тенденција да ја зголемат загубата на силата 

на m quadriceps поради оперативниот третман по период од 3 и 9 месеци. И покрај тоа 

што разликите во функцијата на екстензорниот апарат е тесна, сепак може да се каже 

дека побрзо враќање на оваа функција имаат пациентите оперативно третирани со  

техниката All Inside . 

Во однос на флексијата, можело да се забележи дека таа заостанува кај групата со 

конвенционалната метода во споредба со All Inside-техниката во првиот месец.Од оваа 

студија можеме да заклучиме дека закрепнувањето било побавно во 1-ви месец, но има 

тенденција да ги достигне резултаите помеѓу 3-9 месеци што содвествува со нашите 

резултати.[95] 

Во евалуација за квантификација на јачината на болка по извршената 

оперативна интервенција на пациентите им била понудена ВАС-бодовна скала 

нумерирана од 0 до 10, при што е степенувана јачината на болката. 

Првиот ден по оперативната интервенција, пациентите од ИГ ја оцениле болката со 

просечен скор од 3.90 ±3.2, а пациентите од КГ со просечен скор од 7.70 ±0.9.Повеќе 
од половина пациенти од ИГ еден ден по интервенцијата имале болка чија јачина ја 

оцениле со скор повеќе од 3, додека половина пациенти од КГ имале болка со јачина 

посилна од 8. Статистичката анализа потврдила сигнификантно посилна болка кај 

пациентите третирани со метод на графт од m.semitendinosus споредено со пациентите 

кај кои беше употребен графт од m.semitendinosus и m.gracilis (p=0.000001). 



Прикажана била дистрибуцијата на скоровите од ВАС скала кај двете групи пациенти, 

еден ден по оперативната интервенција. Во ИГ најчести биле пациенти кои интензитетот 

на болка го оцениле со 1односно како најслаба – 32,5 % (13), додека пациентите во КГ 

болката најчесто ја оцениле со скор 8, односно како силна – 40% (16). 

Вториот ден по интервенцијата, ВАС скалата презентирала повисоки скорови во ИГ 

наспроти КГ (просечен скор 2.70± 2.7и 4.75± 1.1, консеквентно во испитуваната и 

контролна група; среден скор 1 и 5 консеквентно во испитуваната и контролна група). 

Повисоките скорови за ВАС-скалата во ИГ наспроти КГ вториот постоперативен ден и 

статистички се потврдиле како сигнификантни (p=0.000003). И вториот ден 

постоперативно пациентите третирани со метод на графт од m.semitendinosus имале 

значајно послаба болка од пациентите третирани со графт од m.semitendinosus и 

m.gracilis. Дистрибуцијата на скоровите од ВАС скалата два дена по интервенцијата 

презентирале дека во ИГ најчести биле пациенти кои интензитетот на болка го оцениле со 

1 – 57,5 % (23), додека во КГ најчести беа пациентите кои интензитетот на болка го 

означија 4-35 % (14) 

Во двете групи било регистрирано сигнификантно намалување на интензитетот на 

болка вториот ден по операција споредено со првиот постопепративен ден (p<0.0001). 

Пациентите од ИГ реферирале послаба болка од пациентите од КГ постоперативно. 

Просечниот VAS скор во ИГ беше 3.90 ± 3.1 и 3.90 ± 3.1, соодветно во двата дена по 

операција; додека просечниот VAS скор во КГ беше 7.70 ± 0.9 и 4.75 ± 1.1, соодветно 

во двата дена по операција. 

Hornea Benea et all во проспективната рандомизирана студијата за евалуација на 

болката во краток период од 1 месец за квантификација на јачината на болката ја 

користеле ВАС скалата. После еден месец, нивото на болка било 3.2 ± 5.5 за 

пациентите од all-inside групата и 8.6 ± 10 и за класичната група p = 0.057 (95%CI 

0.5–10.4). Постоперативното користење на аналгетици било идентично.Во групата на 
пациенти оперирани со All –Inside болката се прикажа значително помала, но со 

лимитирарно ниво на сигнификатност.[98] 

Прегледот на литературата не идентификувал значајна разлика во постоперативните 

функционални исходи помеѓу пациентите третирани со All Inside и стандардната 

техника. Сепак, постоперативните резултати во однос на болката, како и стапката на 

компликации биле прикажани како пониски во групата на пациенти третирани со Allinside 

во споредба со групата третирани со стандарден метод. Во студиите кои 

директно правеле споредба перспективно укажуваат дека техниката на All Inside во 

однос на болката укажувала на добар алтернативен метод, особено кога се третираат 

спортисти со повреда на преден вкрстен лигамент.[99,100,101] 

Помалата болка во постоперативниот процес е базирана на докази кои се базирани на 

предноста која ја има All Inside. Ова е првично прикажано со ниво 1 од случаен 

примерок во контролиран обид со аутографт во споредба со all-inside реконструцијата 

со целосен тибијален тунел. Toa е докажано повторно со користење на автографт од 

m. semitendinosus so техниката GraftLink. Со дадениот тренд за хируршки оперираните 

и забрзана рехабилитација со ACL реконструкцијата со помала болка постоперативно 

претставува голема предност за пациентите. Постоперативната болка по 

реконструкцијата на ПВЛ била различна и зависела од индивидуалното искуство што еден 

пациент го има а значајно придонесува за перцепцијата на резултатот кој пациентот ќе 

го има.Пост опеперативна болка по хирушки резултат е важна во враќањето во 



нормалните дневни актиности, функционирањето и рехабилитацијата кај истиот. 

Раниот постоперативен период често е обележан со силна болка по реконструкција на 

предниот вкрстен лигамент (ACL). Затоа, контролата на постоперативната болка сè 

уште е главен проблем во реконструкцијата на ACL со цел да се зголеми 

задоволството пред операцијата. Техниката „all-inside“ со 

квадрипликатура на m.semitendinosus се прикажала дека е еквивалентна на класичната 

техника на интерферентен штраф со графтови semitendinosus/gracilis во однос на 

исходите и стапките на неуспех. Споредбено со студиите од литературата од повеќе 

автори [104,105,106,107,108,109,110]и врз основа на  резултати во овој труд се прикажала посилна болка 

кајпациенти третирани со автографт м. semitendinosus и m. gracilis споредбено со 
пациенти кои користеле автографт форма на квадрипликатура нa m.semitendinosus 

Следствено помалата болка кај пациентите оперативно лекувани со техниката All Inside 

давала многу побрз и поуспешен период на рехиабилитација. 

Lischolm knee бодовната скала е најчесто користена субјективна алатка за евалуација 

на резултатите по реконструкција на преден вкрстен лигамент. Бодовната скалата врши 

евалуација на функцијата и симптомите кај пациентите, при што повисоки бодови 

озчначуваат подобар резултат. Lischolm knee бодовната скала ја означува колената 

функција и симптомите на скала од 0 до 100, при што 100 озчанува нормална колена 

фукнција додека 0 комплетна колена дисфукнција. Неколку студии укажувале дека 

резултатите добиени од Lyscholm knee бодовната скала кај пациентите кај кои е 

користена All Inside-техника се слични или подобри компарирании со пациенитите кај 

кои е кристена стандардната техника. Во студијата на Dong et al. (2020) е прикажано 

дека кај пациентите кај кои е користена All Inside техниката се со значително подобри 

резултати во однос на оние пациенти каде што е користена стандардната техника, со среден 

скор од 89.7 vs 83.2.[111] Во студијата на Kim et al. (2018) се укажува на сигнификатно 

висок Lysholm score кај пациентите кај кои е користена техникта All Inside.[112] Друга 

студија од Fabbriciani et al.(2017) прикажува, исто така, слични резултати кај пациенти 

кај кои е користената техниката All Inside за реконструкција на преден вркстен 

лигамент докажувајќи ја стабилноста на коленото.[113] Vishal S. Desai et all. во 

компаративна студија од 82 пациенти поделени во 2 групи ,следени во период од 30 

месеци во зависност од користената техника добиле скор 94.4 vs 93.8 за пациентите кај 

кои е користена All Inside-техниката.[114] Volpi et all правеле истражување на побрзото 

враќање на спортски активност кај спортисти оперативно лекувани со All Inside 

техниката споредбено со стандарната техника при што заклучиле дека не се добиени 

супериорни резултати.[115] Направена е важна забелешка дека резултатите од овие студии не 

треба да се генерализираат за сите пациенти и дека разликата меѓу All Inside-техниката 

и стандардната реконструкција на преден вкрстен лигамент треба да бидат базирани врз 

основа на индвидуалните потреби и услови на пациентите. Lyscholm-бодовната скала е 

корисна алатка за евалуација на коленовата стабилност по реконструкција на ПВЛ. 

Истражувањата покажале дека и двете техники на реконструкција може да резултираат во 

подобрување на колената стабилност и фукнција мерени по оваа алатка, т.е. бодовна 

скала. (Kim et all 2018, Fabbriciani et al 2017). Како и да е, некои студии сугерираат дека 
 

All Inside техниката може да резултира со подобри резултати [116,117](Hinterwimmer et al., 

2015 ;Pujol et all 2013) 

Во оваа студија, резултатите од Lyscholm-скалата биле анализирани квалитативно и 



поделени во 4 групи (скор помал од 65, 65 -83, 84-90 и повеќе од 90). Пациентите 

предоперативно, на три и осум месеци пополнија Lyschom бодовна скала. 

Предоперативно најголем дел од пациентите имале скор понизок од 65, додека во КГ 

најголем дел имаа скор меѓу 65-83.Три месеци по оперативниот зафат пациентите од 

КГ во однос на ИГ имале скор од 65-83 што укажува на доволен функционален резултат. 

Додека пак пациентите од ИГ имаа скор од 84-90 што пак укажувале на добар 

фукнционален резултат од хируршката интервенција. Слични резултати биле добиени од 

други студии во литературата [105,109,118,98,119,120,121,122], каде што биле компарирани пациенти 

оперативно лекувани со All Inside-техниката како и со останатите оперативни 

текники. Осум месеци по оперативниот зафат, пациентите од ИГ имале значајно повисок 

скор од пациентите од КГ. (97.62+5.3 vs 92.40 + 15.1) што претставува статистички 

сигнификатна разлика помеѓу испитуваната и контролната група во однос на 

вредносите на Lyscholm скалата. Според тоа, пациентите кои биле оперативно 

лекувани само со графт на m.semitendinosus во форма на квадрипликатура имаа 

значајно подобар функционален резултат во однос на пациентите оперативно лекувани 

со графтови од m.semitendinosus и m.gracilis.Резултати од научнито турд споредбено со 

останатите студии се слични [105,109,118,98,120,121,122,223].Просечниот скор на Lysholm-скалата 

предоперативно бил 60.85 ± 15.1 додека во контролната група предоперативниот 

скор просечно изнесувала 69.0 ± 19.4. 

Третиот и осмиот месец постоперативно просечниот LYSHOLM скор во ИГ 

изнесувал 88.60 ± 11.8 и 97.62 ± 5.3, соодветно; во КГ просечниот LYSHOLM скор 

изнесувал 85.75 ± 17.8 и 92.40 ± 15.1, соодветно. Пациентите од двете групи имале 

одличен функционален резултат на втората контрола, со тоа што функционалниот 

резултат бил подобар во ИГ.За p<0.0001 се потврди сигнификантно зголемување на 

LYSHOLM скорот во испитуваната и контролна група. 

All Inside и стандардната техника за реконструкција на ПВЛ се ефективни техники за 

која од овие методи ќе биде спроведена зависи од различни поединечни фактори и 

мора да се донесе во зависност карактеристиките на случајот. 

Во делот на заклучоците, кандидатот наведува и формулира заклучни согледувања 

на поставените цели во докторскиот труд. Изнесува дека All Inside претставува нова 

минимално инвазивна техника која им овозможува побрзо закрепнување на пациентите 

како и побрз постоперативен тек. Придобивките се со посебен акцент ставени на активни 

пациените и спортисти. Користењето на овој метод овозможува помали постопертивни 

лузни, се користи единствено графтот на m.semitendinosus при што се зачувува графтот на 

m.gracilis при што се добива добра стабилност на коленовиот зглоб. Со оваа техника се 

посочува дека се заштитува тибијалниот кортекст, што е многу значајно за 

постоперативната болка и субпериосталните хеморагии како и на тибијалното плато и 

зглобната ’рскавица како резултат на ретроградното бушење. Стабилната фиксација на 

графтот без користење на интерферентен ресорптивен штраф. Хирушкиот тренд ширум 

светот е да се намали инвазивноста при хируршките интервенции како и да се намалат 

потенцијалните постоперативни компликации.Од спорведената студија може да се заклучи 

дека техниката All Inside претставува безбедна хируршка техника со добри резултати во 

однос на стабилност, болката и функционалноста на коленовиот зглоб. 

Поглавјето  Литература содржи 124 референци, кои се уредно презентирани според 

важечките стандарди и соодветно цитирани во текстот. 



 

 

ОЦЕНКА НА ТРУДОТ 

Докторската дисертација со наслов: „Евалуација на клиничките резултати при 

реконструкција на преден вкрстен лигамент со графт од m.semitendinosus-m.gracilis и графт 

од m.semitendinosus“, од кандидатот д-р Зоран Несторовски, претставува ново истражување 

во ортопедијата. Изработката на темата на оваа докторска дисертација овозможува детално 

да се увиди евалуацијата на клиничките резултати на реконструкцијата на предниот вкрстен 

лигамент со графт од m.semitendionosus-m.gracilis  компаративно со графт единствено од 

m.semitendinosus, и тоа во форма на квадрипликатура. 

Докторската дисертација со наслов: „Евалуација на клиничките резултати при 

реконструкција на преден вкрстен лигамент со графт од m.semitendinosus-m.gracilis и графт 

од m.semitendinosus“, од кандидатот д-р Зоран Несторовски, според мислењето на 

Комисијата за оцена, ги исполнува основните услови и стандарди за подготовка на 

докторски труд. 

 

 

 

ИСПОЛНЕТОСТ НА ЗАКОНСКИТЕ УСЛОВИ ЗА ОДБРАНА НА ТРУДОТ 

 

Кандидатот, пред одбраната на докторскиот труд, ги објавил (како прв автор, во 

меѓународни научни списанија со импакт-фактор) следниве рецензирани истражувачки 

трудови: 

1)  Nestorovski Z, Petkov N, Talevski D, Kocev L,Ciriviri J A different approach in 

reconstruction of the anterior cruciate ligament:The “All Inside “ technique (Acta 

orthopaedica et traumatologica macedonica) Skopje,December 2016 

2) Nestorovski Z, Vangelovska Z, Ilieva A, Pain assessment after anterior cruciate ligament        

reconstruction with autograft:quadrupled m.semitendinosus versus m.semitendinosus and 

m.gracilis ,Archives of Public Health 2023 vol 15(1)(потврда) 

 
 

Заклучок и предлог 

По внимателно, целосно и исцрпно разгледување на докторската дисертација на 

кандидатот д-р Зоран Несторовски, со наслов: „Евалуација на клиничките резултати при 

реконструкција на преден вкрстен лигамент со графт од m.semitendinosus-m.grcilis и графт 

од m.semitendinosus”, Комисијата смета дека се работи за самостоен научноистражувачки 



труд кој разработува актуелна нова хируршка техника во ортопедијата со јасно дефинирана  

цел, клинички резултати и научни заклучоци. 

Во докторскиот труд, според поставените цели на истражувањето, кандидатот прави 

евалуација на клиничките резултати при реконструкција на предниот вкрстен лигамен со 

графт на m.semitendinosus во форма на квадрипликатура наспроти стандарниот метод на 

дупликатура со графт од m.semitendinosus-m.gracilis, во временска рама од 12 месеци на 80 

испитаници поделени во две групи. 

Покрај овие испитувања, кандидатот испитува и бројни други релевантни 

параметри. 

Анализата на резултатите, со подетална анализа покажува и укажува на предностите 

на All Inside-техниката како минимално инвазивна хируршка техника. 

Во 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 доктроската дисертација на кандидатот д-р Зоран Несторовски со наслов: 

„Евалуација на клиничките резултати при реконструкција на преден вкрстен лигамент со 

графт од m.semitendinosus-m.gracilis и графт од m.semitendinosus. 

 

 

РЕЦЕНЗЕНТСКА КОМИСИЈА 

 

Проф. д-р Зоран Божиновски, претседател, с.р. 

Проф. д-р Бети Зафирова Ивановска, ментор, с.р. 

Проф. д-р Златко Темелковски, член, с.р. 

Проф. д-р Симон Трпевски, член, с.р. 

Проф. д-р Даниела Георгиева, член, с.р. 
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РЕЦЕНЗИЈА 

ЗА ОЦЕНА НА ДОКТОРСКАТА ДИСЕРТАЦИЈА „СЕКУНДАРЕН СЈЕГРЕНОВ 

СИНДРОМ КАКО ЕДНА ОД СИСТЕМСКИТЕ МАНИФЕСТАЦИИ НА РЕВМАТОИДЕН 

АРТРИТИС: АКТИВНОСТ НА БОЛЕСТА И ВЛИЈАНИЕ НА КВАЛИТЕТОТ НА 

ЖИВОТ“ ОД Д-Р ФИЛИП ГУЧЕВ, ПРИЈАВЕНА НА МЕДИЦИНСКИОТ ФАКУЛТЕТ ВО 

СКОПЈЕ 

 

Наставно-научниот совет на Медицинскиот факултет во Скопје, на својата XLVI работна 

седница, одржана на 9.2.2023 година, по предлог на Советот на III циклус – докторски студии, а 

врз основа на член 112 од Законот за високото образование (Службен весник на Република 

Македонија бр. 82/2018), член 275 од Статутот на Медицинскиот факултет во Скопје 

(Универзитетски гласник бр. 245/13), член 61 од Правилникот за внатрешните односи (бр. 458 од 

17.10.2019) и член 61 од Правилникот за условите, критериумите и правилата за запишување и 

студирање на трет циклус – докторски студии на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј” во Скопје 

(Универзитетски гласник бр. 245/2013), донесе Одлука за формирање на Комисија за оцена на 

докторската дисертација, со наслов: „Секундарен Сјегренов синдром како една од системските 

манифестации на ревматоиден артритис: активност на болеста и влијание на квалитетот на живот", 

од д-р Филип Гучев, во состав:  

 

1. проф. д-р Ѓорѓи Божиновски, претседател 

2. проф. д-р Снежана Мишевска Перчинкова, ментор 

3. проф. д-р Љубинка Дамјановска-Крстиќ, член 

4. проф. д-р Миле Босилковски, член 

5. проф. д-р Ѓорѓи Дерибан, член. 
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Комисијата во наведениот состав, со особено внимание ја разгледа и ја оцени 

докторската дисертација и до Наставно-научниот совет на Медицинскиот факултет во 

Скопје  го поднесува следниов 

 

ИЗВЕШТАЈ 

 

1. Извештај за доставената докторска дисертација 

Доставената докторска дисертација „Секундарен Сјегренов синдром како една од 

системските манифестации на ревматоиден артритис: активност на болеста и влијание 

на квалитетот на живот“, од д-р Филип Гучев, претставува самостоен труд, изнесен на 

87 страници. Содржината е поткрепена со 6 слики, 8 графикони и 10 табели. Во 

обликувањето на докторската дисертација се искористени 68 референци, од литература 

од понов датум, претежно од странски автори (меѓу нив, научни трудови, статии, книги 

и сл.). 

 Во почетокот на дисертацијата, поместени се: Апстракт на македонски и 

англиски јазик, Содржина. Во предметната рамка на дисертацијата, содржани се осум 

делови кои ги фокусираат следниве наслови: Вовед, Цели, Материјали и методи, 

Статистичка обработка на податоците, Резултати, Дискусија, Заклучоци и Литература. 

Деловите се систематизирани во наслови и поднаслови, со што се обезбедува соодветно 

следење на материјата која е обрабoтена во истражувањето. На крајот од дисертацијата 

е поместен Анексот. 

 

1. Извештај на одделни делови на трудот 

На самиот почеток од воведот, посочена е клучната карактеристика на секундариот 

Сјегренов синдром (сСС), кој претставува заболување на сврзното ткиво кое се карактеризира, 

главно, со појава на ксерофталмија и ксеростомија, во склоп на други автоимуни заболувања. Во 

тој контекст, потенцирана е преваленцијата на сСС кај пациенти со ревматоиден артритис (РА). 

Ова претставува голема суппопулација на пациенти со РА, при што клиничките импликации на 

коегзистирањето на двете болести кај овие пациенти сè уште се недоволно испитани. 

 Во понатамошниот дел од воведот, потенцирана е карактеристиката на епидемиологијата 

и етиологијата на Сјегреновиот синдром, како и на РА.  Во воведот, образложен е и патолошкиот 
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процес на настанување на ревматоидниот артритис, што е детално опишано во цитираниот труд, 

цитокинска интеракција и производство на синовиоцити и макрофаги во фаза на индукција, кај 

пациентите со генетска предиспозиција, во присуство на надворешни причинители и инфекции, 

како и нарушување на регулаторниот механизам, што доведува до зголемена посттранскрипциска 

модификација. Посебен акцент е ставен и на влијанието на антителата на цитрулинизираните 

пептиди,  како  маркери на хуморалниот одговор.   

Појавата на  ревматоидниот фактор има патогенетска улога и ги активира механизмите 

на клеточниот имунитет, создавајќи притоа циркулирачки и in situ имуни комплекси со 

активирање на комплементот. Потенцирана е нарушената рамнотежа на мембранскиот транспорт, 

зголемена пропустливост на капиларите, зголемен осмотски притисок и нарушена пропустливост 

на новосоздадениот комплекс на крвни садови, прогресивно акумулирајќи излив во зглобната 

течност. Поради зголемена  метаболичка активност на  синовијалните  и воспалителни клетки, 

пролиферација на панусот, зголемување на притисокот во ткивото и притисокот на синовијалната 

течност, настанува ткивна исхемија, која за време на воспалителниот процес доведува до  

неоангиогенеза и компензаторна  хиперемија.  Потенцирана е клучната улога на  инфламаторните 

цитокини, особено на  TNF-алфа, IL-6 и IL-1. 

Во средишниот дел од воведот, д-р Филип Гучев ги опишува клиничките и патолошки 

манифестации на РА и сСС. Се опишува начинот на дијагностицирање според најновите 

препораки на Европското здружение против ревматизам (European league against rheumatism - 

EULAR). Дадени се детални описи на овие постапки и препораки. 

Опишани се клиничките и патохистолошки манифестации на сСС, односно сувата уста и 

сувите очи како најчести манифестации и примарни вонзглобни карактеристики на секундарниот 

Сјегренов синдром. Потенцирано е можно зафаќање и на други егзокрини жлезди и потенцијална 

асоцијација со други манифестации, како Рејно синдром, мијалгии, васкулити, 

гломерулонефритис и мононеврит.  

При дијагностицирање на пациенти со сСС, кандидатот истакнува дека е есенцијално да 

се исклучи постоење на претходно зрачење на глава или врат, хепатитис Ц, AIDS, лимфом, 

саркоидоза, графт-против-домаќин заболување, недамнешна примена на антихоленергични 

лекови. 

 Кандидатот во воведот посветува особено внимание на клиничките карактеристики на 

пациентите со ревматоиден артритис. Тој потенцира дека инциденцата на РА се постигнува врв 

помеѓу 25 и 55 години, по што таа повторно бавно расте до 75-тата година, а потоа се намалува. 
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Презентираните симптоми на РА обично се резултат на воспаление на зглобовите, тетивите и 

бурзите. Пациентите често се жалат на вкочанетост на зглобовите рано наутро, кое трае повеќе од 

1 час и олеснување со физичка активност. Најраните зафатени зглобови се типично малите 

зглобови на рацете и нозете. Почетната шема на зафатеност на зглобовите може да биде 

моноартикуларна, олигоартикуларна (4 зглобови) или полиартикуларна (>5 зглобови), обично во 

симетрична распределба. Некои пациенти со воспалителен артритис ќе се претстават со премалку 

зафатени зглобови и други карактеристични особини за да се класифицираат како со РА - 

таканаречен недиференциран воспалителен артритис. Оние со недиференциран артритис, на кои 

најверојатно подоцна ќе им се дијагностицира РА, имаат поголем број на осетливи и отечени 

зглобови, позитивно се тестираат за серумски ревматоиден фактор (RF) или анти-CCP антитела и 

имаат повисоки резултати за физичка попреченост. 

 Поради тоа што фокусот на ова испитување е влијанието на сСС врз активноста на болеста 

и квалитетот на живот кај пациенти со РА со и без сСС, особено внимание во воведот кандидатот 

посветува на описот на вонзглобните манифестации кај пациентите со РА. Вакви манифестации 

можат да бидат ревматоидни јазли, секундарниот Сјегренов синдром, белодробните и срцеви 

манифестации, васкулитис, хематолошки манифестации. 

Од суштинско значење е правилната процена на влијанието на сСС врз активноста на 

болеста и квалитетот на живот кај пациентите со РА поради тоа што тие според досегашните 

испитувања овие пациенти претставуваат голема суппопулација на болни. Мотивот за изработка 

на докторската дисертација е комплексен и сложен процес, кој е од суштинско значење, при 

предвидувањето на влијанието на сСС врз болеста кај пациентите со ревматоиден артритис, 

особено од аспект на третманот. Скоровите за активност на болеста и квалитетот на живот кои 

актуелно се применуваат се корисни во оваа проценка, но нередовно се применуваат во 

секојдневната клиничка пракса кај нас и во светот. Оттука, значењето на истражувањето на 

кандидатот е во правец на идентификување на нови клинички, серолошки и имунолошки вариабли 

и одредување на нивната вредност како прогностички показатели, и нивната можна примена во 

третманот на пациенти со сСС. Со тоа може да се очекува, придонес во подобрувањето во 

проценката на прогнозата за подобрување на болните од сСС и РА.  

  Целите на докторската дисертација се наброени и јасно дефинирани: 

• да се иследи поврзаноста на нивото на активност на болеста кај пациенти со РА и 

сСС; 
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• да се иследи поврзаноста на степенот на функционална способност, како и 

влијанието на квалитетот на живот кај пациентите со РА и сСС; 

• да се иследи поврзаноста на вонзглобните манифестации со присуството на сСС 

кај пациенти со РА; 

• да се иследи поврзаноста на серолошките маркери (RF, anti-CCP) со присуството 

на сСС кај пациенти со РА; 

• да се иследи поврзаноста на автоантителата (SSA, SSB, ANA, anti-dsDNA, 

antiU1snRNP) со присуството на сСС кај пациенти со РА; 

• да се предложи оптимален модел за лекување и контрола на болеста на пациенти 

со РА и сСС. 

 

Во делот Материјал и методи, објаснет е дизајнот на студијата (аналитичка  студија на 

пресек), која вклучува вкупно 90 пациенти, на возраст од 18 до 70 години, поделени на две групи, 

односно пациенти со РА и сСС и пациенти со РА, дијагностицирани според критериумите на 

EULAR (2010). Групите се слични по големина, возраст и полова дистрибуција. Сите 

партиципиенти биле прво запознаени со целта на студијата, информирани за сите моменти кои се 

од нивни интерес и по добивањето согласност за учество биле започнати процедури поврзани со 

студијата. 

Кај сите пациенти е земена детална анамнеза и статус, одреден е бројот на болни и отечени 

зглобови и детално е објаснет и пополнет HAQ-прашалникот кој содржи VAS-скала за ниво на 

болка. Понатаму била земена крв за одредување на вредноста на седиментација на еритроцитите 

со Ц-реактивен протеин, ревматоиден фактор, како и антициклични цитрулинизирани антитела, 

антитела како ANA Hep2, SSA, SSB, antidsDNA, antiU1snRNP.   

Критериумите за вклучување и исклучување на испитаниците во истражувањето се точно 

дефинирани. Детално е опишана постапката на обезбедување примерок на крв, обработката, како 

и  апаратот и применуваниот метод. Сите пациенти имаат добиено формулар со информации за 

целите и текот на истражувањето и имаат пополнето формулар за информирана согласност.  

При истражувањето, кандидатот вклучил пациенти кои активно се лекуваат со лекови 

што го менуваат текот на болеста (ДМАРД), биолошки или синтетски, а дозволено било 

вклучување и на пациенти лекувани со кортикостероиди и не стероидни антиинфламаторни 

лекови.  
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Критериуми за изземање/невклучување во студијата се: пациенти со други автоимуни 

заболувања, но не само ограничено на: системски еритемски лупус, саркоидоза, анкилозантен 

спондилитис, Лајмска борелиоза и други, пациенти со тешки инфекции, податок за зрачење на 

врат или глава, податок за лимфом или друго малигно заболување, редовна примена на 

антихоленергици, несогласност за учество во студијата и/или повеќекратно земање на крв за 

анализи. 

Кај сите испитаници, анализите за RF и CRP се вршени со биохемиски анализатор 

(BioSystems A15) во имунолошката лабораторија на ЈЗУ УК за ревматологија. Испитувањето на 

нивото на anti-CCP и anti-U1snRNP антитела се врши со ELISA (enzyme-linked immunosorbent 

assay) метод на анализатор Elisis Duo (Human), додека anti-dsDNA, SSA, SSB антителата се работат 

на Mindray MR-96A ELISA уред. Антинуклеарните антитела се испитуваат со 

имунофлуоресцентна Hep2 метода. Овој пристап користи плочки со одредени полиња 

импрегнирани со клетки од карцином на ларинкс. Тие се прегледани на имунофлуоресцентен 

микроскоп (Olympus CX31) од страна на еден лекар на Клиниката за ревматологија, сертифициран 

за оваа метода. 

По добивањето на податоците, пресметана е активноста на болеста преку DAS28-ESR  

скалата. Квалитетот на живот кандидатот го проценува преку вредноста добиена од HAQ-DI 

прашалникот. Просечното ниво на болка во последните 7 дена се проценува преку VAS-скалата 

која пациентот сам ја пополнува во склоп на HAQ-DI прашалникот. 

Во испитувањето, кандидатот врши споредба на индексите на активноста на РА и 

квалитетот на живот кај пациентите со сСС и оние со РА без сСС. 

 Протоколот на студијата е во согласност со етичките принципи на Декларацијата од 

Хелсинки. Темата која е обработена за изработка на докторската дисертација има одобрување од 

Етичката комисија за истражување на луѓе при УКИМ – Медицински факултет во Скопје. 

 Мошне прецизно е обработена статистичката анализа, во која е потенцирано дека 

добиените податоци од истражувањето се внесени во специјално изработена база, а статистичката 

обработка е изведена со примена на соодветни статистички програми. Детално се наведени и 

повеќе статистички методи, применети за обработка на податоците, кои се прикажани табеларно 

и графички.   

Во воведниот дел на Резултати,  примерокот е анализиран во однос на демографските  и 

клиничките параметри, како и статистичка значајна асоцираност помеѓу нив.  
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Анализата утврдила стастистички сигнификантна разлика во вредноста на антителата 

SSA и SSB, како и позитивноста кон ANA Hep2 во двете групи. Ова се потенцира како очекувано 

бидејќи тоа се антитела специфични за Сјегреновиот синдром, кои ретко се јавуваат кај 

пациентите со РА.  

Демографските, клиничките и серолошките податоци немале сигнификантна разлика во 

двете групи. Кандидатот презентира дека позитивен RF бил најден кај 71 пациент (78,89 %). 

Вредноста на RF IgG била повисока кај пациентите во РА-групата, но ова не се покажало како 

статистички сигнификантно (p=0.065). Немало статистички сигнификантна разлика во anti-CCP 

антителата во двете групи. 

Според кандидатот, во испитувањето не била откриена битна разлика во вредностите на 

anti-dsDNA, antiU1snRNP антителата во двете групи. Антителата кон двостраната ДНК се 

специфични за пациенти со системски лупус, додека оние кон U1snRNP се карактеристични за 

пациенти со мешана сврзно-ткивна болест. Мешаната сврзно-ткивна болест се карактеризира со 

особини на одделни различни автоимуни ревматолошки заболувања и поради тоа била од особен 

интерес во ова испитување каде што кандидатот го испитува ефектот на две различни автоимуни 

болести кај пациентите. 

Понатаму, бројот на болни и отечени зглобови на преглед, како и болката одредена преку 

VAS-скалата, според кандидатот, покажуваат повисоки вредности кај пациентите од сСС-групата, 

но и тоа не се покажало како статистички сигнификантно. Сите пациенти биле лекувани со барем 

еден DMARD (disease-modifying anti-rheumatic drug), додека три пациенти со РА и еден пациент 

со сСС бил лекуван со биолошки или таргет-лек. 

Во завршниот дел од резултатите е направена споредба на нивото на активност на болеста 

преку DAS28-ESR и квалитетот на живот преку HAQ-DI прашалникот. Според кандидатот, ова 

испитување покажува дека не постои сигнификантна разлика кај пациентите во двете групи. 

Асоцијација со пациентите со РА или сСС и активноста на болеста, како и квалитетот на живот 

кај нив не била пронајдена. 

Во воведниот дел од делот Дискусија, потенцирана е важноста и значењето на 

секундарниот Сјегренов синдром како честа вонзглобна асоцирана состојба кај пациенти со 

ревматоиден артритис. За ова се наведени неколку претходни студии, кои зборуваат дека до 60,7 

% од сите пациенти со РА се жалат на барем еден симптом на сувост (уста, очи, трахеа и др.).  

Други студии кои кандидатот ги наведува укажуваат дека 28 % од пациентите со РА се жалат на 

барем еден сика симптом, а сСС има минимална преваленција од 3,6 %. Преваленцијата на сСС 
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варира многу, од 43 % во Грција, до 17 % кај британските пациенти со РА. Во дискусијата, 

кандидатот посочува на студија на пациенти со ран артритис која укажува на поврзаност меѓу 

времетраењето на РА и преваленцијата на сСС, покрај тоа што неговото испитување не дојде до 

истиот заклучок.  

Сика симптомите се мачни за пациентите со РА, но сериозни несакани ефекти се ретки. 

Прикажани се неколку испитувања кои покажуваат дека присуството на сСС доведува до 

удвојување на ризикот од појава на не-Хоџкинов лимфом, во споредба со пациенти со РА без сСС  

и постои тенденција кон зголемен морталитет кај пациентите со сСС. Постои сугестија дека сСС 

е асоциран и со зголемена активност на РА и постои корелација меѓу намалена продукција на 

плунка и активноста на РА. Сепак, како и најголемото досегашно испитување на оваа 

проблематика и ова испитување не покажува на поврзаност меѓу DAS28-ESR и сСС. Најден е 

зголемен број на болни и отечени зглобови кај пациентите со сСС, но ова не се покажало како 

статистички сигнификантно. 

Вредноста на RF IgG била повисока во РА-групата, наспроти сСС, но асоцијацијата 

повторно не била статистички сигнификантна. Сите пациенти во двете групи биле лекувани со 

барем еден DMARD. Три пациенти со РА и еден пациент со сСС биле лекувани со биолошки или 

таргет-лек. 

Во дискусијата, кандидатот се осврнува на статистички сигнификантна разлика во 

присуството на SSA, SSB антителата и позитивност на ANA Hep2 во разредување од 1:160. 

Потенцирано е дека тоа е очекувано бидејќи присуството на SSA и/или SSB антителата се 

карактеристични за поголем број од пациентите со Сјегренов синдром. Овие антитела се, исто 

така, и дел од палетата на антитела кои се прикажуваат во имунофлуоресценцијата на 

антинуклеарните антитела (ANA Hep2). Поради тоа пациентите кои се позитивни за SSA или SSB 

антителата со ELISA метода се најчесто и позитивни за ANA Hep2. Тоа се разликува од RF и anti-

CCP антителата кои најчесто не предизвикуваат позитивност на ANA Hep2 бидејќи не спаѓаат во 

палетата на антитела следени од овој метод. 

Кандидатот дава детално објаснување за мотивацијата кон одредување на соодветни 

имунолошки маркери, односно антитела. Поради тоа што пациентите со секундарен Сјегренов 

синдром боледуваат истовремено од две автоимуни ревматолошки болести, тој смета дека од 

клиничко значење било да се иследи и потенцијалната асоцијација со antidsDNA и antiU1snRNP 

антителата. AntidsDNA, односно антителата против двоверижната ДНК се специфични за 

пациенти со системски еритемски лупус и корелираат со новото на активност на оваа болест. 
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Лупусот е заболување со бројни системски манифестации, меѓу кои и артритис и бројни 

екстраартикуларни манифестации. Антителата за antiU1snRNP се асоцирани со мешано сврзно-

ткивна болест. Таа се карактеризира со бројни манифестации од одделни различни автоимуни 

ревматолошки заболувања, најчесто без пациентите да задоволат критериуми за дијагноза на тие 

одделни заболувања. Ова испитување не укажало на статистички сигнификантна разлика во 

присуството на овие антитела кај двете испитувани групи. 

Во средината на дискусијата, кандидатот се осврнува на статистичката обработка на 

податоците, односно дава објаснување дека бројот на пациенти со сСС во ова испитување (n=44) 

е мал и дека постои висока стандардна девијација поради што тешко се прикажуваат 

сигнификантни разлики во демографските, серолошките и повеќето имунолошки тестови. 

Поголемиот број на болни и отечени зглобови кај пациенти со сСС потенцијално укажува на овој 

недостаток (DAS28-ESR нема статистички сигнификантна разлика кај двете групи).  

Кандидатот укажува на можна зголемена активност на болеста кај пациентите во РА-

групата, наспроти оние со сСС. Ова се основа на податоците за намален квалитет на живот 

(повисок HAQ-DI скор), поголем број на болни и отечени зглобови, како и повисоки вредности на 

маркерите на инфламација, односно ESR и CRP.  Пациентите со сСС, пак, покрај активноста на 

артикуларната болест, за што со ова испитување кандидатот укажува дека нема статистички 

сигнификантна разлика, се справуваат и со екстраартикуларни тешкотии. Несигнификантната 

разлика во квалитетот на живот, проценето со HAQ-DI прашалникот, може да укажува и на благост 

и адаптираност на пациентите на овие тегоби, како сувоста на устата и очите. Посебно земајќи 

предвид дека просечното траење на болеста кај овие пациенти е 10,22 години. Кандидатот вели 

дека со потенцијално зголемување на бројот на испитани пациенти, овие разлики подобро би се 

испитале и би се зголемила статистичката релевантност на компарацијата на двете групи. 

На крајот на дискусијата, заклучок е дека нема статистички сигнификантна разлика во 

нивото на активност на болеста и квалитетот на живот на пациентите со РА во споредба со оние 

со сСС. 

Една од главните цели на ова испитување е предложување на оптимален модел за третман 

на пациентите со РА и сСС според упатствата на European League Against Rheumatism (EULAR) и 

American College of Rheumatology (ACR). Според овие водечки здруженија во ревматологијата, 

потенцирано е дека е потребно пациентите што порано да се дијагностицираат и лекувањето да 

почне рано и агресивно. Лекувањето е водено од парадигмата treat-to-target, односно лечење до 
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целта. Целта е секогаш ниска активност на болеста или ремисија според Disease Activity Score 28 

(DAS28). Тоа значи што поскоро лечење со цел да се избегнат трајни оштетувања. 

Во дискусијата се наведува дека лекувањето на овие пациенти подразбира примена на 

лекови кои го менуваат текот на болеста (disease modifying anti-rheumatic drugs). Прва линија се 

лекови како метотрексат, лефлуномид и сулфосалазин, во потенцијална комбинација со 

антималарик, особено кај пациенти со сСС. Кортикостероидите се применувале како 

премостувачка терапија (bridging therapy) на почетокот со средни, со што поскоро намалување до 

пониски дози и со цел да се прекинат во првите 6 месеци. 

На самиот крај посебно се истакнува податокот од повеќе студии и регистри кои 

покажуваат дека до 50 % од пациентите за време на лекувањето ќе имаат потреба од биолошки 

или таргет-лек за постигнување на ремисија или ниска активност на болеста. Ова се лекови како 

инхибиторите на TNF-a: инфликсимаб, етанерцепт, адалимумаб, цертолизумаб пегол, голумумаб; 

инхибиторите на интерлеукин-6: тоцилизумаб, сарилумаб и др.; анти-ЦД20 антителото: 

ритуксимаб; ЈАК-СТАТ инхибиторите: тофацитиниб, барицитиниб и др. Кандидатот особено сака 

да истакне дека големиот број на лекови за третман на овие болести овозможува сега, повеќе од 

никогаш, пациентите со РА и сСС да можат да имаат квалитетен и долг живот. Ова испитување 

укажува на потреба за подеднакво активно лекување на пациентите во двете групи.  

Во делот на заклучоците, мошне концизно се извлечени и потенцирани клучните 

заклучоци кои произлегуваат од студијата.   

Во делот Литература, кандидатот цитира 68 релевантни библиографски единици од 

областа што ја истражува, од домашна и странска провениенција.  
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3. Оценка на докторската дисертација  

Комисијата е на мислење дека кандидатот д-р Филип Гучев, врз основа на досегашниот 

степен на образование, научноистражувачката и стручната активност, располага со потребните 

квалитети за одбрана на докторската дисертација. Врз основа на образложението на пријавената 

тема, целите, методологијата на истражувањето, добиените резултати и нивната обработка, 

дискусијата, заклучоците и цитираната литература, Комисијата оценува дека темата: „Секундарен 

Сјегренов синдром како една од системските манифестации на ревматоиден артритис: активност 

на болеста и влијание врз квалитетот на живот“ е актуелна, со значајна научна и практична 

важност, особено во насока на соодветно лекување на пациентите со секундарен Сјегренов 

синдром во Р Македонија. Заклучоците се  јасни и  произлегуваат од добиените резултати од 

истражувањето.  

 

4. Исполнетост на законските услови за одбрана на трудот  

Кандидатот д-р Филип Гучев, пред одбраната на докторскиот труд, ги објавил (како прв 

автор) следниве рецензирани истражувачки трудови: 

Филип Гучев, Љубинка Дамјановска, Георги Божиновски, Снежана Перчинкова-

Мишевска, Натали Joрдановска-Гучевa. СЕКУНДАРЕН СЈЕГРЕНОВ СИНДРОМ КАЈ 

ПАЦИЕНТИ СО РЕВМАТОИДЕН АРТРИТИС. Архиви на Јавното Здравје 2022; Vol.14, No.2: 72-

77. 

Filip Gucev, Snezhana Perchinkova-Mishevska, Georgi Bozhinovski, Ljubinka Damjanovska. 

OVERLAP SYNDROME IN REFRACTORY CASE. JMS 2022; 5(1): 93-95. 

 

ЗАКЛУЧОК И ПРЕДЛОГ 

Најзначајниот придонес од овој научноистражувачки труд претставува иследувањето на  

нивото на активност на болеста и квалитетот на живот кај пациентите со секундарен Сјегренов 

синдром.   
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Значењето на ова истражување не се состои само во идентификување  и квантифицирање 

на овие карактеристики на болеста, туку и иследување на поврзаноста со серолошки фактори како 

RF и anti-CCP и имунолошки фактори како ANA Hep2, antidsDNA и antiU1snRNP и предложување 

на најсоодветен пристап во лекувањето на овие пациенти.  

Понудениот текст за оценка на дисертацијата со споменатиот наслов претставува 

успешен и релевантен труд со јасен, прегледен и прецизен исказ и со уверлива анализа, поткрепена 

со релевантни податоци и информации, црпени од спроведените истражувања, како и од значајни 

дела на странската медицинска наука. 

Врз основа на наведеното, Комисијата смета дека се работи за оригинален 

научноистражувачки труд со научна и апликативна вредност кај пациенти со секундарен 

Сјегренов синдром и ревматоиден артритис. Комисијата позитивно ја оценува докторската 

дисертација и има чест да му предложи на Наставно-научниот совет на Медицинскиот факултет 

во Скопје, да ја прифати позитивната рецензија и да закаже одбрана на докторската дисертација 

со наслов: „Секундарен Сјегренов синдром како една од системските манифестации на 

ревматоиден артритис: активност на болеста и влијание врз квалитетот на живот“ од  д-р  Филип 

Гучев. 

 

 

                                            КОМИСИЈА 

 

Проф. д-р Ѓорѓи Божиновски, претседател, с.р. 

 

Проф. д-р Снежана Мишевска Перчинкова, ментор, с.р. 

 

Проф. д-р Љубинка Дамјановска-Крстиќ, член, с.р. 

 

Проф. д-р Миле Босилковски, член 

 

Проф. д-р Ѓорѓи Дерибан, член. 
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До 

Наставно-научниот совет на Медицинскиот факултет 

Универзитет „Св. Кирил и Методиј“, Скопје 
 

 

 

 

Согласно Законот за високо образование на Република Македонија и врз основа 

на чл. 63 од Законот за високо образование и чл. 53 од Правилникот за внатрешни 

односи и работење на Медицнскиот Факултет во Скопје, Наставно-научниот 

совет на својата XLVI редовна седница одржана на ден 9.02.2023 година, по 

предлог на Советот на студиска програма по јавно здравство, со решение бр. 

0905-555/60 од 9.02.2023 година, определи Комисија за оцена на пријавена тема 

за изработка на докторска дисертација од м-р Павле Николовски со наслов: 

”Тренд на морбидитетот и морталитетот на пертусис кај населението во 

регионот на Лос Анџелес” во состав: 

 

1. Проф. д-р Гордана Ристовска, ментор 

2. Проф. д-р Фимка Тозија, член 

3. Проф. д-р Бети Зафирова Ивановска, член  

 

По разгледувањето на доставената документација и предложената тема за 

изработка на докторската дисертација, како и врз основа на направените 

согледувања и констатации, рецезентската комисија до Наставно-научниот совет 

го поднесува следниот: 

 

 

 

И З В Е Ш Т А Ј 

 

А) Биографски податоци за кандидатот 

 

М-р Павле Николовски е роден на африканскиот континент во Либија, израснат 

на европскиот континент во Македонија, а сега живее и работи  во Лос Анџелес, 

Соединетите Американски Држави (САД). Откако ја завршил последната година 

од средното образование како ученик на размена во САД, тој го започнал 

високото образование во САД. Дипломирал на Универзитетот Мадона, приватен 

католички универзитет во Ливонија, Мичиген во 2004 година со диплома по 

хемија. Следните 10 години од работи како истражувач во Лабораторија за 

истражување на структурна биологија. За време на неговата работа како 

истражувач, започнал со последипломски студии по јавно здравје на Медицински 

факултет при Универзитетот Св. Кирил и Методиј во Скопје. Во јуни 2017 година 

успешно ја одбранил својата магистрска тема со наслов „Знаења и ставови за 

хепатитис Ц инфекциите меѓу студентите по медицина“. Паралелно со неговите 

магистерски студии, м-р Николовски работеше како волонтер во Одделот за јавно 

здравје на округот Лос Анџелес, со цел дополнително да го зајакне своето знаење 

во јавното здравство. Оваа можност, со текот на времето, стана платена позиција 

со полно работно време и токму таму моментално работи како епидемиолог на 

Програмата за спречување вакцинопревентабилни болести во округот Лос 
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Анџелес. Во текот на својот работен ангажман, тој учествувал во собирањето и 

анализа на податоците за најголемите пандемии кои го зафатија светот, како и во 

дистрибуцијата на вакцините за населението во округот Лос Анџелес. Со цел 

точно и ефективно извршување на работните задачи, тој учествувал во бројни 

тренинзи организирани од CDC за собирање, анализа, чување  и заштита на 

податоците за пациентите со кои управува. 

 

 

Б) Мислење за предложената тема  

 

Предлог-поднесокот за изработка на докторска дисертација со наслов: ” Тренд 

на морбидитетот и морталитетот на пертусис кај населението во регионот на 

Лос Анџелес” е доставен на 27 страници текст и ги содржи сите поглавја 

потребни за еден самостоен научно-истражувачки труд (Вовед, Мотив на 

истражувањето, Цел и хипотези на истражувањето, Материјал и методи, 

Очекувани резултати и Литература). 

Во воведот објаснета е етиологијата, клиничката слика и епидемиологијата на 

инфекцијата. Големата кашлица или пертусис е болест предизвикана со Bordetella 

pertussis, аеробна грам-негативна бактерија, која создава повеќе антигенски и 

биолошки активни производи, вклучувајќи токсин од пертусис (PT), 

филаментозен хемаглутинин (FHA), аглутиногени, аденилат циклаза, пертактин 

и трахеален цитотоксин и тие се одговорни за клиничките карактеристики на 

болеста. Адолесцентите, возрасните и постарите деца на училишна возраст се 

важен резервоар на инфекција за доенчињата.  

Во прегледот на литературата кандидатот презентира податоци за инциденција, 

хоспитализација и смртност на пертусис во различни земји од светот 

Инциденција на пертусис полека се зголемувала во САД од доцните 1980-ти и 

раните 1990-ти, со големи епидемиски врвови на болеста забележани од 

средината на 2000-тите. Вкупно 48.277 случаи на пертусис биле пријавени во 

2012 година, што е најголем број пријавени од средината на 1950-тите. За време 

на епидемијата на пертусис во Калифорнија во 2010 година, сите десет смртни 

случаи поврзани со пертусис биле евидентирани кај доенчиња помлади од 3 

месеци. Пертусисот долго време се сметаше за детска болест, но инфекциите кај 

адолесцентите и возрасните постојано се во пораст. Имунитетот опаѓа со текот 

на времето и за двете вакцини против пертусис, оставајќи ни траен имунитет 

помеѓу 6-8 години за целоклеточната вакцина и 4-6 години за ацелуларната 

вакцина. Овој пад на имунитетот на вакцините против пертусис, како и 

недостатокот на свест за епидемиолошките промени што ги претрпе оваа болест 

во последните години, како и потенцијалните промени во структурата на 

бактеријата, може да бидат причина зошто инфекциите се во пораст.  

Истражувачите од Русија  (Lobzin et al) ги истражувале податоците собрани за 

пертусис во Санкт Петербург и забележале значителен пораст на инфекциите во 

текот на 80-тите и 90-тите години кога стапките на вакцинација во земјата и 

особено во Санкт Петербург паднале на рекордно ниско ниво. Во следните 

години, покриеноста со вакцини меѓу населението се зголемила и во 2001 година 

вакцинацијата покажал опфат до 95%, после што следува значаен видлив пад на 

случаите со пертусис.  

Во Мексико, во периодот од 2010 до 2018 година, стапката на случаи со пертусис 

кај доенчињата се зголемувала како што се намалувала вакцинацијата на мајките. 

За тој период биле пријавени 71 смртни случаи на доенчиња (Guzman-Hoist 2021). 
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Истражувачите од Мексико го анализирале периодот од 2010-2018 година, при 

што во 2013 година за првпат била воведена вакцинација на бремените жени со 

Tdap. Тие евидентирале јасен пад на инфекциите кај доенчињата на 0-2-месечна 

возраст за 49.2%, пад на хоспитализацијата во истата возрасна група за 70% и пад 

на смртноста за 82.4%. Агенцијата за јавно здравје на Англија (Public Health 

England) утврдила зголемување на случаите со пертусис во текот на годините 

кога стапките на вакцинација се намалувале особено кај возрасната група од 15 и 

повеќе години. Cardona и сор ги анализирале трендовите на морбидитетот и 

морталитетот помеѓу 2002 и 2012 година во Колумбија, заклучувајќи дека 

пертусисот повторно се појавил со евидентен пораст на морбидитет и 

морталитетот. Тие утврдиле дека 67.3 % од сите смртни случаи се случиле во 

урбаните средини и 43.5% кај населението каде здравствената заштита била 

субвенционирана од владата. Тие докажале дека 2012 година, последната година 

што ја анализирале, била година со најмногу смртни случаи.  

Според CDC (2021), во текот на последните 20 години, епидемиологијата на 

болеста значително се променила. Евидентна е промената од главно педијатриски 

случаи (вообичаено деца<10 години) кон адолесценти, возрасни и деца  премногу 

мали за да бидат вакцинирани или да ја  завршат примарната серија  на 

вакцинација. Стапките на смртност сèуште се неприфатливи, и во земјите во 

развој и во развиените земји. Во земјите од Европската Унија, ситуацијата се 

развива слично, при што многу земји забележуваат се поголем број случаи, 

главно кај многу мали доенчиња, адолесценти и возрасни. Во летото 2012 година, 

Холандија, загрижена за зголемениот број случаи на пертусис побарала од 

Европскиот центар за превенција и контрола на болестите (ECDC) да разработи 

заедничка стратегија за одговор на заканата.  Во 2018 година, евидентирани се 

35.627 случаи на пертусис пријавени од 30 земји од ЕУ/ЕЕА. Пет земји - 

Германија, Холандија, Норвешка, Шпанија и ОбединетотоКралство (Велика 

Британија) - учествувле со 72% од сите пријавени случаи. При тоа лица на возраст 

≥ 15 години сочинуваат 62% од сите пријавени случаи. Доенчињата на возраст 

под една година биле најпогодената возрасна група, со највисока стапка 44,4 на 

100 000 население (и пријавени три смртни случаи), проследени со стапки кај 10-

14-годишниците.  

Во 2021 година, не се регистрирани случаи на голема кашлица во Северна 

Македонија. Бројот на случаи на голема кашлица во 2018 е највисок во десет-

годишниот период 2011-2020 (n=32; I=1,6/100.000), во 2013 е најнизок (n=1; 

I=0,05/100.000), а во 2015 година не е регистриран случај на пертусис. 

Во делот Мотив за истражувањето, кандидатот истакнува дека инциденцата на 

пертусис се зголемува во САД и во многу други земји; затоа, од клучно значење 

е да се разберат причините за ова повторно оживување и да се идентификуваат 

стратегии за спречување на тешка клиничка слика и смрт. Во оваа ера на 

менување на епидемиолошките карактеристики на пертусис, потребни се 

податоци за да се идентификуваат популациите со најголем ризик од болеста и 

да се дефинираат стратегии кои ефикасно го спречуваат преносот на болеста на 

ранливите доенчиња. Засега, вакцините во САД, а со тоа и во Калифорнија, како 

и во округот Лос Анџелес, остануваат препорака.. Калифорнија е идеална 

локација за спроведување на истражување за пертусис, бидејќи има голема и 

разновидна популација која неодамна доживеа епидемија на пертусис, а постои 

широко распространета свест за пертусис меѓу пошироката јавност и 

медицинските работници.  
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Главна цел на докторската дисертација е да се одреди трендот на 

морбидитетот и морталитетот на пертусис кај популацијата на Лос Анџелес 

округот. За утврдување на главната цел на ова истражување, поставени се 

следните  специфични цели: да се утврди трендот на инциденцијата на пертусис 

за период од 2010 до 2021 година во округот Лос Анџелес кај населението според 

пол, возраст, раса и етничка припадност; да се утврди трендот на стапката на 

хоспитализација на пертусис кај различни возрасни групи за период од 2010 до 

2021 година во округот Лос Анџелес кај доенчиња, деца, адолесценти и возрасни 

лица; да се утврди трендот на стапката на вакцинација за пертусис за периодот 

од 2010 до 2021 година кај доенчиња и деца; да се утврди трендот на стапката на 

морталитет кајнаселението според пол, возраст, раса и етничка припадност и 

место на живеење и да се утврди дали постојат разлики во однос на 

демографските, културелните и географските карактеристики на популацијата на 

Лос Анџелес. 

 

Дефинирани се пет хипотези на истражувањето: 

Х1 Стапката на инциденција на пертусис има тренд на пораст, особено меѓу 

доенчиња и деца, а стапката на вакцинација за пертусис опаѓа. 

Х2 Стапката на хоспитализација заради пертусис има тренд на пораст, 

особено меѓу доенчиња и деца. 

Х3 Стапката на морталитет е највисока кај доенчињата, додека во останатите 

групи опаѓа. 

Х4 Постојат статистички значајни разлики за инциденцијата на пертусис меѓу 

различни возрасни, расни и етнички групи кои живеат во испитуваниот 

регион. 

      Х5 Постојат статистички значајни разлики во опфатот со вакцинација за 

пертусис меѓу различни возрасни, расни и етнички групи кои живеат во 

испитуваниот регион. 

 

Во делот Материјал и методи опишан е дизајнот на истражувањето, а тое е  

ретроспективна аналитичка студија за периодот од 2010 до 2021 година, со 

примена на квантитативен метод на собирање и анализа на податоците за 

инциденцијата на пертусис, стапката на хоспитализација и морталитет од 

пертусис, според возрасни групи и тоа: < 1 год, од 1 до 4 год, 5 до 14 год, 15 до 

34 год, од 35 до 44, од 45 до 54, од 55 до 64 и над 65  години. Податоците ќе бидат 

обезбедени од Oдделот за јавно здравје на Лос Анџелес Округот (Los Angeles 

County Public health), кој има сопствена база на податоци, наречена Интегриран 

систем за истражување и надзор за известување (IRIS) за сите заразни болести. 

Податоците од IRIS ќе се користат за да се одреди вкупниот број на пријавени 

случаи со пертусис, вкупниот број случаи класифицирани како „потврдени“ или 

„веројатни“ по завршувањето на истражувањето. Во прилог на поднесокот е 

даден формуларот за пријавување на болеста пертусис врз основа на кој се 

внесуваат податоците во ИРИС. Испитувани варијабли ќе бидат: вкупен број 

заболени, процент и стапка на 100 000 население, прикажани според пол, возраст, 

според раса и етничка припадност (бела раса, црна раса, азијати, хиспанос и 

останати), истата ќе бидат прикажани и според 8 региони во ЛА округот; 

вакцинален статус на пријавените случаи; вкупен број на хоспитализирани, 

процент и стапка; вкупен број на починати, процент и стапка, според пол, возраст, 

според раса и етничка припадност (бела раса, црна раса, азијати, хиспанос и 
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останати), истите ќе бидат прикажани и според 8 региони во ЛА округот. 

Статистичка обработка на податоците ќе се врши со примена на непараметриски 

тестови (2   тест, Колмогоров-Смирнов тест) за анализа на односи меѓу две серии 

со атрибутивни варијабли, односно тестирањето на разликите меѓу две 

атрибутивни серии.  Разликите на анлизираните параметри меѓу сериите со 

нумерички белези, кај независни приемроци, ќе бидат тестирани со t-тест за 

независни примероци и анализа на варијанса.  

Во делот Очекувани резултати кандидатот објаснува дека очекува да го утврди 

трендот на морбидитетот, вакцинацијата, хоспитализацијата и морталитетот на 

пертусис меѓу населението на Лос Анџелес округот, со посебен осврт на поедини 

расни и етнички групи и возрасни групи. А тоа секако дека ќе даде придонес во 

јакнење на научните докази за креирање на јавноздравствените политики за 

сузбивање на оваа вакцинопревентабилна болест. Очекува дека кај одредени 

етнички групи може да биде повисока стапката на инциденција и 

хоспитализација, што произлегува од различните културни навики и 

социоекономски услови. Тоа ќе помогне во креирањето на јавноздравствените 

политики насочени кон т.н вулнерабилни групи за да бидат посебно кон нив 

насочени кампањи за подигање на свеста на вакцинацијата. 

 

 

Вакицнацијата на мајките во третиот семестар од бременоста и вакцинацијата на 

школските деца се важни јавноздравствени мерки, кои претставуваат предизвик 

на експертите за јавно здравје да работат токму со оваа популација на поле на 

едукација. Но исто така, овие резултати ќе им користат и на креаторите на 

политики, кои треба да направат чекор понатаму и да ја направат вакцинацијата 

задолжителна.   

Во време кога антивакциналното лоби има големо влијание врз населението 

користејки различни облици и алатки кои ги нуди современата технологија и со 

тоа предизвикаа состојба на пораст на вакцинопревенатбилните болести, 

кандидатот очекува дека со мапирање на болеста по региони во Лос Анџелес 

округот, ќе дадеме јасен приказ кој може да се користи ва кампањите за подигање 

на свеста за вакцинација.  

 

Резултатите од оваа студија можат да ги користат и здравствените работници во 

планирањето на нивната куративна и превентивна дејност, заради тоа што ќе се 

утврдат одредени возрасни групи како потценети во дијагностиката и 

лекувањето, а тие се понатаму значителни преносители на болеста и нејзино 

одржувањево зедницата. 

 

Докторантот во Поднесокот цитира 36 референци од избраното подрачје од 

интерес кои се коректно наведени. 

 

 

 

 

 

З А К Л У Ч О К 
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Врз основа на изнесените податоци за м-р Павле Николовски, како и 

мислењето за предложената тема за изработка на докторска дисертација, 

Комисијата смета дека докторантот ги исполнува условите за самостојна научна 

работа, а предложената тема е актуелна и современа и ќе претставува адекватен 

научен придонес во областа на јавното здравство. 

 

Комисијата позитивно ја оценува предложената тема за изработка на докторска 

теза под наслов ”Тренд на морбидитетот и морталитетот на пертусис кај 

населението во регионот на Лос Анџелес” на м-р Павле Николовски, и му 

предлага на Наставно-научниот совет на Медицинскиот факултет во Скопје, да 

ја прифати и предлогот да го проследи во понатамошна постапка. 
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ДОКТОРСКИ СТУДИИ ПРИ УКИМ 

 

 

 

 

 

 

 

 



         ДР-Образец 8 

 

РЕЦЕНЗИЈА 

 

ЗА ОЦЕНА НА ДОКТОРСКАТА ДИСЕРТАЦИЈА  „ВЛИЈАНИЕ НА УПОТРЕБАТА 

НА DIALOG + НА ПСИХОСОЦИЈАЛНОТО ФУНКЦИОНИРАЊЕ И 

КВАЛИТЕТОТ НА ЖИВОТ КАЈ ПАЦИЕНТИ СО ПСИХОТИЧНИ 

РАСТРОЈСТВА“ ОД  М-Р ЉУБИША НОВОТНИ, ПРИЈАВЕНА НА 

МЕДИЦИНСКИОТ ФАКУЛТЕТ ВО СКОПЈЕ 

 

Наставно-научниот совет на Медицинскиот факултет во Скопје, на својата XLV редовна 

седница одржана на 27.12.2022 година, формираше Комисија за оцена на докторската дисертација 

со наслов: „Влијание на употребата на DIALOG + на психосоцијалното функционирање и квалитетот 

на живот кај пациенти со психотични растројства“ од кандидатот докторанд м-р Љубиша Новотни, 

во состав: проф. д-р Розалинда Исјановска (претседател), проф. д-р Моме Спасовски (ментор), проф. 

д-р Димитар Бонески (член), проф. д-р Славица Арсова (член) и проф. д-р Ненси Манушева (член). 

Комисијата во наведениот состав, со внимание ја прегледа и ја оцени докторската 

дисертација и на Наставно-научниот совет на Медицинскиот факултет му го поднесува следниов  

 

И  З  В  Е  Ш  Т  А  Ј   

 

АНАЛИЗА НА ТРУДОТ 

 

Докторската дисертација на кандидатот м-р Љубиша Новотни, со наслов: „Влијание на 

употребата на DIALOG + на психосоцијалното функционирање и квалитетот на живот кај пациенти 

со психотични растројства“, содржи 127 страници компјутерски обработен текст во фонт Calibri, со 

1,15 проред и големина на букви 12, со 171 библиографска единица, меѓу нив научни трудови, статии, 

книги, национални прописи, меѓународни акти и интернет-ресурси. 

Трудот е структуриран во 7 глави, во кои се вклучени вовед и заклучни согледувања. 

Деловите се систематизирани во точки и потточки со наслови и поднаслови, со што се обезбедува 

соодветно следење на материјата која е обработена во истражувањето.  

Во воведот на трудот, опишан е јасно поимот на ментално здравје и моделите на 

„нормалност“ и „абнормалност“, а потоа е објаснета класификацијата на менталните нарушувања со 

детален опис на психотичните нарушувања, а особен осврт е даден за шизофренија и 

шизоафективно растројство. Понатаму, во текстот е објаснет третманот на психотичните 

нарушувања, како фармаколошки, така и нефармаколошки, со акцент на психосоцијалната 

интервенција, нејзината дефиниција и опсегот на делување. Табеларно се прикажани 

препорачаните интервенции и имплементациони индикатори за Република Северна Македонија 

(РСМ). Направен е пресек на состојбата со менталното здравје во РСМ со опис на Националната 



стратегија за ментално здравје 2018 – 2025 и опишан е системот за заштита на менталното здравје 

во заедницата, како и здравствената заштита на лицата со проблеми во менталното здравје и 

типовите на третман на менталните заболувања во кои доминира терапијата со лекови за сметка на 

другите форми како индивидуална и групна психотерапија, работна терапија, а особено недостигот 

на програми за социјална рехабилитација и реинтеграција на лицата со ментални болести. Потоа е 

објаснет контекстот за имплементирање на психосоцијалната интервенција на DIALOG + во РСМ.      

Понатаму е образложен мотивот за истражувањето, поттикнат од ефикасноста на 

DIALOG + интервенцијата во земјите каде што се применува (на пр., Велика Британија, Холандија, 

Швајцарија итн.) и која придонесува за подобрување на дадената здравствена услуга со која се 

проценува задоволството од животот и третманот на пациентите, а од друга страна придонесува за 

подобрување на услугите кои ги дава здравствениот персонал (лекарите, сестрите и др. 

соработници).  

Во делот што се однесува на цели на трудот/дизајн на студијата, изложени се 

предметот и целите на истражувањето, хипотезата, истражувачките прашања и теоретската рамка. 

Главна цел на оваа студија било да се одредат јавноздравствените аспекти на примената на 

DIALOG + интервенцијата и да се испита таа во наш контекст на системско ниво, при што биле 

анализирани мислењата на менаџерите и креаторите на политики за или против примената 

(фацилитатори/бариери), а освен тоа преку директната имплементација на DIALOG + на примерок 

на пациенти и контролна група да се испита и квалитетот на живот на пациентите, проценет со два 

прашалника ReQOL и EQ-5D-5L. Со тоа би се идентификувале контекстуалните атрибути и нивните 

карактеристики релевантни за спроведување на психосоцијални интервенции од страна на 

креаторите на политики, здравствените  работници и пациентите во нашата земја.  

За утврдување на главната цел на ова истражување, поставени се следниве три цели: 

• да се испита и утврди примената на DIALOG + интервенцијата кај психијатриски болни и 

да се испита контекстот во наши услови во однос на бариерите и/или фацилитаторите кои би 

влијаеле на успешноста на интервенцијата, истовремено анализирајќи ги мислењата на менаџерите 

и креаторите на политики;      

• да се испита и утврди и квалитетот на живот на пациентите, проценет со два прашалника 

ReQOL и EQ-5D-5L преку директната имплементација на DIALOG+ на примерок на пациенти и 

контролна група;  

• да се процени и утврди ефективноста и спроведувањето на психосоцијалната 

интервенција наречена DIALOG+ во склоп на услуги за грижа за менталното здравје во заедницата 

во РСМ.  

Кандидатот укажува дека со првата цел (цел на ефективноста) ќе се истражува клиничката 

ефективност и исплатливоста на DIALOG+ интервенцијата (интервентна група) во однос на 

контролна група кои ќе бидат со вообичаена терапија (Treatment as usual -TAU) во однос на  

клиничките и социјалните резултати на секој пациент. Примарната мерка за исход е квалитетот на 

живот на 12-тиот месец од почетокот на студијата, додека мерките на секундарниот исход ги 

вклучуваат менталното здравје, задоволството од услугите и економските трошоци на 12 месец. Се 

претпоставува дека со употребата на DIALOG+ би се подобрил квалитетот на живот изразен преку  

резултат на Манчестер-кратка проценка на квалитетот на животот (MANSA) на 12 месеци и  

намалување на клиничките симптоми мерени и изразени преку резултати од Кратка скала за 



психијатриска процена (BPRS), Клиничко интервју за проценка на негативните симптоми (CAINS)  

и Краток инвентар на симптоми (BSI), како и подобрено задоволство од услугите преку оценка на 

клиентот добиен од Прашалник за задоволство (CSQ-8). Втората претпоставка е дека вкупните 

трошоци за третман во интервентната група ќе бидат еднакви или пониски во споредба со 

контролната група.  

Преку целта на имплементација би се истражиле факторите поврзани со успешна 

имплементација на DIALOG+ базирана на ангажманот пациент – клиничар и придржувањето кон 

интервенцијата DIALOG+ (интервентна верност). Тукa се претпоставува дека лекарите ќе се 

придржуваат до протоколот на студијата и ќе ја испорачаат интервенција DIALOG+ со висока 

точност.  

Кандидатот, исто така, укажува дека поради тоа што во нашата земја скоро и да не се 

применуваат психосоцијални интервенции, улогата на овој докторски труд би била примена на една 

таква психосоцијална интервенција насловена како DIALOG+, кај психијатриски болни и 

испитување на контекстот во наши услови во однос на бариерите и/или фацилитаторите кои би 

влијаеле на успешноста на интервенцијата. Поради тоа се поставени следните работни хипотези:  

1. Употребата на психосоцијалната интервенција наречена DIALOG+ во склоп на 

нефармаколошкиот третман кај пациенти со психотични нарушувања ќе даде подобар резултат и 

намалени клинички симптоми од стандардниот третман на овие лица само со фармаколошки 

третман. 

2. Примената на оваа психосоцијална интервенција е поврзана со подобрен квалитет на 

живот кај пациенти со психотични нарушувања. 

3. Имплементацијата на оваа интервенција ќе даде подобра структура на тераписката 

релација и ќе го олесни и подобри односот клиничар – пациент.    

Во четвртата глава од докторската дисертација се образложени методите на 

истражувањето, кое е кластер-рандомизирано, прагматично клиничко испитување во кое биле 

регрутирани 16 лекари и 82 пациенти со координативен центар на Универзитетската клиника  за 

психијатрија. Тестирани се ефективноста и исплатливоста на DIALOG + кај пациенти со психоза во 

времетраење од 12 месеци. Примарната мерка на исход бил квалитетот на живот по 12 месеци 

(мерено со MANSA), а секундарниот исход се однесува на менталното здравје, задоволството од 

услугите и економските трошоци по 12 месеци. Проценката е правена по 6 и по 12 месеци од 

третманот.  

Примерокот се состоел од 82 пациенти кои биле дијагностицирани со нарушувања од 

спектарот на шизофренија [n = 64] и биполарно растројство [n = 18]. Пациентите биле  вклучени во 

студијата под јасно дефинирани критериуми: примарна дијагноза на психоза или поврзано 

нарушување (F20-29, F31; според МКБ-10), на возраст над 18 години, историја на најмалку еден 

прием во психијатриска болница во текот на нивниот живот, моментално посетување на 

амбулантската клиника и сочувани когнитивни капацитети и подготвеност да потпишат 

информирана согласност). Критериуми за исклучување биле: пациенти со органски мозочни 

нарушувања и тешки когнитивни дефицити. Возраста на учесниците била од 24 до 66 години 

(средна возраст = 39 години). Податоците се собрани во периодот февруари 2019 – јуни  2020 

година во болничките центри каде што учесниците користеле амбулантски ментално-здравствени 

услуги (ЈЗУ Универзитетска клиника за психијатрија и Психијатриска болница „Скопје“). Потоа се 



прикажани социодемографските карактеристики на примерокот, кој е составен од 48 машки 

испитаници и 34 испитаници од женски пол. Следува опис на рандомизација и алокација, обука на 

клиничарите и приказ на интервенцијата DIALOG + како психосоцијална интервенција. Сликовито 

се прикажани сесиите и начинот на скорирање на поединечните ајтеми од проценката, како и 

начинот на кој се врши компарација меѓу поединечните сесии. Потоа се опишани: критериуми за 

вклучување и исклучување од студијата, поделба на интервентна и контролна група, како и детални 

процедури и тестирање. Опишано е како е извршено собирањето на податоците, како е направена 

квалитативна, а и кои методи се користени во статистичката анализа на податоците.  

Петтата  глава ја сочинува описот на резултатите добиени од ова истражување. Најпрво е 

направена квалитативна анализа на податоците од интервјуата добиени на почетокот од студијата 

од четирите групи од интерес: пациенти, клиничари, негуватели и креатори на политики. Притоа, 

групата на пациенти изјавила дека употребата на технологијата во тек на прегледот (во овој случај 

компјутерски таблети) е пооптимално и попријатно бидејќи ја имаат информацијата пред себе. Ја 

нагласиле и потребата од повеќе време за разговор и поголема достапност на лекарите. Групата на 

клиничарите, исто така, ја нагласиле улогата на технологијата, особено објективизацијата преку 

компјутерската програма и структурирањето на сесијата преку прашалникот, но ја нагласиле како 

бариера недостигот на кадар и на време и простор за примена на оваа метода. Групата негуватели 

сметале дека им е потребна психоедукација, финансиска помош и можеби патронажна служба која 

би ги посетувала во домашни услови. А групата на креатори на политики сметале дека бенефит од 

употребата на DIALOG + би било тоа дека дава гаранција за ист пристап на сите клиничари и 

дигиталното документирање, но би била потребна и друга скала која би придонела за пообјективна 

истовремена проценка и од негувателите и од клиничарите.  

Потоа се прикажани резултатите кои ги покажуваат разликите меѓу интервентната и 

контролната група во последното мерење (12-ти месец), па во однос на квалитет на живот мерено со 

MANSA постои статистички значајна разлика во задоволството од односите во семејството, додека 

разлики во однос на симптомите мерени со BSI и BPRS не се најдени.  Следат разликите во однос на 

негативните симптоми мерени со CAINS, со која се утврдени разлики во поглед на мотивацијата во 

однос на рекреативните активности споредено со испитуваната група, додека статистички значајна 

разлика меѓу двете испитувани групи нема во однос на квалитетот на живот мерено со ReQOL- 

прашалникот и измерено со EQ5D5L-прашалникот, кај кој има статистички значајна разлика само 

во 3-тото мерење кога интервентната група доживувала помала болка во однос на почетното 

мерење.  

Следува споредбата на негативните симптоми според CAINS, BPRS и BSI-скалите меѓу 

интервентната и контролната група, со тоа што високо статистички значајна разлика во првото и 

третото мерење (по 12 месеци) има кај двете групи има за CAINS- тестот, а исто така и за BPRS и  

BSI-скалите, додека не постои статистички значајна разлика во однос на ReQOL.  

Следниот дел ги анализира и табеларно и графички ги прикажува резултатите од 

скоровите мерени со DIALOG + кои се однесуваат на средната оценка на испитуваните критериуми 

од сите сесии, а се однесуваат на: психичко и телесно здравје, работа, живеалиште, слободни 

активности, партнер/семејство, пријателства, лична безбедност, лекови, практична помош и сесии 

со експертите. Во однос на психичкото здравје, средните вредности се движат меѓу 2,87 и 3,23 и 

нема статистичка сигнификантност, исто како и телесното здравје кое има просечни скорови од 2,52 

до 2,78, работа со скорови од 2,28 до 2,81, живеалиште со средни скорови од 2,70 до 2,93, 



задоволство од слободни активности од 2,59 до 3,22, парнер/семејство со скорови од 2,30 до 2,93, 

пријателство со вредности од 2,78 до 3,31, лична безбедност од 2,52 до 3,00, а лековите имаат 

скорови од 3,31 до 3,47 (помала варијабилност меѓу сесиите, но повторно нема сигнификантност). 

Вредностите на средни скорови за практична помош се меѓу 2,56- 3,15, а сесиите со експерти за 

психичко здравје од 3,69 до 3,81, но нема статистички значајна разлика.  

Во докторската дисертација, обработени се и резултатите од фреквенцијата на избор на 

различни животни домени за секоја DIALOG + сесија. Авторот наведува резултати кои упатуваат 

дека покрај најчестиот избор на доменот ментално здравје, со висока фреквенција на избор се и 

домените: семејни и партнерски односи, телесно здравје, состојба/ситуација на работа, слободни 

активности и односи со  пријатели. Во овој дел од докторската дисертација, резултатите уште еднаш 

ја акцентираат важноста на психосоцијалниот пристап кон комплексните проблеми кои ги имаат 

пациентите со психотични растројства и потребата од тераписки фокус на повеќе домени од 

нивното секојдневно живеење.  

Оваа докторска студија е една од ретките квалитативни студии кои го истражуваат 

учеството на пациентите во истражувачки проекти и прва таква студија спроведена во земјите на 

ЈИЕ. При истражувањето на искуствата на пациентите, идентификувани се седум теми, кои 

покриваат низа поттеми. Всушност, детално е објаснет потенцијалот на вклучувањето на пациентите 

во ова истражување кое дава придонес во однос на подобрување на квалитетот, релеватноста и 

влијанието врз здравствените истражувања, како и транспарентноста на процесот и одговорноста на 

пошироката заедница. Главниот придонес е што постои советодавен панел со животно искуство за 

ментална болест (LEAP) на кој на секои 3 месеци се дискутирани и презентирани добиените 

резултати и во кој беа вклучени по 6 пациенти. При изборот на членовите на ЛЕАП биле земени во 

предвид полот, возраста и искуството за користење на услуги од областа на менталното здравје, со 

цел да се обезбеди разновидност на перспективите. Две недели пред секој состанок, на членовите на 

LEAP им биле доставувани писмени материјали за темите што се дискутирале на состанокот. На 

крајот од истражувањето биле направени интервјуа со тројца од ЛЕАП-членовите за нивните 

искуства во тек на 18-месечниот период. Другите тројца одбиле да бидат аудио снимани, што бил 

еден од условите на интервјуто поради транскрипцијата. Интервјуата биле спроведени по тематски 

водичи кои го обработувале искуството со учество во LEAP како дел од истражувачки проект (личен 

став, придонесот на LEAP во проектот, придобивките, што треба да се промени/подобри, 

предизвици, материјали за состаноци); одржливост и идни аспирации (континуирано вклучување, 

други активности, развој на група) и други коментари. Докторандот претходно бил обучен од тим од 

Англија, како да користи специфични поттикнувања за да ги истражува темите подлабоко или 

дополнително да добие информации кога е потребно. Трудот наведува дека вклученоста на 

пациентите и старателите во услугите за ментално здравје при истражувачките проекти можe да го 

подобри квалитетот на истражувачките активности, да се филтрираат нерелевантните 

истражувачки прашања, да ги поттикнат пациентите активно да придонесуваат за подобрување на 

услугите, да ја намалат стигмата и да поддржат значајна дисеминација на резултатите. Понатаму се 

наведува и дека пациентите кои се вклучени во истражувањата, исто така, помагаат да се осигура 

дека интервенциите се погодни за пациентите.  

Во поглавието Дискусија се анализира придонесот на студијата во однос на тоа дека за 

првпат во нашата земја е применета DIALOG + интервенцијата со помош на напредна технологија 

која е поврзана со едноставна психолошка интервенција базирана на терапија фокусирана на 



проблем (Solution Focused Therapy - SFT) и когнитивна бихејвиорална терапија (Cognitive behavior 

therapy- CBT). Самата интервенција претставува примена на нов пристап од 4 чекори за решавање 

на проблемите покренати од пациентите, а кои се состојат од истражување на причините за 

незадоволството, желбата за дополнителна помош и идентификување на позитивни вештини за 

справување, дискусија за сите опции кои се важни како за пациентите така и за клиничарот и други 

луѓе вклучени во процесот на лекување на пациентите со психички растројства. Според тоа, 

примената на DIALOG+ интервенцијата е со цел да се обезбеди начин за справување со 

специфичните проблеми што ги покренува самиот пациент и според тие добиени податоци да му 

овозможи на клиничарот, но и на самиот пациент, прифатлив метод за истражување и за 

справување со проблемите. Се применува најмалку еднаш месечно во текот на првите три месеци,  а 

потоа на 3 месеци во текот на една година. Оваа студија помогнала да се контролира ефектот на 

имплементација на електронски уред во клинички услови, како и да се направи проценка на 

задоволството со обезбедување повратни информации, проширување на проблематичните домени 

или истражување на потребите за дополнителна помош. Освен тоа, со студијата се обезбедил доказ 

за поврзаност меѓу интервенцијата DIALOG + и квалитетот на животот кај пациенти со психоза, 

односно постојат разлики во квалитетот на животот кај пациенти кои минале преку DIALOG + 

интервенција и пациенти со вообичаен третман (TAU).  

Главниот придонес е што за првпат во нашата земја се следи квалитетот на живот на 

пациентите со психози, кој се проценува периодично и на систематичен начин. Освен тоа, таа е и 

прва студија во која се идентификуваат атрибутите и одликите на контекстот специфичен за 

имплементација на психосоцијалната интервенција DIALOG +. Исто така, добиени се позитивни 

промени во квалитетот на живот кај пациентите кои биле вклучени во DIALOG + интервенцијата. 

Примената на оваа интервенција придонела да се подобри и релацијата лекар – пациент. 

Позитивно е што вклучувањето на овој протокол во интеракциите клиничар – пациент не бара 

поставување на нови услови или реструктурирање на организации, туку може да се спроведува со 

релативно ниски трошоци, без обемна обука на персоналот, така што дури и малите здравствени и 

социјални придобивки на секој индивидуален пациент ќе ги зголемат ефектите на јавното 

здравство.  

Аналогно на претходно кажаното, освен со придонесот кон попозитивен однос пациент –

клиничар, придонесот на имплементација на ваква интервенција која е докажано ефикасна, се 

состои во тоа што со оваа постапка се постигнува подобар терапевтски ефект во грижата за 

менталното здравје во заедницата.  

Врз основа на добиените резултати, сугерирани се насоки за подобрување на условите и 

надминување на бариерите за имплементација на DIALOG+ во РСМ, односно во нашиот контекст, со 

што според очекувањата би се подобрил и квалитетот на живот на овие пациенти. Врз основа на 

резултатите се понудени и теоретски решенија за надминување на овие бариери и овозможување на 

фацилитаторите за поуспешна и поефикасна имплементација на  DIALOG + во РСМ.  

Примената на постапката на DIALOG + во иднина би обезбедила редовни податоци за 

исходот од третманот, т.е. оценување на задоволството од животот на пациентите, задоволство од 

третманот и потребите за понатамошна нега. Податоците потоа може да се користат за проценка на 

услугите на локално, регионално и национално ниво. Досега имало обиди да се утврди проценката 

на резултатите во рутинската здравствена заштита во заедницата, но во голема мера тоа било 

неуспешно, делумно затоа што било тешко да се мотивираат лекарите и пациентите да рангираат и 



редовно да внесуваат податоци за резултатите. DIALOG + обезбедува метод за генерирање на 

ваквите податоци на начин што е значаен како за лекарите (се подобрува нивната услуга), така и за 

пациентите (имаат посеопфатен третман), и веројатно ќе го олесни на тој начин рутинското 

оценување на исходот во секундарните услуги за менталното здравје. 

Со оваа психосоцијална интервенција, рутинските состаноци меѓу лекарот и пациентот 

стануваат терапевтски ефективни. Интервенцијата се базира на добро утврдени модели на 

психолошки третмани, особено на терапија фокусирана на решение, но е прецизирана така што им 

овозможува на лекарите да ги применат постојните терапевтски вештини комбинирано со 

современите технологии. Од друга страна, резултатите од оваа студија ја потврдиле прагматичноста 

во однос на примената на DIALOG+ во рутинската нега и на тој начин би се збогатило и полето на 

психосоцијални интервенции во нашата земја. Сето ова би овозможило имплементација на 

програми за ресоцијализација и реинтеграција во општеството на лицата со потешки ментални 

растројства, како и координирана системска соработка меѓу здравствениот систем и социјалните 

служби. 

Наодите од ова истражување нудат важни импликации за спроведување на дигиталната 

психосоцијална интервенција за психотични растројства, особено во средини со ниски ресурси. Се 

потврдило ограничувањето во однос на време, персонал, финансирање и простор за реализација 

како клучен предизвик за примена на вакви интервенции. Но, треба да се нагласи дека 

автоматското собирање на податоци понудено од дигиталната психосоцијална интервенција ќе биде 

корисно за системски да се измери квалитетот на дадената грижа и идентификување на 

недостатокот од досегашните психосоцијални терапии.  

Понатаму е нагласена потребата од институционална поддршка и вклучување и на 

негувателите во овој процес. Исто така, се посочува дека во сите анализирани законодавства 

пациентите имаат право да бидат активно вклучени во дизајнирањето на нивниот план за лекување 

и во процесот на планирање на закрепнувањето и ресоцијализацијата, притоа да бидат 

испочитувани нивните потреби и способности и да се внимава и на квалитетот на живот на 

пациентите.   

Како една од основните детерминанти поврзани со стапката на спроведувањето на 

интервенцијата се идентификувани „перцепциите за иновациите“. Поради тоа, нагласено е дека е 

најважно клучните чинители да имаат позитивни перцепции за интервенцијата. Наодите, исто така, 

ги поддржуваат претходните извештаи дека сеопфатната структура овозможена од DIALOG+ е еден 

од неговите механизми на дејствување кои се однесуваат на интегративен (холистички пристап) 

насочен кон решение, активно учество на пациентите во лекувањето, мобилизирање на социјалните 

ресурси и саморефлексија и отворање на терапевтскиот процес. Преку нив се остваруваат 

резултатите во однос на намалување на психотичната симптоматологија, намалување на цената на 

лекувањето, подобрување на социјалните контакти и подобрен субјективен квалитет на живот. 

Најважна потенцијална индивидуална корист од DIALOG+ е зголеменото зајакнување на односот 

лекар – пациент. 

Во делот Заклучоци е опишан современиот, сеопфатен пристап за третман на тешки 

ментални болести, во кој освен фармаколошкиот третман, се сугерира спроведување на 

нефармаколошки интервенции (на пр., КБТ, семејна терапија, психоедукација и поддржано 

вработување) кои би требало да бидат присутни во поголема мера. Но, тоа е оскудно и во развиените 

земји, а според оваа студија еден од начините да се надминат овие бариери би било да се 



имплементираат генерички интервенции засновани на докази кои не бараат долга обука на 

персоналот и кои би можеле да бидат спроведени од широк спектар на професионалци. Затоа е 

нагласена потребата од подобра координација помеѓу услугите за ментално здравје и јасна 

легислатива во врска со испораката на нефармаколошките интервенции на лицата со психички 

растројства, а нагласена е и потребата да се овозможи подеднакво географско ширење на центрите 

за ментално здравје во заедницата (ЦМЗЗ) и други услуги за грижа за ментално здравје базирани во 

заедницата (на пр., невладини организации предводени од корисници). 

Оваа студија е едно од најголемите досега спроведени рандомизирано-контролирани 

испитувања на психосоцијална интервенција кај лица со психоза во нашата земја. Наодите од 

испитувањето укажуваат дека испитуваната дигитална, психосоцијална интервенција (DIALOG+) ги 

подобрува резултатите на лицата со психоза и оптимално ги искористува ресурсите на 

здравствениот систем.  

Истражувањето во склоп на докторската дисертација ја потврдува хипотезата дека 

употребата на психосоцијалната интервенција наречена DIALOG+ во склоп на нефармаколошкиот 

третман кај пациенти со психотични нарушувања дава подобри резултати и намалени клинички 

симптоми од стандардниот третман на овие лица само со фармаколошки третман. Наведено е дека 

постојат разлики меѓу интервентната и контролната група во однос на квалитет на живот мерено со 

MANSA. Притоа постои статистички значајна разлика во задоволството од односите во семејството, 

додека разлики во однос на симптомите мерени со BSI и BPRS не се најдени.  Постојат и разлики во 

однос на негативните симптоми мерени со CAINS, додека статистички значајна разлика меѓу двете 

испитувани групи нема во однос на квалитетот на живот мерено со ReQOL-прашалникот и измерено 

со EQ5D5L-прашалникот.  

Истражувањето ја потврдува и хипотезата дека оваа психосоцијална интервенција е 

поврзана со подобрен квалитет на живот кај пациенти со психотични нарушувања, односно 

резултатите укажуваат на поврзаност меѓу  интервенцијата DIALOG + и квалитетот на животот кај 

пациенти со психоза, односно постојат разлики во квалитетот на животот кај пациенти кои минале 

преку DIALOG + интервенција и пациенти со вообичаен третман (TAU).  

Потврдена е и хипотезата дека имплементацијата на оваа интервенција дава подобра 

структура на тераписката релација и го олеснува и подобрува односот пациент – клиничар.  

Она што треба да се нагласи е дека пионерската работа во овој докторски труд е поврзана 

со вклучувањето на корисниците на услугата и развивање на модел кој е значаен и одржлив третман 

во услови со ограничени ресурси. Со вклучување на корисниците на услуги и негуватели како 

советници во истражувањето било постигнато креирање на советодавен панел со животно искуство 

за ментална болест (LEAP) кој се состанувал на секои три месеци а чија задача била да обезбедат 

совети и насоки за истражувачите за сите аспекти на третманот, вклучувајќи студиски материјали, 

толкување на наодите од истражувањето и стратегии за дисеминација. Значајно е што тимот, исто 

така, редовно се состанувал со лекарите и креаторите на политики од кои се барал совет за 

спроведување и одржливост на третманот, а овој интердисциплинарен, колаборативен и партнерски 

истражувачки процес имплементиран во студијата имал придонес за повисок квалитет на 

резултатите, разменувајќи идеи, дисциплини и премостување на јазот помеѓу истражувањето, 

политиката и практиката, што, пак, е особено важно во јавното здравство. Поради овие причини, 

предложено е да се разгледа можноста за широка примена на DIALOG+ во доменот на менталното 

здравје со цел да се постигнат подобри клинички резултати и да се намалат трошоците. 



 Имплементацијата и користењето во постојните сервиси за ментално здравје на 

дигиталната, психосоцијална интервенција (DIALOG+) би ги подобрила резултатите од третманот 

на лицата со психоза и оптимално би ги користела ресурсите на здравствениот систем, со 

обезбедување на нефармаколошки третман за лицата со психоза кој би бил комплементарен со 

фармаколошкиот приод и активно би се вклучиле корисниците на услугата во развивање на модел 

за значаен и одржлив третман во услови со ограничени ресурси. Со ова би се овозможил 

мултидисциплинарен, колаборативен пристап во третманот на лицата со психози. 

Во последното поглавје, цитирана е литература, при што референците се правилно 

нумерирани и цитирани, вклучувајќи ги и најновите податоци од оваа област. 

 

ОЦЕНА НА ТРУДОТ  

 

Докторската дисертација со наслов: „Влијание на употребата на DIALOG + на 

психосоцијалното функционирање и квалитетот на живот кај пациенти со психотични растројства“, 

од кандидатот м-р Љубиша Новотни, претставува истражување во јавното здравство и 

психијатријата. Рецензентската комисија смета дека оваа докторска дисертација со добиените 

резултати и научните сознанија дава значаен придонес во научноистражувачката работа во јавното 

здравство и психијатријата, и нуди можности за нови истражувања во оваа област. Освен тоа, 

овозможува практична имплементација на сознанијата во однос на креирањето на политиките за 

посеопфатен психосоцијален приод кон психијатриските растројства и поефикасен третман во 

областа на социјалната психијатрија. Студијата е реално дизајнирана, со јасно дефиниран 

методолошки пристап. Презентираните податоци се систематизирано прикажани и статистички 

анализирани, и врз таа основа се изведени соодветни релеватни заклучоци. Значајно е да се истакне 

дека ова е прва студија која ја применува оваа психосоцијална интервенција во нашата земја, за да 

се постигне подобрена ефикасност во областа на менталното здравје и психичките растројства.  

Докторската дисертација со наслов: „Влијание на употребата на DIALOG + на 

психосоцијалното функционирање и квалитетот на живот кај пациенти со психотични растројства“, 

од кандидатот м-р Љубиша Новотни, според мислењето на Комисијата за оцена, ги исполнува 

основните услови и стандарди за подготовка на докторски труд.  

 

 

 

 

 

 



ИСПОЛНЕТОСТ НА ЗАКОНСКИТЕ УСЛОВИ ЗА ОДБРАНА НА ТРУДОТ  

 

Кандидатот, пред одбраната на докторскиот труд, ги објавил (како прв автор, во 

меѓународни научни списанија) следниве рецензирани истражувачки трудови: 

 

[1]. Ljubisha Novotni, Silvana Markovska-Simoska, Biljana Blazhevska-Stoilkovska, Milos Milutinovic, 

Stojan Bajraktarov, Antoni Novotni, Nikolina Jovanovic, Mome Spasovski  

„Understanding the health context for implementation of a new digital psychosocial intervention for 

improvement of the mental health in North Macedonia “, Archives of Public Health, Vol. 14 No. 1 

(2022), 2022-06-23. 

[2]. Љубиша Новотни, Билјана Блажевска-Стоилковска, Силвана Марковска-Симоска, Милош 

Милутиновиќ, Стојан Бајрактаров: „ ДИЈАЛОГ+ психосоцијална интервенција насочена кон 

луѓето со ментални нарушувања: карактеристики, примена и ефекти “, Medical Journal – 

MEDICUS, Vol. 27 (2): 216-220, (2022). 

 

ЗАКЛУЧОК И ПРЕДЛОГ  

 

Главниот научен придонес на кандидатот м-р Љубиша Новотни се согледува преку научно-

теориските сознанија кои се преточени во практични импликации по однос на темата која 

претставува предмет на истражување во докторската дисертација.  

Научно-теориските импликации се однесуваат на обидот да се презентираат најзначајните 

и актуелни насоки во проучувањето на прагматичните придонеси на психосоцијалните 

интервенции при третманот на психотичните растројства и во однос на зачувување на менталното 

здравје. Во литературата нема универзални и строго специфични протоколи за нефармаколошки 

третман на психотичните растројства, особено вака детален приод кој сеопфатно ги анализира сите 

потреби на лицата со психички растројства. Но, постои тенденција за сè поголема употреба на вакви 

психосоцијални интервенции кои го подобруваат начинот на третман.  

Практичните импликации на оваа докторска дисертација се лоцираат во подобрување на 

реализацијата на актуелните интервенции кои со примена на оваа психосоцијална интервенција 

добиваат на сиистематичност, како и униформираност во приодот која дава сеопфатен приказ на 

потребите на третманот на лицата со психички растројства, како и нивната ресоцијализација и 

реинтеграција во општеството.  

Токму подрачјето на примена на оваа психосоцијална интервенција наречена DIALOG + се 

осврнува и на сите ограничувањата од нејзината примена и дава можност да се анализираат тие 

податоци, како и начин како да се надминат, бидејќи се опфатени сите засегнати сегменти во 

процесот на третман и реинтеграција на лицата со психотични растројства – самите пациенти, 

клиничарите одговорни за фармаколошкиот третман и другите соработници учесници во процесот 

лекување, но од друга страна и со креаторите на политиките и менаџерите на здравствените 

установи, со што би се подобрило и јавното здравство во областа на менталното здравје. 

Ова научно истражување отвора можност за спроведување на дополнителни истражувања 

на поголема група пациенти за да се согледа и потврди успешноста од примена на психосоцијалната 



интервенција DIALOG +. Можните понатамошни истражувања кои произлегуваат од ова 

истражување упатуваат на понатамошни проучувања во поглед на унапредување на примената на 

овие интервенции, како да биде подостапна за повеќе субјекти и надминување на актуелната 

состојба и воочените проблеми.   

Со оглед на наведеното, Комисијата му предлага на Наставно-научниот совет на 

Медицинскиот факултет да ја прифати позитивната оценка и да закаже одбрана на докторската 

дисертација со наслов: Влијание на употребата на DIALOG + на психосоцијалното 

функционирање и квалитетот на живот кај пациенти со психотични растројства од 

кандидатот м-р Љубиша Новотни. 
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4. Проф. д-р Славица Арсова, член, с.р. 
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РЕЦЕНЗИЈА 
 

ЗА ОЦЕНА НА ДОКТОРСКАТА ДИСЕРТАЦИЈА „ТЕКОВНА СОСТОЈБА ВО ОДНОС НА 
ЗНАЕЊЕТО, СТАВОТ И ПРАКТИКАТА ЗА ЧОВЕЧКИОТ ПАПИЛОМЕН ВИРУС И 

ПРИДРУЖНИТЕ ФАКТОРИ КАЈ НАСЕЛЕНИЕТО ВО РЕПУБЛИКА КОСОВО“ ОД М-Р ЕРНАД 
КОСУМИ, ПРИЈАВЕНА НА 

МЕДИЦИНСКИОТ ФАКУЛТЕТ ВО СКОПЈЕ 
 

Наставно-научниот совет на Медицинскиот факултет во Скопје, на својата XLV 
редовна седница одржана на 27.12.2022 година, формираше Комисија за оцена на 
докторската дисертација со наслов „Тековна состојба во однос на знаењето, ставот и 
практиката за човечкиот папиломен вирус и придружните фактори кај населението во 
Република Косово“ од кандидатот докторанд м-р Ернад Косуми , во состав: проф. д-р 
Јордан Минов (претседател), проф. д-р Моме Спасовски (ментор), проф. д-р Розалинда 
Исјановска (член), проф. д-р Гордана Ристовска (член) и проф. д-р Весна Велиќ 
Стефановска (член). 

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

И З В Е Ш Т А Ј 
 

АНАЛИЗА НА ТРУДОТ 
 

Докторската дисертација на кандидатот д-р Ернад Косуми се фокусира на 
знаењето, ставот и практиката во врска со човечкиот папиломен вирус (ХПВ) и неговите 
поврзани фактори меѓу населението во Република Косово. Дисертацијата содржи 118 
страници и компјутерски обработен текст во фонт Arial со проред 2.0 и големина на 
букви 12. 
 

Авторот има употребено разни извори во истражувањето, вклучувајќи 105 
библиографски единици, како што се научни трудови, статии, книги, национални 
прописи, меѓународни акти и интернет-ресурси. Ова покажува сеопфатен и добро 
заокружен пристап кон темата на истражување и му дава на читателот широк спектар 
на перспективи за ова прашање. 

Во однос на форматот, употребата на компјутерски обработен текст со фонт Arial, 
проред 2.0 и големина на букви 12 е вообичаена во академското пишување и ги прави 
презентираните информации лесно читливи. Генерално, докторската дисертација 
обезбедува темелно испитување на темата и е вреден придонес во областа на 
истражување. 

Во однос на структурата, трудот е добро организиран, со 8 поглавја, со јасни 
наслови и поднаслови, што им олеснува на читателите да го следат текот на 
презентираните информации. Во воведот се споменува и теоретската рамка и методите 
на истражување, што укажува на пристапот на авторот кон студијата. 

Во воведот на трудот се претставени предметот и целите на истражувањето, 
хипотезите, истражувачките прашања, теоретската рамка и методите на истражување. 



Кандидатот го споменува значењето на проблемот и препораката од СЗО за 
спроведување на вакцинацијата против на ХПВ во националните програми за 
имунизација. Тие, исто така, забележуваат дека малата покриеност со вакцината може 
да се должи на недостаток на знаење и свест и ја нагласуваат важноста од спроведување 
на национално истражување за решавање на ова прашање. Воведот го поставува 
контекстот за истражувањето и дава јасна насока за остатокот од трудот. 

Генерално, воведот обезбедува добра основа за истражувањето и јасно ги 
наведува намената, целите и насоката на студијата. Исто така, го истакнува значењето 
на проблемот и пристапот што авторот го преземал да го адресира проблемот. 

Истражувањето е од клучно значење за разбирање на моменталната ситуација и 
за идентификување на областите каде што треба да се вложат напори за подобрување 
на прифаќањето и опфатот на вакцинацијата. Со справување со незнаењето и 
коригирање на негативните ставови и практики, имплементацијата на стратегиите може 
да доведе до повисоки нивоа на прифаќање и подобрена покриеност со вакцинацијата 
против ХПВ. Ова, пак, може да има значително влијание врз јавното здравје и да 
помогне во спречување на рак на грлото на матката и други болести поврзани со ХПВ. 
 

Воведот е составен од шест потпоглавја, од кои секое се однесува на различни 
аспекти на темата на истражувањето. Првите четири потпоглавја даваат сеопфатен 
преглед на епидемиологијата на инфекцијата со ХПВ и придружните болести, вакцината 
против ХПВ, програмите за имунизација и стратегиите за вакцинација, како и 
дијагностицирањето и третманот на болестите поврзани со ХПВ. 

Вклучувањето на идната перспектива во потпоглавје 1.5 ја покажува свесноста на 
авторот за моменталната состојба на теренот и помага да се контекстуализира 
истражувањето. Анализата на ситуацијата во Република Косово во потпоглавје 1.6 дава 
вредни сознанија за моменталната ситуација и ја истакнува важноста на истражувањето. 
 

Ова истражување има јасен и добро образложен мотив. Недостигот на студии 
поврзани со ХПВ и вакцината  против ХПВ во Република Косово и потребата од 
информации за поддршка на интервенциите во јавното здравство кои ќе го зголемат 
знаењето и разбирањето за ХПВ и вакцината против ХПВ се убедливи причини за 
спроведување на ова истражување. 

Целта на истражувањето е да се соберат локално добиени податоци за да 
помогнат во развојот на политики за воведување и промовирање на вакцината против 
ХПВ во Република Косово. Ова е клучно за намалување на стапката на рак на грлото на 
матката со зголемување на администрацијата на вакцината против ХПВ и ПАП-тестот. 
Генерално, истражувањето има релевантна и важна цел, а мотивацијата на авторот е за 
пофалба. Фокусот на добивање локално добиени податоци ја нагласува потребата за 
локализирано истражување кое е специфично за контекстот, што може да има 
значително влијание врз јавното здравје. 
 
 

Во второто поглавје, целите на оваа студија се јасно наведени и концизни. Целта 
е да се истражи нивото на свесност, знаењето, ставовите и практиките во врска со 
инфекциите со ХПВ и вакцината против ХПВ кај младата популација во Република 
Косово. Оваа цел е добро дефинирана и лесно разбирлива. 



Специфичните цели се, исто така, добро дефинирани и конзистентни со целта на 
студијата. Целта 1 се фокусира на проценување на нивото на инфекција со ХПВ и 
свесноста за вакцините против ХПВ кај населението, додека целта 2 се фокусира на 
проценка на нивото на знаењето, ставовите и практиките во врска со ХПВ и болестите 
поврзани со ХПВ. Целта 3 има за цел да ја процени врската помеѓу демографските 
карактеристики (на пр., пол, возраст, образование, место на живеење, брачен статус и 
сексуално однесување) и нивото на свесност, знаење, ставови и практики во врска со 
ХПВ и болестите поврзани со ХПВ. Вклучувањето на демографските карактеристики во 
анализата додава дополнителна длабочина на студијата и ќе помогне да се утврдат 
можните врски помеѓу овие фактори и знаењето, ставовите и практиките за ХПВ и 
вакцината против ХПВ. 

Хипотезата е добро структурирана и се заснова на специфичните цели на 
студијата. Хипотезата ја тестира разликата во нивото на знаење, свесност и ставови кон 
инфекциите со ХПВ, вакцината против ХПВ и болестите поврзани со ХПВ во однос на 
различните демографски карактеристики и сексуалното однесување. 

Генерално, поглавјето „Цели“ е добро составено и дава јасен и концизен 
преглед на намената и целите на студијата. 
 

Во третото поглавје беше спроведена студија на пресек за да се оцени 
знаењето и свесноста за инфекцијата со човечкиот папиломен вирус (ХПВ) кај 
поединци на возраст од 18 до 34+ години, во одредена временска рамка од јуни 2021 
до август 2021 година. 
 

Големината на примерокот е 500 учесници, кои беа избрани со пригоден 
примерок на подобни кандидати. Податоците беа собрани со помош на онлајн 
прашалник, адаптиран од студијата на Знаење, став и пракса (ЗСП) во слична 
социокултурна средина на Република Косово. 
 

Прашалникот беше организиран во 4 дела, вклучувајќи демографски 
информации, знаење, став и пракса за ХПВ и вакцината против ХПВ. Прашалникот беше 
пилотиран на 50 учесници и беше модифициран врз основа на повратните информации. 
Податоците беа зачувани на компјутер заштитен со лозинка. 

Студијата го мери знаењето прашувајќи за целната група за ХПВ, начинот на 
пренесување и како учесниците дознале за ХПВ. 

Ставот беше измерен со прашување за верувањата во безбедноста и ефикасноста 
на вакцината против ХПВ и желбата за примање на вакцината. 

Практиката се мери со прашањето дали учесниците ја примиле вакцината против 
ХПВ и причините поради кои не ја примиле. 
 

Поглавјето 4 се состои од четири подпоглавја кои ги содржат наодите од 
истражувањето. Првото потпоглавје ги испитува социодемографските карактеристики, 
второто потпоглавје ги разгледува сексуалните активности, третото потпоглавје го 
испитува знаењето и свесноста за ХПВ и болестите поврзани со ХПВ и четвртото 
потпоглавје ги анализира ставовите и мислењата за вакцината против ХПВ. 
 

Студијата опфати 500 возрасни лица со опсег на возраст од 18 до 34+ години. 
Мнозинството од испитаниците се жени (60 %) и со средно образование (60,2 %). 



Поголем процент од испитаниците живееле во урбани средини (64,8 %). Испитаниците 
биле главно слободни (40,4 %) или во врска (31,4 %), а околу половина биле вработени 
(44,8 %). 
Дополнително, 26 % од испитаниците биле во брак, додека 1,8 % биле разведени. 33,4 
% од испитаниците се студенти, 14,6 % се невработени, 3 % се уште на училиште, а 4,2 % 
имале друг професионален статус. 
Треба да се забележи дека процентуалната разлика во возрасните групи беше 
статистички незначителна со p-вредност помала од 0,05. Податоците претставуваат 
слика од социо-демографските карактеристики на учесниците во студијата и можат да 
обезбедат вреден увид во популацијата што се проучува. 
 

Во однос на сексуалните навики од резултатите од истражувањето за сексуална 
активност меѓу 500 учесници, првото прашање ги прашува испитаниците дали се 
сексуално активни или не, при што 69,4 % изјавиле дека се сексуално активни, а 28,8 % 
дека се сексуално неактивни. 9 учесници не одговориле на прашањето (1,8 %). 

Второто прашање го покажува бројот на испитаници во секоја категорија, при 
што 255 учесници (51,0 %) изјавиле дека имале само еден сексуален партнер во 
изминатите 12 месеци и 59 учесници (11,8 %) изјавиле дека имале 2-3 сексуални 
партнери. 14 учесници (2,8 %) изјавиле дека имале 4-5 сексуални партнери и 13 
учесници (2,6 %) изјавиле дека имале 5 или повеќе партнери. 9 учесници не одговориле 
на ова прашање (1,8 %). 

Третото прашање ги прикажува резултатите како проценти. Податоците 
покажуваат дека 75,4 % од учесниците не користеле кондом при последната сексуална 
средба, додека 22,8 % изјавиле дека користеле кондом. 9 учесници не одговориле на 
ова прашање (1,8 %). 
Податоците даваат вредни информации за сексуалното однесување и практики на 
учесниците во студијата. 
 

Во однос на знаењето за ХПВ, оваа студија наведува дека 70 % од испитаниците 
знаеле за ХПВ, а 29,6 % не. Постои значајна поврзаност помеѓу социо-демографските 
карактеристики (место на живеење, образование, работен статус, употреба на кондоми) 
и знаењето за ХПВ, но не и со демографските карактеристики (возраст, пол, брачен 
статус, сексуална активност, број на партнери). Испитаниците од урбаните средини, со 
средно или високо образование, вработени и кои користеле кондоми покажале повеќе 
познавање за ХПВ во споредба со оние од руралните средини, со основно образование, 
невработени и кои не користеле кондоми. 

Во однос на начинот на пренесување на ХПВ, 54,2 % од испитаниците знаеле 
како се пренесува, но немало корелација со социо-демографските карактеристики. 
Мнозинството од испитаниците (60,8 %) не знаеле дали ХПВ може да помине сам по 
себе, а мнозинството (59,8 %) не знаеле дали ХПВ може да се излечи со антибиотици. 
Мнозинството (58,4 %) не знаеле дали ХПВ може да предизвика рак на грлото на 
матката или на устата. Разликата помеѓу одговорите „не знам“ и другите одговори 
беше статистички значајна за сите три прашања. 
 

Резултатите од истражувањето за ставовите кон вакцината против ХПВ се сумирани 
на следниов начин: 



• 58,6 % од испитаниците не знаеле дали вакцината против ХПВ е безбедна, 33,4 
% се согласуваат дека е безбедна, 6,0 % не се согласуваат и 2,0 % не дале 
одговор. Разликата меѓу оние кои не знаеле за безбедноста и оние кои дале 
точен одговор беше значајна (p<0,05). 

• 46,6 % од испитаниците изјавиле дека не знаат дали можеби ќе се заразат со 
ХПВ во иднина, 41,2 % се согласиле дека можеби ќе се заразат, 9,2 % не се 
согласуваат и 3,0 % не дале одговор. Разликата помеѓу одговорите кои се 
искажале позитивно и оние што не знаеле дали ќе се заразат не беше значајна 
(p>0,05). 

• 71,3 % од испитаниците изјавиле дека не знаат дали можеби ќе имаат рак на 
грлото на матката во иднина, 7,3 % се согласиле дека можеби ќе имаат, 19,0 % 
не се согласуваат, а 2,4 % не одговориле. Разликата помеѓу одговорите кои се 
согласуваат и оние што не знаеле дали би имале рак на грлото на матката беше 
значајна (p<0,05). 

• Не беше забележана корелација помеѓу социо-демографските карактеристики и 
ставовите за потенцијален развој на рак на грлото на матката во иднина 
(p>0,05). 

• 8,8 % од испитаниците посочиле дека би ја дале вакцината против ХПВ на 
нивната ќерка, 28,0 % се изјасниле дека не би го сториле тоа, 62,0 % одговориле 
со „не знам“, а 1,2 % не дале одговор. Јазот помеѓу одговорите „не знам“ и 
останатите одговори беше значаен (p<0,05). 

• 97 % од испитаниците изјавиле дека не ја примиле вакцината против ХПВ, 2,2 % 
не одговориле, а 0,8 % ја примиле вакцината; разликата беше значајна (p<0,05). 

 
Како заклучок, резултатите од истражувањето покажуваат дека значителен дел од 

испитаниците имаат ограничено разбирање за вакцината против ХПВ и нејзините 
потенцијални здравствени придобивки. Постои значителен јаз меѓу оние што не се 
сигурни за безбедноста на вакцината и оние што се свесни за нејзината безбедност. 
Резултатите, исто така, сугерираат дека е потребна поголема едукација за да се зголеми 
свесноста и разбирањето за вакцината против ХПВ и нејзиното влијание врз 
спречувањето на ракот на грлото на матката. Резултатите од истражувањето ја 
нагласуваат потребата од подобрено здравствено образование и комуникација за да се 
осигура дека поединците донесуваат информирани одлуки за нивното здравје и 
благосостојба. 

Покрај тоа, нискиот процент на испитаници кои посочиле дека ќе ја дадат вакцината 
против ХПВ на нивната ќерка укажува на потреба од зголемена промоција на 
придобивките и безбедноста на вакцината за родителите и старателите. Високиот 
процент на испитаници кои се изјасниле дека не ја примиле вакцината против ХПВ, исто 
така, укажува дека може да има бариери за пристап и користење на вакцината, што би 
можело да се решат преку подобрена испорака на вакцини и напори за информирање. 
Севкупно, резултатите од истражувањето ја истакнуваат важноста од континуираните 
напори за едукација на поединците и зголемување на пристапот до вакцината против 
ХПВ за да се спречи ширењето на ХПВ и да се намали ризикот од рак на грлото на 
матката. 
 

Во Поглавје 5 (Дискусија) се коментираат добиените резултати и се споредуваат со 
резултатите од други истражувања спроведени со иста или слична целна група. 



 
Забележително е тековното истражување што се спроведува за знаењето за 

инфекциите со човечкиот папиломен вирус (ХПВ) во Република Косово бидејќи се 
опишува како најсеопфатно и најобемно истражување спроведено на оваа тема. 
 

Резултатите од истражувањето покажуваат дека нивото на знаење за ХПВ е под 
влијание на социо-демографски фактори, како што се местото на живеење, степенот на 
образование, работниот статус и употребата на кондоми, наместо демографските 
карактеристики како што се возраста, полот, брачниот статус, сексуалната активност и 
бројот на партнери. Резултатите покажуваат дека постои значајна разлика во знаењето 
за ХПВ помеѓу испитаниците кои знаат и не знаат за тоа, при што 70 % од испитаниците 
имаат одредено познавање за ХПВ, а 29,6 % немаат никакво знаење. Наодите ја 
отфрлаат првичната хипотеза дека нема разлика во нивото на знаење и свесност за ХПВ 
врз основа на демографските карактеристики. 
 

Според податоците наведени во тезата, се заклучува дека резултатите од тековната 
студија се споредливи со претходните студии кои го истражувале знаењето за ХПВ. Ова 
е очигледно од сличностите во резултатите, како што се: 

• Поголемиот дел од учесниците имаа ниско или умерено знаење за ХПВ, што е во 
согласност со другите студии. 

• Високото ниво на образование е значајно за подобро знаење за ХПВ, што е 
поддржано од неколку студии. 

• Една шведска студија откри корелација помеѓу приходот и знаењето за ХПВ, што 
би можело да биде интересно да се истражува понатаму. 

• Мал број учесници во оваа студија знаеле дека ХПВ може да помине сам по себе, 
што е слично на резултатите од другите истражувања. 

• Над половина од учесниците во оваа студија знаеле дека ХПВ е сексуално 
пренослива инфекција, што е во согласност со резултатите од другите студии. 

• 37,2 % од учесниците во оваа студија знаеле дека ХПВ може да предизвика рак 
на грлото на матката, но 58,4 % не го знаеле тоа, што е исто така во согласност 
со другите студии. 

Резултатите од студијата укажуваат на значајна разлика во знаењето и ставовите кон 
вакцината против ХПВ врз основа на различни социо-демографски карактеристики. 
Резултатите ја оспоруваат хипотезата дека нема разлика во знаењето и ставовите кон 
вакцината против ХПВ врз основа на демографските карактеристики. Понатаму, 
студијата ја истакнува потребата од дополнително образование и споделување 
информации за вакцината против ХПВ, бидејќи мнозинството од испитаниците не 
знаеле дали ќе ја дадат вакцината на своите ќерки, а голем процент и самите не ја 
примиле вакцината. 

Резултатите од оваа студија се во согласност со наодите на Garbutt et al. (2021), кој 
заклучил дека постои недостиг на знаење и свесност за вакцината против ХПВ кај 
општата популација и важноста од обезбедување едукација и информации за вакцината 
за зголемување на знаењето и разбирањето. 

Генерално, резултатите од тековната студија се усогласуваат со наодите од 
претходните истражувања за знаењето за ХПВ. 
 
 



Обезбедените резултати го поддржуваат отфрлањето на третата хипотеза. 
Податоците укажуваат на статистички значајна разлика во знаењето, свесноста и 
односот кон болестите поврзани со ХПВ и нивната дијагноза и превенција меѓу различни 
демографски групи. Наодите ја нагласуваат важноста на насочените стратегии за 
образование и комуникација, особено за демографските групи со помалку знаење и 
свесност за ХПВ и неговите последици. 
 

Резултатите од студијата презентирани во оваа теза се усогласуваат со наодите од 
претходните студии кои го истражувале знаењето, ставовите и верувањата на 
родителите за вакцинацијата против ХПВ. Резултатите покажуваат дека само 8,8 % од 
испитаниците би дале вакцина против ХПВ на својата ќерка, со висок процент (62 %) од 
испитаниците кои не знаат дали би го сторите тоа. Ова е во согласност со претходните 
студии кои открија дека многу родители веруваат дека нивното дете е премладо за 
вакцината и не гледаат потреба од тоа, како и загриженоста за испраќање порака дека 
сексуалната активност е прифатлива. Овие наоди ја нагласуваат потребата за подобро 
образование и информации за родителите за придобивките и важноста на вакцината 
против ХПВ, особено во заштитата од ракот поврзан со ХПВ. Резултатите, исто така, ги 
поддржуваат наодите од претходните студии кои ја идентификуваа потребата за 
поефективни стратегии за комуникација и едукација за да се зголеми знаењето и 
разбирањето за вакцината против ХПВ. 
 

Анализата го поддржува отфрлањето на четвртата хипотеза. Резултатите покажуваат 
дека интернетот е почесто користен извор на информации за ХПВ во споредба со други 
извори како што се образованието, давателите на здравствени услуги и печатените 
медиуми. Ова ја нагласува важноста од користење на онлајн платформи за едукација на 
јавноста за ХПВ и болести поврзани со ХПВ, како и важноста за обезбедување точни и 
веродостојни информации на интернет за да се спротивстави на сите дезинформации 
што може да кружат. 

Резултатите предлагаат дека матичните лекари имаат клучна улога во ширењето 
информации за вакцинацијата против ХПВ. Наодите од анкетите во Италија и Аргентина 
покажуваат дека луѓето кои добивале информации од медицински професионалци 
имаат подобрено знаење и поголем интерес да дознаат повеќе за вакцината против 
ХПВ. Рамката ЗСП ја нагласува значајноста на знаењето во обликувањето на ставовите и 
прифаќањето на вакцината. Студијата покажа дека по едукативна интервенција, 20 % од 
испитаниците кои првично не сакале да вакцинираат го промениле својот став. 
Резултатите ја нагласуваат важноста од едукација на заедницата и подготовка на 
пациентите за вакцинација против ХПВ. 

Врз основа на резултатите, се укажува на тоа дека постојат разлики во процентот 
на примање на вакцините против ХПВ, кои се под влијание на фактори како што се: пол, 
раса, етничка припадност и социо-економски статус. Ова се усогласува со други студии 
кои покажаа слични резултати. Понатаму, се наведува дека зголемувањето на опфатот 
со вакцината против ХПВ има потенцијал да ја намали појавата на ХПВ и поврзаната 
смртност од рак, како и да создаде колективен имунитет. Ова е поткрепено со 
истражување кое ги покажува придобивките од поголема покриеност со вакцинација 
против ХПВ. Дополнително, акцентот на вакцинирањето на момчињата е нагласен како 
начин да се заштитат повеќе поединци од болести поврзани со ХПВ по споредлива цена, 



што е во согласност со другите студии кои ја дискутираа важноста од зголемување на 
примањето на ХПВ вакцините кај мажите. 

Сепак, и покрај потврдената безбедност и ефикасност, стапките на примање на 
ХПВ вакцините остануваат далеку пониски од целта поставена од „Здрави луѓе“ и 
пониски од другите вакцини препорачани за младите. Неколку истражувања покажаа 
дека факторите како што се полот, расата, етничката припадност и социоекономскиот 
статус можат да влијаат на стапките на вакцинирање. 
 
 

Шестото поглавје дава заклучоци за интервенција на јавното здравство 
насочена кон подобрување на знаењето за ХПВ и болестите поврзани со ХПВ и 
зголемување на прифаќањето на вакцината против ХПВ. 
 

Студијата заклучи дека знаењето за ХПВ кај луѓето во Република Косово е слабо и 
треба да се подобри за да се промени односот кон примањето вакцина против ХПВ. 

1. Знаењето за ХПВ кај луѓето во Република Косово е слабо и треба да се подобри 
преку програми за здравствена едукација и подигање на свеста. 

2. Ставот кон вакцината за ХПВ е низок до умерен, а стапката на вакцинација е 
само 0,8 %. 

3. Ставот кон ХПВ, вакцината и другите фактори се значително поврзани со 
примањето на вакцината. 

4. Вакцините против ХПВ треба да бидат вклучени во националната програма за 
имунизација бидејќи сè уште нема воспоставена програма. 

5. Здравствените работници играат клучна улога во промовирањето на вакцината 
против ХПВ и зголемувањето на нејзиното примање. 

6. Тековната пандемија на COVID-19 претставува можност за промовирање на 
вакцината против ХПВ бидејќи луѓето се посвесни за важноста на вакцините и 
инфраструктурата за вакцини е зајакната. 

7. Важно е да се едуцираат луѓето за ризиците поврзани со ХПВ и придобивките 
од вакцинацијата за да се разликува од вакцината против COVID-19. 

 
Седмото поглавје содржи сеопфатен преглед на литературата која беше користена 

за целите на оваа докторска дисертација. Овој дел вклучува вкупно 105 релевантни 
извори од релевантните области. 
 
ОЦЕНА НА ТРУДОТ 

Докторската дисертација на д-р Ернад Косуми е добро структурирано научно 
истражување во областа на јавното здравство, кое има за цел да ги процени 
моменталните знаења, ставови и практики во врска со ХПВ и вакцината против ХПВ кај 
населението во Република Косово. Употребата на пристапот од аспектот на јавното 
здравје за проучување на темата е за пофалба, бидејќи овозможува сеопфатна анализа 
на моменталната ситуација и идентификација на факторите кои влијаат на прифаќањето 
на вакцината против ХПВ. Истражувањето е насочено и кон предлагање на 
јавноздравствени интервенции за вклучување на вакцината во националната програма 
за имунизација и со тоа да се зголеми опфатот со вакцината против ХПВ, која е клучна 
мерка за превенција од рак на грлото на матката. Генерално, описот на дисертацијата 



го истакнува неговото потенцијално значење во придонесот за подобрување на јавното 
здравје во Република Косово. 
 

Докторската дисертација на кандидатот д-р Ернад Косуми, со наслов: „Тековна 
состојба во однос на знаењето, ставот и практиката за хуманиот папиломавирус и 
придружните фактори кај населението во Република Косово“, 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 

Пред одбраната на докторската теза, кандидатот ги објави (како прв автор, во 
меѓународни научни списанија) следниве рецензирани истражувачки трудови: 

1. Kosumi E, Isjanovski V, Spasovski M. Knowledge about human papillomavirus and 
associated factors among population in the Republic of Kosova. Arch Pub Health [Internet]. 
2022 Dec. 30 [cited 2023 Jan. 30];14(2):21-33. Available from: https://www.id-
press.eu/aph/article/view/6059 

 

2. Kosumi E, Kosumi M, Spasovski M. Attitude and practice on Human Papillomavirus, 
Human Papillomavirus Vaccine and associated factors among population in the Republic 
of Kosova. Arch Pub Health [Internet]. 2022 Dec. 30 [cited 2023 Jan. 30];14(2):34-45. 
Available from: https://www.id-press.eu/aph/article/view/6067 

  

 
ЗАКЛУЧОК И ПРЕДЛОГ 
 

Докторската дисертација на д-р Ернад Косуми е револуционерна студија во 
областа на јавното здравје, која е единствена студија од областа на јавното здравје која 
ги оценува знаењата, ставовите и практиките на луѓето во врска со ХПВ и вакцината 
против ХПВ во Република Косово со научен метод. Резултатите од истражувањето ќе го 
олеснат спроведувањето на иницијативата за јавно здравје насочена кон зголемување 
на опфатот на вакцината против ХПВ како јавноздравствена мерка за спречување на рак 
на грлото на матката. 

Заклучоците и препораките засновани на наодите може да послужат како основа 
за напорите на јавното здравство за зголемување на примањето на вакцината против 
ХПВ како начин за спречување на рак на грлото на матката. 
 

Со оглед на наведеното, Комисијата му предлага на Наставно-научниот совет на 
Медицинскиот факултет да ја прифати позитивната оценка и да закаже одбрана на 
докторската дисертација на кандидатот д-р Ернад Косуми со наслов: „Тековна состојба 
во однос на знаењето ставот и практиката за човечкиот папиломен вирус и придружните 
фактори кај населението во Република Косово“. 
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РЕЦЕНЗИЈА 
ЗА ОЦЕНА НА ДОКТОРСКАТА ДИСЕРТАЦИЈА „ИСТРАЖУВАЊЕ И 

КРИТИЧКА АНАЛИЗА НА ОПТИМАЛЕН МОДЕЛ ЗА ПРОЦЕНКА НА 
ЗДРАВСТВЕНИОТ РИЗИК ВО ОКОЛИНАТА НА ИНДУСТРИСКИ 

КОНТАМИНИРАНИ ТОЧКИ ВО РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА“ ОД  
М-Р САНДРА КОСТЕСКА, ПРИЈАВЕНА НА МЕДИЦИНСКИОТ ФАКУЛТЕТ ВО 

СКОПЈЕ 

Наставно-научниот совет  на Медицинскиот факултет во Скопје, на седницата одржана на 

27.12.2022 година, формираше Комисија за оцена на докторската дисертација со наслов: 

„Истражување и критичка анализа на оптимален модел за проценка на здравствениот ризик во 

околината на индустриски контаминирани точки во Република Северна Македонија“ од 

кандидатката м-р Сандра Костеска, во состав: проф. д-р Јордан Минов (претседател), проф. д-р 

Драган Ѓорѓев  (ментор), проф. д-р Розалинда Исјановска (член), проф. д-р Марија Топузовска 

Латковиќ (член) и проф. д-р Дејан Мираковски (член). 

Комисијата во наведениот состав, со внимание ја прегледа и ја оцени докторската 

дисертација и на Наставно-научниот совет  на Медицинскиот  факултет му го поднесува следниов 

И  З  В  Е  Ш  Т  А  Ј  

АНАЛИЗА НА ТРУДОТ 

Докторската дисертација на кандидатката м-р Сандра Костеска, со наслов „Истражување и 

критичка анализа на оптимален модел за проценка на здравствениот ризик во околината на 

индустриски контаминирани точки во Република Северна Македонија“, содржи 88 страници 

компјутерски обработен текст во фонт Georgia, со проред 1,5 линии и големина на букви 12pt, со 9 

фусноти, 117 библиографски единици, меѓу нив научни трудови, статии, книги, национални 

прописи, меѓународни акти и интернет-ресурси. 

Трудот е структуриран во 9 глави, вовед и заклучни согледувања. Деловите се 

систематизирани во точки и потточки со наслови и поднаслови, со што се обезбедува соодветно 

следење на материјата која е обработена во истражувањето.  

Во воведот на трудот, изложени се основните дефиниции користени во трудот и 

претставени се предметот и целите на истражувањето, хипотезата, истражувачките прашања, 

теоретската рамка и методите на истражувањето. Кандидатката укажува на комплексното влијание 

на индустриски контаминираните точки (ИКТ) и нивната сериозност како јавно-здравствен 

проблем. Се надоврзува на користените и препорачаните модели на меѓународно ниво за проценка 

на здравствениот ризик на резидентното население во околината на ИКТ. Кандидатката, исто така, 

образложува дека причините кои влијаат на проценките и перцепцијата на резидентното население 

во однос на ризиците, неопходно е детално да се проучуваат во насока да се создаде ефективна 

комуникација на ризикот помеѓу владите и јавноста. 

Во првата глава од докторската дисертација, кандидатката ја објаснува дефиницијата за 

индустриски контаминирани точки и нивната поврзаност со современиот технолошки развој, 

притоа ставајќи главен акцент на штетното влијание врз човековото здравје и животната средина и 

социоекономскиот статус на населението кое живее во нивна непосредна близина. Во прилог на ова, 

се истакнува дека несоодветното проектирање и управување со индустриските активности 



придонесува за загадување на воздухот, водата и почвата што предизвикува загриженост по 

здравјето на работниците и населението што живее во околината на индустриските постројки. 

Особено загрижувачки се токсичните агенси кои имаат директно влијание врз здравствената 

состојба на експонираната популација и ранливите категории, вклучително и децата. Од друга 

страна, пак, дополнително, ИКТ се карактеризираат со комплексност која доаѓа од различниот 

социо-економски контекст и прашања поврзани со нееднаквостите и т.н. еколошка правда. 

Кандидатката дава осврт и на состојбата со ИКТ во Република Северна Македонија и го става во 

фокус на вниманието, проблемот со депонијата на линдан оценета со највисок степен на еколошки 

и здравствен ризик лоцирана во Скопскиот Регион. Ги анализира меѓународните приоди за 

проценка на влијанието врз здравјето на ИКТ низ годините наназад сè до сегашните и широко 

прифатени публикувани водичи креирани врз база на епидемиолошките податоци за негативните 

ефекти на ИКТ врз здравјето на населението. Објаснува дека комплексноста во еколошкото здравје 

и социјалните аспекти на ИКТ, методологијата и пристапот во истражувањето на влијанието на ИКТ 

врз здравјето се многу хетерогени. Некои земји го имаат потребното искуство во оваа област, а 

некои, пак, имаат лимитирани ресурси и помалку интензивни студии. Поголемиот дел од нив ги 

следат препораките на Светската здравствена организација, која полага силни заложби во однос на 

оваа проблематика. СЗО има публикувано неколку документи во кои се опишани специфични 

прашања поврзани со здравјето на населението и контаминираните подрачја, вклучувајќи ги и 

стратегиите на комуникација и инволвирање на заинтересираните страни. Кандидатката ја 

објаснува и потребата од истражувања поврзани со перцепцијата на ризикот и важноста од 

соодветна комуникација на ризикот и мултисекторска инволвираност при процесот на негово 

дефинирање и управување.  

Во втората глава, изнесен е основниот мотив за истражувањето, кој произлегува од 

фактот што и покрај широката литературна база поврзана со ова комплексно подрачје и искуствата 

на развиените земји, сè уште не може да се одреди веродостојна слика за здравствениот импакт и 

применетиот методолошки приод за негова проценка во рамки на контаминираните зони, како и 

фактот што отсуствува хармонизиран методолошки пристап во проценката на здравствените 

ризици поврзани со индустриски контаминираните точки во Република Северна Македонија. 

Дополнителен мотив е и фактот што во Република Северна Македонија постојат повеќе бариери во 

управувањето со контаминираните точки: непостоење на официјална национална стратегија за 

ремедијација на контаминираните точки, непостоење на специфичен закон за заштита на почва, 

недостаток на технички водичи за истражување на контаминацијата, проценка на здравствениот и 

еколошкиот ризик и приоритизација на потребните акции и управување со контаминираните 

точки, недоволен институционален капацитет, како и непостојана координација меѓу институциите 

на национално ниво. 

Во третата глава, претставени се целите на ова истражување, при што основна цел е 

преку анализа на соодветно селектирани литературни податоци поврзани со различни сегменти и 

методолошки приоди за проценка на здравствениот ризици во индустриски контаминираните 

точки на меѓународно и на национално ниво, да се направи увид и да се изготви компаративна 

анализа на досегашниот приод за проценка на здравствено-еколошкиот ризик на индустриски 

контаминираните точки во Република Северна Македонија. Дополнителна цел е и да се добијат 

податоци за перцепцијата на локалното население, односно неговото мислење и ставовите во однос 

на ризиците поврзани со ИКТ. 

Во четвртата глава се дефинирани истражувачките прашања, насочени кон докажување 

на достапност на доволно валидни сознанија поврзани со примената на соодветен методолошки 

приод за проценка на здравствениот ризик кои заедно со сознанијата од истражувањето на 



перцепција на ризикот ќе дадат валидна основа за комуникација на ризикот и воспоставување на 

национална рамка за спроведување на ефикасен систем за идентификација и управување со 

здравствениот ризик во индустриски контаминираните точки. 

Петатта глава од докторската дисертација ги прикажува дизајнот на студијата и 

материјалот/примерокот на истражувањето. Во неа се објаснети користените методи за селекција и 

евалуација на прегледаната литература, при што фокусот е ставен на студии изведени во периодот 

2000 – 2017 година и публикувани податоци од истражувањата за проценка на ризик спроведени во 

Република Северна Македонија. Опишана е методологијата и алатките за анкетното истражување на 

перцепција на ризикот спроведено во периодот декември 2021 – јануари 2022 година, на 

населението кое живее во околината на една индустриски контаминирана точка во Скопскиот 

Регион. Во оваа глава се претставени и статистичките методи за обработка на податоците добиени 

во текот на истражувањето. 

Во шестата глава, текстуално, табеларно и графички се претставени резултатите од 

прегледот на релевантната литература и применетите методолошки матрици во селектирани 

меѓународни студии, методот за проценка на ризик применет во ИКТ АД ОХИС и анкетното 

истражување во јавноста. Во седмата глава, презентирана е дискусијата на наодите – проценките 

со наодите во слични истражувања, пред сè на меѓународно поле, како и посебна дискусија за 

резултатите од истражувањето на перцепцијата на ризикот. Во седмата глава се опишани и 

ограничувањата на студијата, при што се наведува дека повеќето студии поврзани со истражувањата 

на здравствениот импакт на ИКТ се публикувани во списанија каде што методолошкиот пристап, 

главно, бил надвор од рамката на поставената методологија за проценка на јавноздравствен ризик, 

а во дел од нив вклучувајќи ја и студијата во АД ОХИС недостасуваат епдемиолошки податоци за 

евентуалниот специфичен морбидитет и/или мораталитет на населението во околината на ИКТ. 

Недостатокот на публикувани податоци за линдан во рамки на европските граници, исто така, 

претставува ограничување за релевантна процена на здравствениот ризик. 

Осмата глава ги резимира главните наоди во студијата ставајќи ги во релација со 

истражувачките прашања, а ги излистува и заклучните согледувања кои водат до предлог-

чекори за идни истражувања дискутирани во последната деветта глава. Спроведениот 

методолошки пристап за проценка на здравствениот ризик на ИКТ во Република Северна 

Македонија ги следи препораките на меѓународните водичи. Според овие препораки, како клучни 

приоритети при креирање на политиките кои се однесуваат на влијанието на индустриски 

контаминираните точки врз човековото здравје се потенцираат следниве: формирање на детални 

листи на индустриски контаминираните точки и податоци за нивната надлежност, идентификација 

на индустриската активност во ИКТ, независно дали сè уште се одвива или се одвивала во минатото, 

типот на контаминацијата и големината на локалната популација, утврдување на евентуални 

постоечки податоци за проценката врз здравјето, дали биле спроведени претходно и кои 

недостатоци се утврдени, распределба на ресурси за истражувања кои се поврзани со проценка на 

здравствениот ризик, како и за ремедијација со цел отстранување на хазардите по здравјето, 

обезбедување на сериозен и мултидисциплинарен приод за процена и активности поврзани со 

здравствениот импакт на ИКТ, развој на план на активности за итни и неитни одговори за 

намалување на влијанието на ИКТ, потенцирање на постоењето на повеќекратна експозиција на 

животната средина и повеќекратни влијанија врз здравјето, вклучувајќи нееднаква распределба на 

влијанијата, во сите комуникации и дебати поврзани со ИКТ, промовирање и запознавање на 

јавноста со влијанието на ИКТ врз човековото здравје, активно инволвирање во случај на потреба од 

итна транзиција на методите од услови на проценка на единечна експозиција во сериозен и 

мултидисциплинарен приод кој вклучува обединување на еколошкиот и здравствениот сектор 



заедно. Непостоењето на здравствени податоци и епидемиолошки студии ја лимитира проценката 

за целокупниот здравствен импакт. Врската меѓу здравствените податоци од датабазите, почнувајќи 

од матичните лекари, итните служби, хоспитализациите и податоците за смртност на индивидуално 

ниво, би довело до подобрување на можноста за идентификување на суспектни суппопулации кои се 

изложени на токсичните ефекти од еколошките хазарди на ИКТ, како и прибирање здравствени 

податоци на индивидуално ниво. Пристапот за проценка на ризикот врз здравјето и влијанието врз 

здравјето треба да вклучува хармонизирани стратегии кои ќе ги земат предвид комплексните 

мешавини од еколошки, здравствени и социјални аспекти на ИКТ. Резултатите од ова истражување 

ја потврдуваат потребата од воспоставување на заеднички јазик помеѓу експертите од различни 

дисциплини и поголема транспарентност во комуникација на ризикот. 

Предмет на истражување 

Предмет на студијата е преку анализа на селектирани литературни податоци поврзани со 

различни сегменти и методолошки приоди за проценка на здравствените ризици во индустриски 

контаминираните точки на меѓународно и национално ниво, да се спроведе увид и направи 

компаративна анализа на досегашниот приод за проценка на здравствено-еколошкиот ризик на 

индустриски контаминираните точки во постојните демографски, социјално-економски и јавно 

здавствени околности во Република Северна Македонија. Дополнителна цел е да се добијат 

податоци за перцепцијата на локалното население, односно неговото мислење и ставовите во однос 

на ризиците поврзани со ИКТ и нивото на информираност на јавноста.  

Специфичните цели на истражувањето, пак, се насочени кон преглед и анализа на 

достапни и соодветно селектирани потребни литературни податоци за индустриски 

контаминираните точки во Европа, кон разработка на  методолошки матрици за проценка на 

влијанијата врз животната средина и проценка на ризикот по здравјето на популацијата во 

индустриски контаминираните точки, како и критичка анализа на спроведениот методолошки 

пристап за проценка на здравствениот ризик во индустриски контаминираната зона АД Охис 

Скопје, која безмалку во сите категоризации правени досега е оценета со највисок еколошки но и 

јавно здравствен ризик. Понатаму, специфичните цели поврзани со истражувањето на перцепцијата 

на резидентното население во околината на спомената контаминирана зона, се насочени кон 

добивање податоци за перцепцијата на ризиците по однос на влијанието врз здравствената состојба 

на локалното население, за степенот и довербата на достапните информации за еколошките ризици 

и поврзаноста меѓу факторите на перцепција на ризик, возраста, образованието на резидентното 

население и влијанието на когнитивните фактори. 

Податоци за состојбата на подрачјето во кое е работена дисертацијата 

Современиот индустриски развој резултира со бројни придобивки кои произлегуваат, пред 

сè, од социоекономски развој, но сепак бројни се и штетните ефекти и влијанија врз здравјето на 

луѓето и животната средина во целост. Проценките на Европската агенција за животна средина 

(ЕЕА) за 2011 година се дека во рамки на земјите членки на Агенцијата, постојат околу 2,5 милиони 

потенцијално контаминирани подрачја. Од сите контаминирани подрачја, индустриски 

контаминираните точки (ИКТ) предизвикуваат голема загриженост од перспектива на јавното 

здравје, главно поради токсиколошкиот профил на бројните загадувачки супстанции, заради 

изложеноста на локалното население, како и заради потенцијалните здравствени ефекти и 

влијанија кај населението што живее во тие области.  

Карактеризацијата на целокупното влијание на ИКТ е комплексна задача затоа што 

честопати се работи за мултипни експозиции на хетерогени опасности и смеси од хемикалии кои 

афектираат неколку медиуми на животната средина, повеќе агенси од повеќе извори, близина до 



густо населени области, и пред сè комплексност која доаѓа од различниот социо-економски контекст 

во кое живее резидентното население. Во последнава декада постои значаен интерес за 

промовирање на проценката на влијанието врз здравјето (Health Impact Assessment – HIA), во 

рамки на европските стручни дебати. Светската здравствена организација (СЗО) воспоставува 

колаборативни центри, а се формира и Европска мрежа на експерти и релевантни институции, кои 

на база на спроведени студии публикуваат водичи во кои се дадени насоки за методолошките 

приоди за проценка на здравствениот импакт во ИКТ, како и упатства за еколошкиот и 

здравствениот сектор за начинот на разбирање и комуникација на здравствениот импакт.  

Во карактеризацијата на влијанието на ИКТ врз здравјето, вклучени се два главни 

методолошки приода: проценка на здравствениот ризик HHRA (Human Health Risk Assessment ) и 

епидемиолошки студии. Проценката на ризикот врз здравјето се заснова на квантитативна 

пресметка на веројатноста да се појави заболувањето, во функција на дозата на експозиција на 

даден агенс, најчесто хемиска супстанција. Класичната методологија на HHRA, која е применета во 

повеќе студии, се заснова на четири чекори: идентификација на контаминентот, проценка на 

врската доза-одговор (реакција), проценка на експозицијата и карактеризација на ризикот. 

Епидемиолошките студии, пак, ја истражуваат директната врска меѓу експозицијата и 

здравствената состојба на афектираната популација. Во зависност од целта, овие студии се 

групираат во три главни категории: студии за опис на здравствениот профил на населението кое 

живее во близина на ИКТ со можна поврзаност со локалните еколошки ризик-фактори, студии за 

анализа на поврзаноста меѓу еколошката експозиција и здравствениот исход и причината за негова 

појава, со цел проверка на претходно поставена хипотеза и надзор/контрола на развојниот модел на 

здравствениот профил на населението.  

Постојните докази за штетните еколошки влијанијата врз здравјето и благосостојбата на 

населението се бројни, а секојдневно се кумулираат и нови сознанија. Бројни епидемиолошки 

студии и студии на биомониторинг го потврдуваат негативниот резултат од влијанието на ИКТ. 

Голем придонес на овие сознанија дал проектот спроведен во Италија (2007 – 2010), каде што била 

проучувана поврзаноста на изложеноста на населението кое живее во близина на ИКТ и 

морбидитетот/болестите и смртноста како резултат на тие изложености, пред сè, тешки метали, ПАЈ 

(полициклични ароматични јаглеводороди) и халогени соединенија. Постојат неколку случаи во 

кои според резултатите на проектот постојат a priori докази за зголемена инциденција на: рак на 

желудник кај двата пола, зголемена смртност од рак на желудник, зголемен број болнички приеми 

од респираторни болести, зголемена инциденција и болнички приеми од нон-Хоџкин лимфоми, 

меланом и рак на дојка. Проектот пресметал 3508 зголемен број на смртни случаи од сите причини 

што одговара на 439 смртни случаи годишно, и тоа: 1321 случај од респираторни заболувања, 898 од 

рак на бели дробови и 588 смртни случаи од неоплазми на плеврата. Прегледот на 

епидемиолошката литература за негативните ефекти врз здравјето на населението кое живее покрај 

големи петрохемиски објекти покажува конзистентен доказ за поврзаност со болести на 

респираторниот систем, вклучувајќи го и ракот на белите дробови. Додека по однос на  леукемиите, 

се смета дека постои поврзаност, за не-Хочкинов лимфом, Хочкинова болест, мултипли миелом, 

неоплазми на мочниот меур и перинатални состојби, како пријавени асоцијации со проблематични 

толкувања.  

Социјалните нееднаквости поврзани со проблемот на ИКТ се ретко застапени во процесот 

на донесување на национални политики и одлуки. Oсобено малку внимание се посветува на 

нееднаквостите во изложеноста и поврзаните здравствени ризици со тие изложености кај децата 

кои живеат во близина на ИКТ, имајќи предвид дека депривираните групи на население најчесто 

живеат во таквите области. Уште во раните деведесетти години, спроведените епидемиолошките 



студии во Соединетите Американски Држави обезбедиле научни докази за специфичните влијанија 

на загадувањето на животната средина и пошироко, покажувајќи дека заедниците кои живеат на 

контаминираните подрачја имаат тенденција да се карактеризираат со висока преваленција 

(застапеност) на одредени етнички малцинства и популација со неповолен социоекономски статус. 

Сето ова претставува детерминанта на лошо здравје. Заклучоците на овие студии водат до потрагата 

по „еколошка правда”, што значи посочување на хетерогеноста во дистрибуцијата на еколошкиот 

ризик, потреба од спроведување на чистење на контаминираното подрачје и животната средина и 

поддршка на најранливите групи на население.  

Паралелно со заложбите на СЗО, во зависност од развојот на индустријата кој радикално се 

менува, се започнуваат стратегии за воспоставување правни рамки. Во многу земји, со воведувањето 

на нормативи и регулативи се настојува да се обезбеди минимизирање на негативните ефекти, се 

планираат активностите почнувајќи од почетната фаза, изборот на локацијата и приспособување 

кон најсовремените технологии. Меѓутоа, податоците укажуваат дека ова не секогаш се применува, 

особено кога старите технолошки процеси продолжуваат со својата активност во населена област 

или кога нормативите и стандардите се слабо имплементирани или не се во согласност со 

интензитетот на емисиите. Во ваков случај, кога здравјето може да биде или е директно афектирано, 

неопходно е соодветно планирање со цел да се обезбеди разумен и постојан економски развој без 

појава на неочекувани негативни ефекти. Ова подразбира комбинација од добро воспоставена 

легислатива, транспарентни практики во индустријата, активна соработка меѓу инволвираните 

заинтересирани страни и најважно, веродостојна проценка на здравствениот импакт.  

Повеќето земји во светот имаат процеси и процедури за проценка на еколошките влијанија 

(Environmental Impact Assessment - EIA), со цел да спроведат проценка на потенцијалните влијанија 

на развојните процеси врз животната средина. Овие процедури со кои се настојува да се предвидат 

потецијалните негативни ефекти на предложените развојни процеси врз животната средина, 

вообичаено се законски регулирани и се дел од одобрениот процес на проектот. Иако овие процеси 

се покажале како ефективни во редуцирањето на неповолните ефекти врз животната средина, сепак 

се лимитирани во нивниот капацитет да обезбедат заштита на здравјето и благосостојба на 

населението кое е под влијание на развојните процеси.  

Економиите во транзиција, вклучително и Република Северна Македонија, сè уште се 

соочуваат со  сериозни проблеми настанати како резултат на несоодветно расчистување на старите 

депонии на индустриските и производствени капацитети. Овие индустриски контаминирани 

депонии се сметаат за еколошки „жаришта“. Во Република Северна Македонија се идентификувани 

16 индустриски контаминирани точки, пред сè како резултат на несоодветно управување со отпадот 

во рударскиот, технолошкиот и металуршкиот сектор. Рударскиот и металуршкиот сектор, кои 

имаат долга историја во нашата држава, довеле до примена на најсовремени технологии во таа 

област, но помошните објекти и раководствени практики во тоа време биле под стандардите. Тоа 

доведува до несоодветно управување со отпадот од тие индустриски гранки пред се заради незнаење 

и неинформираност за проблемот, неспроведување на законите, недефиниран имот на депониите, 

несоодветен мониторинг на животната средина и др. Несоодветна диспозиција на органохлорни 

пестициди – HCH изомери, вклучително и гама HCH (линдан), на најмалку 4 локации во АД ОХИС 

– Скопје е неприфатлив ризик по здравјето на човекот и животната средина имајќи предвид дека 

тој е класифициран во листата на POPs хемикалии (перзистентни органски загадувачи на листата 

хемикалии под Стокхолмската конвенција). Според, податоците на СЗО и Агенцијата за 

истражување на ракот (IARC) од 2015 година, линданот е класифициран во прва група на 

канцерогени супстанции за човекот и се смета за директен причинител на нон-Хоџкин лимфом, 

супресор на имуниот систем и ендокринолошки дизраптер (нарушувач). Од горенаведените 



причини, депонијата со линдан во АД ОХИС – Скопје е оценета со највисок еколошки, но и 

јавноздравствен ризик, но досега никогаш не е правено опсежно истражување на тие аспекти.  

Во развиените земји, владите и индустрискиот сектор полагаат посебно внимание и 

третман на еколошките проблеми предизвикани од индустриските активности. Сепак, од друга 

страна гледано, постои загриженост помеѓу јавноста и останатите заинтересирани страни кои 

сметаат дека ризикот од индустриските активности е недоволно управуван. Како една од причините 

и иден предизвик, тие го посочуваат недостатокот на комуникацијата на ризикот меѓу резидентното 

население, владите и индустрискиот сектор. Дополнително, овој недостаток има влијание врз 

процесот на донесување одлуки, кој не може да се спроведе доколку не може да се постигне договор 

меѓу сите инволвирани страни. Истражувањата на оваа проблематика покажале дека владите 

најчесто донесуваат одлуки за развој на индустриските активности врз основа на експертските и 

научно проценетите ризици, меѓутоа, сепак, мислењето за ризиците на локалното резидентно 

население не е доволно разбрано и земено предвид. Како резултат, индустриите растат и покрај 

јавното незадоволство. Токму затоа, разликите во воочувањето на ризиците меѓу резидентното 

население, владите и индустрискиот сектор се сметаат за главна причина за проблемите во 

комуникација на ризикот. 

Причините кои влијаат на проценките и перцепцијата на резидентното население во однос 

на ризиците, неопходно е детално да се проучуваат во насока да се создаде ефективна комуникација 

на ризикот помеѓу владите и јавноста. Зајакнувањето на фундаменталните познавања на 

резидентното население за факторите кои влијаат врз проценките на ризик, може да помогне 

комуникацијата на ризикот да постигне ефективно воспоставени насоки за комуникација, како и  

соодветно селектирани начини и форми на информирање и проследување на поттикнувачки 

информации меѓу заинтересираните страни. Интересот за проценка на перцепцијата на ризикот и 

влијанието врз неговата комуникација бележи сигнификантен пораст и е предмет на многу научни 

дебати и истражувања. 

Краток опис на применетите методи 

Студијата претставува студија на пресек која вклучува проверка на концепциска рамка на 

валиден модел за процена на здравствено-еколошки ризици во околина на контаминирани 

подрачја, со цел негова примена при анализа и идентификација на слабите точки во постојниот 

систем во Република Северна Македонија. Студијата се состои од три дела. Првиот дел опфаќа 

преглед на научна и сива литература со користење на методот за брз систематки преглед на 

податоци. За селекција на податоците и литературата користени се датабазите PubMed и Medline, а 

вклучени се студии изведени во периодот 2000 – 2017 година. Студиите се анализирани според 

однапред поставени влезни индикатори од кои најважни се начин-процес на прибирање на 

потребни податоци, поставени индикатори за експозиција и индикатори за карактеризација на 

ризикот. Како критериуми за исклучување се наведени студии кои се поврзани со влијанието на 

работната средина и професијата врз здравјето. Вкупно 12 меѓународни студии се селектирани и 

вклучени во анализата. Во анализа на сивата литература се користени и податоци за националните 

политики, програми, интервенции и проекти кои нудат корисни системски решенија за процена и 

управување со здравствените ризици во околина на ИКТ. Географскиот фокус e ставен на земјите во 

Европа кои имаат долго искуство со проблемот на ИКТ. Пребарувањето на „сивата литература” 

вклучува пребарување на веб-страниците на релевантни меѓународни и национални институции 

(стручни организации, министерства, академски институции, невладин сектор и сл.), при што со 

прегледот се опфатени нивните годишни и технички извештаи, проекти, евалуациони извештаи и 

др.  



Земајќи ги предвид матриците анализирани при прегледот на литературата, во вториот 

дел од студијата е направена компаративна анализа на применетиот модел во Република Северна 

Македонија, при што се извршени преглед, анализа и споредба со публикувани извештаи од 

спроведена проценка на ризик на ИКТ АД Охис – Скопје во периодот 2000 – 2019 година, со 

користење на податоците објавени на интернет-страницата на Канцеларијата за неразградливи 

органски загадувачи POPs во Скопје.  

Третиот дел е анкетно истражување на перцепцијата на ризик во околината на една 

индустриска точка, АД Охис – Скопје. Истражувањето поврзано со перцепцијата на локалното 

население е спроведено анонимно и доброволно во периодот декември 2021 – јануари 2022 година, 

со доставување на стандардизиран модифициран прашалник во електронска форма преку 

електронска пошта и објавен на социјалните мрежи и интернет-страницата на скопските општини. 

Прашалникот, на кој одговор дале 220 испитаници, се состои од четири дела кои имаа за цел да 

истражат: а) карактеристики на испитаниците; б) перцепција на ризикот; в) достапност на 

информации поврзани со животната средина; г) услови на живеење и здравствена состојба. 

Прашалникот содржи затворени прашања со кои од испитаниците се бара да дадат одговор за една 

изјава според скалата на Likert, отворени прашања за кои се бара информација во квантитативна и 

квалитативна форма, како и делумно затворени прашања со избор на алтернативата „друго”. Во 

прашалникот се вклучени и прашања за биолошки податоци, социодемографски информации и 

податоци за здравствена состојба (пол, возраст, образование, место на живеење, лична здравствена 

состојба).  

Во анализата на резултатите од истражувањето се користени и дескриптивни статистички 

методи со одредување мерки на централна тенденција и аналитички статистички методи со 

корелација и Pearson χ2 (хи-квадрат тест) и t-тест за независни примероци и анализа на варијанса. 

Краток опис на резултатите од истражувањето 

Резултатите од анализата на селектираните студии по претходно поставени влезни 

индикатори докажуваат дека индустриски контаминираните точки покриваат широка палета на 

хетерогени индустриски активности. Во сите нив е прикажана хетерогена методологија и пристап во 

истражувањата на влијанието на индустриски контаминираните точки, но, сепак, применети се три 

главни принципи на проценка на експозицијата кон еколошките полутанти: преку одредување на 

концентрацијата на полутантот, оддалеченоста на населението од изворот и спроведениот 

биомониторинг. Во однос на прибирање на здравствени податоци, регистрите за канцер и вродени 

аномалии и податоци, податоци за морбидитет од виталната статистика и хоспитализации од 

болничките регистри се користени извори во прегледаните студии.  

Анализата на спроведената проценка на ризик на индустриски контаминираната точка АД 

Охис – Скопје, споредено со постојните меѓународни протоколи, докажува дека таа методолошки ги 

следи препораките на меѓународно препорачаните водичи само во делот за спроведување на 

индиректна квантитативна анализа на изложеноста на населението. За таа цел е извршена 

проценка на потенцијалната експозиција на утврдените патишта на експозиција, земајќи ги 

предвид различните групи на популација и фактори како што се возраста, однесувањето, 

работниците во фабриките кои се активни во моментот, земјоделските работници и резидентното 

население во околината на мапираната локација. Податоците за изворите на контаминација, 

точките на експозицијата и дизајнот на земање примероци се добиени од деталната 

карактеризација на самата локација. Утврдено е дека недостасуваат податоци за директна 

изложеност (со примена на биомониторинг), како и податоци за карактеризацијата на 

здравствениот ризик и евентуалниот директен импакт врз здравјето на населението. Резултатите 



покажале и отсуство на континуиран мониторинг систем на медиумите во контаминираната зона и 

недостаток на епидемиолошки студии со податоци за здравствениот ефект.  

Спроведеното анкетно истражување на резидентното население докажува дека 

населението ја перцепира директната поврзаност меѓу експозицијата и влијанието на еколошката 

средина врз здравствената состојба, како и дека социоекономските карактеристики, пол, возраст и 

степен на образование, имаат влијание врз нивото на перцепција на ризиците. Резултатите од 

анкетното истражување покажале дека резидентното население има високо ниво на перцепција и е 

чувствително на влијанието на еколошките ризици од антропоген и природен карактер и смета дека 

постои директна поврзаност меѓу експозицијата и влијанието на еколошката средина врз 

здравствената состојба. Од типот на ризиците на кои се изложени граѓаните најмногу стравуваат од 

аерозагадувањето, но не е мал бројот и на оние што се загрижени за влијанието на загадувањата од 

индустријата. Испитаниците кои се повеќе информирани за еколошките ризици полошо ја 

оценуваат еколошката состојба во која живеат. За одбележување е и податокот дека половина од 

испитанците живеат во непосредна околина на ИКТ АД ОХИС. Достапноста на доволно 

информации и довербата во изворите, желбата за напуштање на местото на живеење кај 

испитаниците влијае на начинот на кој тие ја оценуваат сериозноста на еколошката средина во која 

живеат со негативна сигнификантна корелација. Повозрасните испитаници и испитаниците со 

повисок степен на образование сметаат дека е посериозна еколошката состојба на животната 

средина во која живеат, при што може да се заклучи дека социоекономските карактеристики, пол, 

возраст и степен на образование, имаат влијание врз нивото на перцепција на ризиците. Најголем 

дел од испитаниците сметаат дека е многу веројатно лошите услови во контамининарана еколошка 

средина да бидат причина за појава на бројни патолошки состојби, меѓу кои канцер, леукемии и 

генетски малформации.  

 По однос на ваквиот вид јавноздравствени проблеми, резидентното население покажува 

низок процент на доверба во локалната самоуправа, што докажува дека начинот на комуникација 

на ризикот влијае на нивото на јавната доверба во справувањето со него. 

ОЦЕНА НА ТРУДОТ 

Докторската дисертација со наслов: „Истражување и критичка анализа на оптимален 

модел за проценка на здравствениот ризик во околината на индустриски контаминирани точки во 

Република Северна Македонија“, од кандидатката м-р Сандра Костеска, претставува истражување во 

областа на здравствената екологија чија примарна цел е увид и компаративна анализа на 

досегашниот приод за проценка на индустриски контаминираните точки во Република Северна 

Македонија, споредбено со искуствата и насоките дадени во релевантните студии и водичи, како и 

да се добијат податоци за мислењето и ставовите на резидентното население во однос на ризиците 

поврзани со индустриски контаминирани точки. Наодите од оваа докторска дисертација ќе 

претставуваат значаен придонес кон бројните студии во светот (а ретки кај нас), за проценка на 

ризиците и влијанијата на контаминираните подрачја, во временска рамка кога сè уште не е 

возможно да се проектира веродостојна и темелна слика за здравствениот импакт на 

контаминираните зони. Не помалку е важен придонесот кон создавање научна база на податоци на 

национално ниво, кои се од исклучителна важност во креирањето на политиките за управување со 

контаминираните подрачја. 

Земајќи го предвид сето гореизнесено, Комисијата за оцена е на мислење дека   

докторската дисертација со наслов: „Истражување и критичка анализа на оптимален модел за 

проценка на здравствениот ризик во околината на индустриски контаминирани точки во Република 



Северна Македонија“, од кандидатката м-р Сандра Костеска, ги исполнува основните услови и 

стандарди за подготовка на докторски труд.  

ИСПОЛНЕТОСТ НА ЗАКОНСКИТЕ УСЛОВИ ЗА ОДБРАНА НА ТРУДОТ 

Кандидатката, пред одбраната на докторскиот труд, ги објавила (како прв автор, во 

меѓународни научни списанија или еден труд во списание со импакт-фактор) следниве рецензирани 

истражувачки трудови: 

[1]. Автор-и: Kosteska Sandra and Gjorgjev Dragan „Systematic review and comparative analysis of 

current methodological approach for risk assessment of “Ohis Plant Skopje“, објавен: Archives of 

Public Health, Volume 12, Number 3, published 15 December 2020, doi. 

org/10.3889/aph.2020.5654. 

[2]. Автор-и: Kosteska Sandra and Topuzovska Latkovik Marija „Evaluation and relation of determinants 

of risk perception in the resident population living near industrially contaminated sites“, објавен: 

Archives of Public Health, Volume 14, Number 2,  published 7 December 2022, 

doi.org/10.3889/aph.2022.6066. 

ЗАКЛУЧОК И ПРЕДЛОГ 

Главниот научен придонес на кандидатката во овој труд е во темелната разработка на 

методолошките матрици за проценка на влијанијата врз животната средина и проценка на ризикот 

по здравјето на популацијата во околина на индустриски контаминираните точки, што досега не е 

направено кај нас. Овие согледувања несомнено ќе придонесат во создавање на основа за 

воспоставување оптимална национална рамка за спроведување на ефикасен систем за 

идентификација, управување и комуникација  на здравствениот ризик во овие подрачја. 

Подрачје на примена и ограничувања. Се очекува предложениот пристап при оцена на 

јавноздравствениот ризик во околината на ИКТ да се земе предвид во процесот на евалуација и/или 

реевалуација на јавноздравствениот аспект на постојните и/или идни ИКТ во државата, со 

задолжително вклучување и на епидемиолошкиот метод кој засега  не е земан предвид.  

Можните понатамошни истражувања треба да се насочат кон спроведување на 

епидемиолошки студии за одредување на здравствениот профил на населението, студии за 

биомониторинг и истражувања со цел зголемување на јавната доверба, како и истражување на 

некои дополнителни фактори кои имаат улога во комуникација на ризикот. 

Со оглед на наведеното, Комисијата му предлага на Наставно-научниот совет на 

Медицинскиот  факултет да ја прифати позитивната оценка и да закаже одбрана на докторската 

дисертација со наслов: „Истражување и критичка анализа на оптимален модел за проценка на 

здравствениот ризик во околината на индустриски контаминирани точки во Република Северна 

Македонија“ од кандидатката м-р Сандра Костеска. 

                                   КОМИСИЈА 

1. Проф. д-р Јован Минов, претседател, с.р. 

2. Проф. д-р Драган Ѓорѓев, ментор, с.р. 

3. Проф. д-р Розалинда Исјановска, член, с.р. 

4. Проф. д-р Марија Топузовска Латковиќ, член, с.р.  

5. Проф. д-р Дејан Мираковски, член, с.р. 
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ИЗВЕШТАЈ ОД КАДРОВСКИОТ ОДБОР 

 

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

одржа состанок на 16.03.2023 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 распишаните конкурси од 

факултетот за избор на лица во сите  наставно-научни, научни и соработнички звања, 

а по предлог од катедрите. 

 

Кадровскиот одбор му предлага на ННС да ги усвои следните рецензентски 

комисии: 

❖ За Конкурс објавен од Медицински факултет во Скопје на 14.02.2023 година  

во дневните весници „Нова Македонија“  и  „Коха“ за избор на: 

 
- 6 асистенти  по предметот гинекологија и акушерство 

           Се предлага комисија во состав: 

1. Доц.д-р Миле Тантуровски 

2. Доц.д-р Кристина Скепароска  

3. Доц.д-р Габриела Бушиновска Иванова 
 
- 5  наставника во сите натавно-научни звања по предметите од наставно-научните 

области: 

 • педијатрија  (30217)  

 • детски болести со нега на болно и здраво дете  (30507)  

           Се предлага комисија во состав: 

1. Проф.д-р Стојка Нацева Фуштиќ 

2. Проф.д-р Констандина Кузевска Манева 

3. Проф.д-р Светлана Кочева 

4. Проф.д-р Кристина Миронска 

5. Проф.д-р Соња Бојаџиева 
 
- 1  наставник во сите натавно-научни звања по предметите од наставно-научната област 

 • хистологија  (30301)  

• ембриологија  (30102) 

• цитологија  (30103) 

           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 
 
- 1  наставник во сите натавно-научни звања по предметите од наставно-научните области: 

 • интерна медицина  (30225)  

 • геријатрија  (30223) 

 • здравствена нега  (30501)  

 • ревматологија  (30222) 

           Се предлага комисија во состав: 
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1. Проф.д-р Љубинка Дамјановска Крстиќ 

2. Проф.д-р Дејан Спасовски 

3. Доц.д-р Емилија Сандевска 

4. Проф.д-р Петар Дејанов 

5. Проф.д-р Жанина Переска 
 

- 1  лице во сите научни звања по предметите од научните области: 

 • интерна медицина  (30225)  

 • геријатрија  (30223) 

 • здравствена нега  (30501)  

 • пулмологија со фтизиологија  (30218) 

           Се предлага комисија во состав: 

1. Проф.д-р Дејан Докиќ 

2. Проф.д-р Деска Димитриевска 

3. Проф.д-р Јагода Стојковиќ 

4. Доц.д-р Фана Личоска Јосифовиќ 

5. В.н.сор.д-р Антонио Георгиев 
 

- 1 лице во сите научни звања по предметите од  научните области: 

• интерна медицина  (30225) 
• геријатрија  (30223) 

 • здравствена нега  (30501)  

• ендокринологија  и заболување на метаболизмот  (30202) 

           Се предлага комисија во состав: 

1. Проф.д-р Татјана Миленковиќ 

2. Доц.д-р Саша Јовановска Мишевска  

3. Доц.д-р Искра Битоска 

4. Н.сов.д-р Злате Стојаноски 

5. Н.сор.д-р Александра Бабуловска 
 

- 2 асистенти  по предметот интерна медицина 

           Се предлага комисија во состав: 

1. Проф.д-р Деска Димитриевска 

2. Проф.д-р Александра Пивкова Велјановска 

3. Доц.д-р Ирена Рамбабова Бушљетиќ 
 
- 1  наставник во сите натавно-научни звања по предметите од наставно-научната област 

 • радиологија  (30221)  

           Се предлага комисија во состав: 

1. Проф.д-р Василчо Спиров 

2. Проф.д-р Надица Митревска 

3. Проф.д-р Виолета Василевска Никодиновска 
 

- 2 асистенти  по предметот радиологија 

           Се предлага комисија во состав: 

1. Проф.д-р Виолета Василевска Никодиновска 

2. Проф.д-р Билјана Велјановска Пргова 

3. Доц.д-р Петар Јаневски 
 
- 1  наставник во сите натавно-научни звања по предметите од наставно-научните области: 
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 • хирургија  (30309)  
• здравствена нега  (30501) 

 • трауматологија  (30308) 

           Се предлага комисија во состав: 

1. Проф.д-р Христијан Костов 

2. Проф.д-р Симон Трпески 

3. Проф.д-р Лазар Тодоровиќ 
 
- 1  наставник во сите натавно-научни звања по предметите од наставно-научните области: 
 • хирургија  (30309)  

• здравствена нега  (30501) 
 • дигестивна хирургија  (30306) 

           Се предлага комисија во состав: 

1. Проф.д-р Никола Јанкуловски 

2. Проф.д-р Светозар Антовиќ 

3. Доц.д-р Ѓорѓи Трајковски 
 
- 1  наставник во сите натавно-научни звања по предметите од наставно-научните области: 
 • хирургија  (30309)  

• здравствена нега  (30501) 
 • кардиоваскуларна хирургија  (30301) 

           Се предлага комисија во состав: 

1. Проф.д-р Сашко Јовев 

2. Проф.д-р Билгехан Саваш О3 (кардиоваскуларен хирург од Ѓулхане, наставна и 

истражувачка болница, Анкара, Р.Турција) 

3. Доц.д-р Џелалеттин Гунај (кардиоваскуларен хирург од Ѓулхане, наставна и 

истражувачка болница, Анкара, Р.Турција) 
 
- 1  лице во сите научни звања по предметите од научните области: 
 • хирургија  (30309)  

• здравствена нега  (30501) 
 • пластична хирургија  (30305) 

           Се предлага комисија во состав: 

1. Проф.д-р Смиља Ѓоргова Туџарова 

2. Проф.д-р Ѓорѓе Џокиќ 

3. Проф.д-р Светозар Антовиќ 
 
- 19 асистенти  по предметот хирургија 

           Се предлага комисија во состав: 

1. Проф.д-р Лазар Тодоровиќ 

2. Проф.д-р Светозар Антовиќ 

3. Проф.д-р Христијан Костов 
 

- 1 асистент  по предметот социјална медицина 
Се предлага комисија во состав: 

1. Проф.д-р Моме Спасовски 

2. Проф.д-р Фимка Тозија 

3. Проф.д-р Елена Ќосевска 

 
- 1 асистент  по предметот физиологија 
           Се предлага комисија во состав: 

1. Проф.д-р Сунчица Петровска 
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2. Проф.д-р Бети Дејанова 

3. Проф.д-р Лидија Тодоровска 

 
- 1 асистент  по предметот трансфузиологија 
           Се предлага комисија во состав: 

1. Проф.д-р Татјана Макаровска Бојаџиева 

2. Доц.д-р  Емилија Велкова 

3. Н.сор.д-р Виолета Дејанова Илијевска 
 

- 2 асистенти  по предметот неврологија 

           Се предлага комисија во состав: 

1. Проф.д-р Гордана Китева Тренчевска 

2. Доц.д-р Игор Кузамновски 

3. Доц.д-р Николина Тановска 
 

❖ За конкурс објавен на 03.03.2023 година во дневните весници „Нова 

Македонија“  и  „Коха“ за избор на: 
  

- 1 наставник во сите наставно-научни звања по предметите од научната област 

• неврологија   (30213)   

 Се предлага комисија во состав: 

1. Проф.д-р Гордана Китева Тренчевска 

2. Проф.д-р Дијана Никодијевиќ 

3. Проф.д-р Наташа Долненец-Банева 

4. Проф.д-р Анита Арсовска 

5. Проф.д-р Игор Петров 
 

- 2 асистенти по предметот гинекологија и акушерство 

           Се предлага комисија во состав: 

4. Доц.д-р Миле Тантуровски 

5. Доц.д-р Кристина Скепаровска 

6. Доц.д-р Габриела Бушиновска Иванова 
 
- 1 асистент по предметот патологија 

           Се предлага комисија во состав: 

1. Проф.д-р Славица Костадинова Куновска 

2. Проф.д-р Рубенс Јовановиќ 

3. Доц.д-р Магдалена Богдановска Тодоровска  
 

❖ Во врска со конкурсот објавен на 17.10.2022 година, за избор на еден 

наставник во сите наставно-научни звања по предметите од научната област 

офталмологија, на седница на Наставно-научен совет одржана на 17.11.2022 година беше 

формирана рецензентска комисија во состав: 

 

1. Проф.д-р Весна Димовска Јорданова 

2. Проф.д-р Милена Голубовиќ Арсовска 

3. Проф.д-р Милица Ивановска  

4. Проф.д-р Ѓорѓе Џокиќ 

5. Проф.д-р Александар Чапароски. 
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 Со писмени изјави доставени до Наставно-научниот совет на ден 21.02.2023 година, од 

членови во Комисија се откажаа проф.д-р Ѓорѓе Џокиќ и Проф.д-р Александар Чапароски. 

 Катедрата за офталмологија, за нови членови на рецензентската комисија на местото на 

откажаните професори ги предложи: Проф.д-р Владимир Мирчевски и Проф.д-р Габриела 

Копачева Барсова.  

 

На тој начин, Кадровскиот одбор му предлага на ННС да ја усвои следната 

рецензнетска комисија: 

 

1. Проф.д-р Весна Димовска Јорданова 

2. Проф.д-р Милена Голубовиќ Арсовска 

3. Проф.д-р Милица Ивановска  

4. Проф.д-р Владимир Мирчевски 

5. Проф.д-р Габриела Копачева Барсова. 

 

 

              2. Донесување на Одлука за распишување на конкурс за нови места за избор во 

наставно-научни, научни, насловни и соработнички звања, по барање од катедрите. 

 

Од катедрите доставени се следните барања кои Кадровскиот одбор ги разгледа и му 

предлага на Наставно-научниот совет да донесе Одлука за распишување на Конкурс: 

 

 

Катедра Барања 

Микробиологија со 

паразитологија 

1 научен соработник 

Интерна медицина - 5 насловни звања од научните 

области: интерна медицина и  

кардиологија 

- 1 насловно звање од научните 

области: интерна медицина и  

нефрологија 

Педијатрија 1 асистент 

 

 

 

              3. Донесување на Одлука за формирање на рецензнетска комисија за доделување 

на звање – почесен професор на д-р Оскар Азман, редовен професор на Медицинскиот 

универзитет во Виена, Австрија. 

 

Со одлука на Наставно-научниот совет на Нашиот факултет донесена на седница 

одржана на 03.10.2022 година, на предлог на катедрата за хирургија се покрена иницијатива 

за доделување звање почесен професор на Универзитетот “Св. Кирил и Методиј”- Скопје,  за  

д-р Оскар Азман, редовен професор на Медицинскиот универзитет во Виена - Австрија. 

Комисијата за соработка со универзитетите во земјата и во странство, Комисијата за 

настава и Комисијата за наука на УКИМ, на својата заедничка седница одржана на 14.2.2023 

година, донесоа одлука за прифаќање на предлогот на нашиот ННС, за доделување звање – 

почесен професор на УКИМ за д-р Оскар Азман. 
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Согласно член 335 од Статутот на УКИМ, следен чекор во постапката е формирање на 

рецензнетска комисија која ќе изготви извештај со предлог. Извештајот со предлогот на 

рецензентската комисија потоа ќе се објави во Билтен на Универзитетот. Ректорската управа 

дава мислење по предлогот и извештајот, а одлука за доделување на звањето почесен 

професор донесува Сенатот. 

 

Кадровскиот одбор му предлага на ННС да ја усвои следната рецензнетска 

комисија: 

1. Проф.д-р Никола Јанкуловски 

2. Проф.д-р Смиља Ѓоргова Туџарова 

3. Доц.д-р Софија Пејкова 

 

            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 Моме Спасовски вработен на Институтот за социјална медицина при 

Нашиот факултет, поднесе барање за одобрување на платено отсуство во период од 

01.06.2023 до 31.08.2023 година, поради престој како поканет визитинг професор на 

Факултетот за уметност, бизнис, право и економија при Универзитетот Аделаида, во 

Аделаида, Австралија.  

За ова барање има согласност од Катедрата за социјална медицина и Стручниот 

колегиум на Институтот за социјална медицина. 

 

Кадровскиот одбор му предлага на ННС да даде согласност за ова платено 

отсуство. 

 

- проф.д-р Даниела Миладинова вработена на Институтот за патолошка физиологија и 

нуклеарна медицина при Нашиот факултет, поднесе барање за одобрување на неплатено 

отсуство во период од две години започнувајќи од 01.06.2023 година, за да продолжи со 

започнатите научноистражувачки проекти во состав на Истражувачката единица на 

Онколошкиот институт при Клиничкиот центар на Универзитетот во Оклахома, САД.  

За ова барање има согласност од Катедрата за патолошка физиологија, Катедрата 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 неплатено 

отсуство. 

 

 

Декан, 

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

 



 

 

 

ИЗВЕШТАЈ ОД НАСТАВЕН ОДБОР 

                                                                                         

  

Наставниот одбор на Наставно-научниот совет на Медицинскиот факултет во 

Скопје, одржа седница на ден 14 март 2023 година (вторник), со следниов 

 

 

 

Д Н Е В Е Н     Р Е Д 

 

 

     

1. Усвојување  на извештајот за спроведената студентска евалуација во зимскиот 

семестар за 2022/23 година (прилог ) 

Членовите на Наставниот одбор едногласно го изгласаа извештајот за спроведената 

студентска евалуација во зимскиот семестар за 2022/23 година, и се договорија истиот 

да им биде доставен електронски, за да можат потоа заедно со членовите на катедрите 

да дискутираат и преземаат активности за подобрување на оценките од евалуацијата. 

 

 

 

   

 

 

                                                                                                            Продекан за настава 

                                                                                     Проф. д-р Бети Зафирова-Ивановска,с.р. 

                                                                                                                                             

 

                                                                                                                            

                                                
                                                                                                                       
 



 

Прилог  

ОЦЕНА НА ПРЕДМЕТИТЕ ОД  ЗИМСКИОТ СЕМЕСТАР   

Студии по општа медицина  2022/2023 

 

Предмет 
Просечна 

оцена 
Теоретска настава 

Просечна 

оцена 

Педијатрија 9.73 Проф.д-р Стојка Нацева Фуштиќ 9.82 

Ортопедија 9.72 Проф.д-р. Даниела Георгиева 9.87 

Медицинска 

психологија и 

социологија 

9,68 
Проф.д-р. Стојан Бајрактаров 

9,88 

Анестезиологија со 

реанимација 

9,68 
Проф.д-р. Билјана Кузмановска 9,78 

Биофизика 9,56 Проф.д-р. Томислав Станковски 9,59 

Хирургија 9,54 Доц.д-р Огнен Костовски 9,66 

Ургентна медицина 9.54 Проф.д-р Елизабета Жоговска 

Мирчевска 
9.66 

Вовед во медицина 9,52 Проф.д-р. Моме Спасовски 9,53 

Гинекологија и 

акушерство 

9,52 
Проф.др.Горан Димитров 9,68 

Морфологија и 

физиологија на клетка 

9,47 Проф.др. Бети Дејанова 9,51 

Интерна медицина 9.47 Проф.др. Лада Трајчевска 9.62 

Неврологија 9,46  Проф.д-р. Гордана Китева Тренчевска 9,58 

Хистологија и 

ембриологија 1 

9,45 
Проф.др. Лена Какашева Маженковска 9,47 

Патофизиологија 2 9,43 Проф.д-р Даниела Поп Ѓорчева 9,45 

http://www.medf.ukim.edu.mk/evaluacija_6rez_glav.php?predmet=9&god=2015b&nas=1


Анатомија 1 9,42 Проф.д-р. Елизабета Чадиковска 9,52 

Инфектологија 9,38 Доц.д-р. Марија Цветановска 9,53 

Спорт и здравје 9,36 Проф.д-р Славица Новачевскаѝ 9,36 

Нуклеарна медицина 9,32 Проф.д-р. Даниела Поп Ѓорчева 9,36 

Англиски јазик 9,32 Проф. д-р Татјана Панова Игњатовиќ 9,32 

Дерматовенерологија 9,29 Проф.д-р Сузана Николовска 9,36 

Микробиологија и 

паразитологија 2 

9,27 
Проф.д-р Татјана Грданоска 9,37 

Вовед во имунологија 9.27 Проф.др. Кочо Димитровски 9,34 

Патологија 1 9,16 Проф.д-р. Рубенс Јовановиќ 9,43 

Анатомија 3 9,14 Проф.д-р. Јулија Живадиновиќ 

Богдановска 

9,23 

Физиологија 1 9,13 Проф.д-р Јасмина Плунцевиќ 

Глигороска 
9,18 

Физикална медицина и 

рехабилитација 

9,13 
Проф.д-р Валентина Коевска 9,43 

Биохемија 1 9,13 Проф.д-р Светлана Цековска   9,19 

Биостатистика со 

медицинска 

информатика 

9,05 

Проф.д-р. Весна Велиќ Стефановска 
9,1 

Клиничко испитување 9,04 Проф.д-р Ирена Пановска Ставридис 9,18 

Радиологија 8.84 Доц.д-р Билјана Пргова Велјанова 8,89 

 

                    

Предмет со највисока оценка:  Педијатрија- 9.73 

 

http://www.medf.ukim.edu.mk/evaluacija_6rez_glav.php?predmet=10&god=2015b&nas=1


 

 

 

 

ОЦЕНА ЗА ПРЕДМЕТИТЕ ОД ЗИМСКИОТ СЕМЕСТАР   
ТСС-ФИЗИОТЕРАПЕВТИ 2022/23 

 

Предмет  Семестар  

 

Просечна 

оцена 

Физиотерапија во нарушување на мускуло скелетен систем 5 9,46 

Физиологија 1 9,43 

Балено и климатотерапија 3 9,4 

Основи на кинезитерапија 3 9,27 

Вовед во физиотерапија 1 9,26 

Неврологија со неврофизиологија 3 9.25 

Основи на физикална терапија 3 9.21 

Радиологија 3 9,21 

Промоција на здравје и здравствено воспитување 1 9,2 

Основи на кинезиологија 1 9,17 

Мануелна терапија 3 9.16 

Информатика и здравствена статистика 1 9,16 

Медицинска етика 1 9,14 

Физиотерапија во онкологија 5 9,11 

Спортска медицина 5 9,09 

Психијатрија 3 9.07 

Физиотерапија во ревматологија 5 9,05 

Микробиологија со паразитологија 3 9,04 

Англиски јазик 1 9,02 

Супервизија 5 9.02 

Физиотерапија во неврологија 5 9,02 

Хигиена 3 9,02 

Патологија 1 8,99 

Анатомија со хистологија 1 8,95 

Интерна медицина со дерматовенерологија 3 8,88 

 



 

 

 

 

 

 

ОЦЕНА ЗА ПРЕДМЕТИТЕ ОД ЗИМСКИОТ СЕМЕСТАР   
ТСС- РАДИОЛОШКИ ТЕХНОЛОЗИ 2022/23 

 

 

Предмет  Семестар  

 

Просечна 

оцена 

Фармакологија и контрастни средства 3 9,47 

Биофизика 1 9,43 

Радиотерапија 5 9,34 

Промоција на здравје и здравствено воспитување 1 9,28 

Радиолошка патологија 5 9,22 

Подготовки и методи за РТГ преглед 3 9,22 

Радиографска техника 2 (2 сем) 3 9,19 

Хигиена со екологија 3 9,18 

Анатомија 1 1 9,14 

Медицинска етика 1 9,14 

Онкологија 5 9,08 

Информатика и здравствена статистика 1 9.08 

Радиографска техника 1 (2 сем) 1 8.96 

Радиолошка апаратура 3 8,95 

Здравствена нега во радиологија 3 8,93 

Радиолошка анатомија 3 8,93 

Aнглиски јазик (2 сем) 1 8.78 

Патологија 1 8,78 

Ургентна медицина со анестезиологија и реанимација 5 8,54 

Компјутеризирана томографија 5 8,15 

Радиографска техника 3 (2 сем) 5 8,1 

Супервизија 5 7,89 

 



 

 

 

 

 

 

ОЦЕНА ЗА ПРЕДМЕТИТЕ ОД ЗИМСКИ СЕМЕСТАР   
ТСС-МЕДИЦИНСКА СЕСТРА/ТЕХНИЧАР 2022/23 

 

Предмет Семестар Просечна оцена 

 

Здравствена нега во гинекологија 5 9,30 

Здравствена нега во хирургија 5 9.22 

Дијагностички методи 3 9.16 

Ургентна медицина 5 9.09 

Медицинска етика 1 8.97 

Фармакологија 3 8.97 

Здравствена нега  1 8.93 

Физиологија 1 8.83 

Промоција на здравје и здравствено воспитување 1 8.82 

Хигиена 3 8.81 

Супервизија 3 8.81 

Вовед во хумана генетика 3 8.80 

Здравствена нега на интернистички болни 3 8.71 

Англиски јазик 1 8.68 

Микробиологија со паразитологија 3 8.62 

Анатомија со хистологија 1 8.49 

Патологија 1 8.39 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

ОЦЕНА ЗА ПРЕДМЕТИТЕ ОД ЗИМСКИОТ СЕМЕСТАР   
ТСС-ЛОГОПЕДИ 2022/23 

 

 

Предмет  Семестар

  

 

Просечна оцена 

Аудиологија 3 9,75 

Патологија на говор 3 9,66 

Патологија на слух 3 9,66 

Фонијатрија 3 9,63 

Рехабилитација на патологија на глас 5 9,61 

Рехабилитација на патологија на јазик 5 9,53 

Оториноларингологија 3 9,53 

Промоција на здравје и здравствено воспитување 1 9,45 

Основи на логопедија 1 9,45 

Биофизика (акустика) 1 9,41 

Физиологија 1 9,38 

Невро психо и социолингвистика 5 9,36 

Психијатрија и психотерапија 5 9,26 

Aнглиски јазик (2 сем) 1 9,24 

Супервизија 5 9,22 

Медицинска етика 1 9,17 

Рехабилитација на патологија на слух 5 9,15 

Патологија 1 9,05 

Неврологија со неврофизиологија 3 8,88 

Анатомија со хистологија 1 8,7 

 



 

 

 

 

 

ОЦЕНА ЗА ПРЕДМЕТИТЕ ОД ЗИМСКИОТ СЕМЕСТАР   
ТСС-Инженери по медицинско лабораториска дијагностика 2022/23 

 

Предмет  Семестар  

 

Просечна 

оцена 

Дијагностички методи во нуклеарна медицина 5 9,64 

Контрола на квалитет во медицинско – биохемиска лабораторија 5 9,56 

Специјална клиничка биохемија и стручна пракса 5 9,5 

Клиничка цитологија 5 9,49 

Медицинска хемија 1 9,39 

Епидемиологија и инфектологија 5 9,38 

Трансфузиска медицина 5 9,34 

Медицинска информатика 5 9,33 

Компјутерска обработка на лабораториски податоци 5 9,32 

Англиски јазик 1 9,16 

Хистологија 1 9,07 

Основи на здравствена статистика 1 9,06 

Молекуларна биологија 1 9,03 

Медицинска паразитологија и микологија 5 9,01 

Морфологија и физиологија на клетка 1 8,82 

Хумана генетика 3 8,79 

Имунологија 1 8,66 

Анатомија 1 8,59 

Патологија 3 8,46 

Општа клиничка хемија 3 8,39 

Инструментални методи во клиничка биохемија 3 8,38 

Медицинска бактериологија и вирусологија 3 8,37 

Лабораториска дијагностика во педијатрија 3 8,2 

Хематологија 3 8,11 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

ОЦЕНА ЗА ПРЕДМЕТИТЕ ОД ЗИМСКИОТ СЕМЕСТАР   
ТСС-Дипломирана акушерка / акушер 2022/23 

 

Предмет  Семестар  

 

Просечна 

оцена 

Гинекологија и нега на трудница со гинеколошка болест 3 9,41 

Странски јазик 1 9,36 

Патофизиологија 1 9,29 

Акушерска нега 2 и акушерство 3 9,29 

Акушерска нега 1 1 9,23 

Нега на новородено 3 9,14 

Професионална етика 1 9,13 

Неонатологија 1 9,12 

Микробиологија со паразитологија 3 9,12 

Избрани поглавја од клиничка медицина 1 1 9,09 

Биохемија 1 9,04 

Анатомија со ембриологија 1 9,02 

Основи на здравствена нега 1 9,01 

Избрани поглавја од клиничка медицна 2 3 9 

Педијатрија 3 8,99 

Физиологија 1 8,95 

Супервизија 3 8,14 

 



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 15.03.2023 

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: 
 
- д-р Дејан Тодевски на тема: "Корелација на патохистологија, имунохистохемија 

и молекуларна дијагностика од плеврални изливи кај болни со малигни 

болести" , се предлага комисија во состав: 

 

1. Проф. д-р Деска Димитриевска, ментор 

2. Проф. д-р Томе Стефановски, член 

3. Проф. д-р Нели Башеска, член 

 

- д-р Кристина (Митреска) Димитријевиќ на тема: "Евалуација на интерстициелни 

белодробни заболувања со радиолошка метода на компјутерска томографија 

со висока резолуција и нивна корелација со клиничка симптоматологија",  се 

предлага  комисија во состав: 

 
1. Проф. д-р Викторија Вујовиќ, ментор  

2. Проф. д-р Василчо Спиров, член 

3. Проф. д-р Билјана Пргова Велјановска, член 

 
- д-р Светлана Поповска Кљусева на тема: "Еднаквост при здравствена заштита 

на лица со хронични незаразни заболувања", се предлага комисија во состав: 

 

1. Проф. д-р Весна Велиќ Стефаноска, ментор  

2. Проф. д-р Бети Зафирова Ивановска, член 

3. Проф. д-р Елена Ќосевска, член 

 

- д-р Драган Кочински на тема: "Морталитет од КОВИД-19 во Република 

Северна Македонија – епидемиолошка студија", се предлага комисија во состав: 

 

1. Проф. д-р Звонко Миленковиќ, ментор  

2. Проф. д-р Весна Велиќ Стефаноска, член  

3. Проф. д-р Бети Зафирова Ивановска, член 

 

- д-р Катерина Ковачевиќ на тема: Дијагностичка вредност на скрининг тестови: 

Прашалници, Peak flow метрија и Микроспиремeтaр во рано детектирање на 

хронична обструктивна белодробна болест во примарна здравствена заштита" 

, се предлага комисија во состав:  



 

1. Проф. д-р Ирена Кондова Топузовска, ментор  

2. Проф. д-р Јордан Минов, член  

3. Проф. д-р Билјана Герасимовска, член 

 

 

2. Информација за извештаи од комисии за оценка/одбрана на 
докторска дисертација од: 
 
- д-р Имер Дурмиши (објавен во Билтен на Универзитетот бр. 1277 од 01.02.2023) 

на тема: „Третман на прекумерна тежина со примена на 
интрагастрични балони“ 
 
- д-р Арјета Рауфи (објавен во Билтен на Универзитетот бр. 1278 од 15.02.2023) 

на тема: „Трендови на раст, обезитет и пубертет: етнички и 
демографски варијации кај кохорта на машки и женски деца во 
северозападниот дел од Република Северна Македонија“ 
 
- д-р Билјана Илиев (објавен во Билтен на Универзитетот бр. 1279 од 01.03.2023) 

на тема: "Епидемиолошки карактеристики на лекувани депресивни 
растројства“ 
 
- д-р Снежана Зечевиќ (објавен во Билтен на Универзитетот бр. 1279 од 

01.03.2023) на тема: „Евалуација на постоперативните промени на 
солзниот филм и на рожницата по фемтосекундна лентикуларна 
екстракција со мала инцизија“ 
 
- д-р Зоран Несторовски (објавен во Билтен на Универзитетот бр. 1279 од 

01.03.2023) на тема: „Евалуација на клиничките резултати при 
реконструкција на преден вкрстен лигамент со графт од 
m.semitendinosus-m.gracilis и графт од m.semitendinosus“ 
 
- д-р Филип Гучев (објавен во Билтен на Универзитетот бр. 1279 од 01.03.2023) 

на тема: „Секундарен Сјегренов синдром како една од системските 
манифестации на ревматоиден артритис: активност на болеста и 
влијание врз квалитетот на живот“ 

 
3. Формирање на комисии за одбрана на докторска дисертација 
од: 
 

- д-р Имер Дурмиши (објавен во Билтен на Универзитетот бр. 1277 од 01.02.2023) 

на тема: „Третман на прекумерна тежина со примена на 
интрагастрични балони“ се предлага комисија во состав: 
  

1. Проф. д-р Никола Јанкуловски, претседател,  

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



3. Проф. д-р Мери Трајковска, член,  

4. Проф. д-р Светозар Антовиќ, член,  

5.  Проф. д-р Бети Зафирова Ивановска, член,  

 

- д-р Арјета Рауфи (објавен во Билтен на Универзитетот бр. 1278 од 15.02.2023) 

на тема: „Трендови на раст, обезитет и пубертет: етнички и 
демографски варијации кај кохорта на машки и женски деца во 
северозападниот дел од Република Северна Македонија“ , се 

предлага комисија во состав: 

  

1. Проф. д-р Костантина Кузевска Манева, претседател,  

2. Проф. д-р Марина Крстевска Константинова, ментор,  

3. Проф. д-р Лидија Карева, член,  

4. Проф. д-р Соња Бојаџиева, член, 

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

 

- д-р Билјана Илиев (објавен во Билтен на Универзитетот бр. 1279 од 01.03.2023) 

на тема: "Епидемиолошки карактеристики на лекувани депресивни 
растројства“, се предлага комисија во состав: 

  

1. Проф. д-р Весна Велиќ Стефановска, претседател  

2. Проф. д-р Димитар Боневски, ментор 

3. Проф. д-р Антони Новотни, член  

4. Проф. д-р Бети Зафирова Ивановска, член 

5. Проф. д-р Ирина Павловска, член 
 
- д-р Снежана Зечевиќ (објавен во Билтен на Универзитетот бр. 1279 од 

01.03.2023) на тема: „Евалуација на постоперативните промени на 
солзниот филм и на рожницата по фемтосекундна лентикуларна 
екстракција со мала инцизија“, се предлага комисија во состав: 

  

1. Проф. д-р Милена Голубовиќ, претседател  

2. Проф. д-р Весна Димовска Јорданова, ментор 

3. Проф. д-р Милица Ивановска, член  

4. Проф. д-р Јасмина Плунцевиќ Глигоровска, член 

5. Проф. д-р Никола Оровчанец, член 

 
- д-р Зоран Несторовски (објавен во Билтен на Универзитетот бр. 1279 од 

01.03.2023) на тема: „Евалуација на клиничките резултати при 
реконструкција на преден вкрстен лигамент со графт од 
m.semitendinosus-m.gracilis и графт од m.semitendinosus“, се 

предлага комисија во состав: 

  

1. Проф. д-р Зоран Божиновски, претседател  

2. Проф. д-р Бети Зафирова Ивановска, ментор 

3. Проф. д-р Златко Темелковски, член  



4. Проф. д-р Симон Трпески, член 

5. Проф. д-р Даниела Георгиева, член 

 
- д-р Филип Гучев (објавен во Билтен на Универзитетот бр. 1279 од 01.03.2023) 

на тема: „Секундарен Сјегренов синдром како една од системските 
манифестации на ревматоиден артритис: активност на болеста и 
влијание врз квалитетот на живот“, се предлага комисија во состав: 

  

1. Проф. д-р Ѓорѓи Божиновски, претседател  

2. Проф. д-р Снежана Мишевска Перчинкова, ментор 

3. Проф. д-р Љубинка Дамјановска-Крстиќ, член  

4. Проф. д-р Миле Босилковски, член 

5. Проф. д-р Ѓорѓи Дерибан, член 

 
4. Информација за извештај од комисии за оцена на предлог-
докторски проект за изработка на докторски труд од: 
 
- д-р Биљана Спиркоска Вангеловска на тема: "Испитување на вредностите на 

респираторната функција кај различни спортски дисциплини" 

 
- д-р Михаела Несторова Бражанска на тема: "Определување на метаболната 

количина во мирување и телесниот состав кај спортската популација", 

 
- д-р Милкица Пашоска на тема: "Улогата на имиџинг радиолошките методи во 

рана детекција на крипторхизам и корелација со класична орхидопексија" 

 

- д-р Билјана Кипријановска на тема: „Евалуација на полиморфизмот во генот за 

аполипопротеинот Е како ризик фактор за појава на  постоперативен 

делириум кај возрасни пациенти” 

 

- д-р Јулија Митрова Телента на тема: „Микробиологија на хроничните рани, 

евалуација на потенцијалот за создавање на биофилм и осетливост кон 

антимикробни средства на изолатите” 

 

- д-р Дејан Даскалов на тема: „"Евалуација на ендоваскуларна дијагностика и 

третман на пацијенти со неруптурирани и руптурирани мозочни аневризми" 

 

- д-р Билјана Тодорова на тема: "Улогата на новите предиктивни и дијагностички 

биомаркери адипонектин, лептин и бетатропин за рана дијагноза на гестациски 

дијабетес" 

 

- д-р Сашка Јаневска на тема: "Употреба на mHealth апликација во подобрување на 

контрола на крвниот притисок и адхерентноста кон терапија кај пациенти со 

новодијагностицирана артериска хипертензија во РС Македонија" 

 



- д-р Весна Гошиќ Марковска на тема: "Компарација на ефектот на артроцентеза на 

темпоромандибуларниот зглоб по интрартикуларна апликација на хијалуронска 

киселина или кортикостероид" 

 

 
 

 

                  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 16.03.2023 година во 11 часот. На 

состанокот присуствуваа мнозинство од членовите на Одборот. 

По однос на предложените точки од дневниот ред, Одборот за специјализации и 

супспецијализации зазеде став: 

1. Предлагање на измени и дополнување на Одлуката за формирање комисии за 

полагање на предиспитен завршен колоквиум и специјалистички испит по 

специјалноста Интерна медицина бр.1003-5326 /74 од 17.11.2022 година 

 

 а) Интерна медицина (измена на комисии 2 и 16) 

 

            Комисија 2: 

            1. Проф. д-р Дејан Докиќ 

            2. Проф. д-р Александра Пивкова Велјановска 

            3. Доц. д-р Искра Битоска 

 

           Комсиија 16: 

            1. Проф. д-р Магдалена Генадиева Димитрова 

            2. Проф. д-р Билјана Герасимовска Китановска 

            3. Проф. д-р Јагода Стојковиќ 

 

           Новоформирана комсија со реден бр. 18  

 

           Комисија 18: 

           1. Проф. д-р Љубица Георгиевска Исмаил 

           2. Проф. д-р Деска Димитриевска 

           3. Проф. д-р Љубинка Дамјановска Крстиќ 

 

Во случај на отсуство на некој од членовите во комисиите, за заменик член се одредува 

хиерархиски најстариот професор од истата област. 

             2. Предлагње на комисии за полагање на предиспитен завршен колоквиум и 

 специјалистички испит по специјалноста: 

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: 

 

 



a) Медицинска биохемија 

 

Комисија 1:                                                            

1.Проф. д-р Соња Топузовска 

2.Проф. д-р Даница Лабудовиќ 

3.Проф. д-р Ирена Костовска 

 

Комисија 2: 

1.Проф. д-р Даница Лабудовиќ 

2.Проф. д-р Светлана Цековска 

3.В. Науч.сор. д-р Јулијана Брезовска Кавракова 

 

Комисија 3: 

1.Проф. д-р Јасна Богданска 

2.Проф. д-р Катерина Тошеска Трајковска 

3.Проф. д-р Ирена Костовска 

            

Комисија 4: 

1.Проф. д-р Светлана Цековска 

2.Проф. д-р Соња Топузовска 

3.Проф. д-р Јасна Богданска 

 

Комисија 5: 

1.Проф. д-р Катерина Тошеска Трајковска 

2.Проф. д-р Соња Топузовска 

3.В. Науч.сор. д-р Јулијана Брезовска Кавракова 

 

Во однос на заменици, Ве информираме дека како и до сега, сите членови можат да заменат 

било кој член од комисијата. 

 

 б) Пулмологија со алергологија 

           Комисија 1: 

           1. Проф. д-р Дејан Докиќ 

           2. Проф. д-р Златица Гошева 

           3. Доц. д-р Димитар Каркински 

 

           Комисија 2: 

           1. Проф. д-р Дејан Докиќ 

           2. Проф. д-р Деска Димитриевска 

           3. Доц. д-р Сава Пејковска 

 

           Комисија 3: 

          1. Проф. д-р Дејан Докиќ 

          2. Проф. д-р Јагода Стојковиќ 



          3. Проф. д-р Златица Гошева 

 

Во случај на отсуство на некој од членовите на комисиите, заменик член е следниот 

наставник по хиерархиски ред од истата клиника. 

 

в) Ревматологија 

 

            Комисија 1: 

           1. Проф. д-р Љубинка Дамјановска Крстиќ 

           2. Проф. д-р Дејан Спасовски 

           3. Доц. д-р Емилија Сандевска 

 

г) Радиологија 

 

Комисија 1:                                                            

1.Проф. д-р Василчо Спиров 

2.Проф. д-р Биљана Пргова 

3.Струч. сор. д-р Смиљана Бундовска Коцев 

  

            Заменик: Проф. д-р Надица Митреска 

 

Комисија 2: 

1.Проф. д-р Надица Митреска 

2.Проф. д-р Виолета Никодиновска Василевска 

3.Доц. д-р Петар Јаневски 

 

Заменик: Проф. д-р Василчо Спиров 

 

Комисија 3: 

1.Проф. д-р Виолета Никодиновска Василевска 

2.Проф. д-р Елизабета Стојовска Јовановска 

3.Доц. д-р Горан Спиров 

            

            Заменик: Проф. д-р Надица Митреска 

 

Комисија 4: 

1.Проф. д-р Биљана Пргова 

2.Проф. д-р Василчо Спиров 

3.Проф. д-р Маја Јакимовска Димитровска 

 

Заменик: Проф. д-р Виолета Никодиновска Василевска 

 

Комисија 5: 

1.Проф. д-р Маја Јакимовска Димитровска 

2.Проф. д-р Василчо Спиров 



3.Проф. д-р Надица Митреска 

 

Заменик: Проф. д-р Виолета Никодиновска Василевска 

 

Комисија 6: 

1.Проф. д-р Елизабета Стојовска Јовановска 

2.Проф. д-р Надица Митреска 

3.Проф. д-р Виолета Никодиновска Василевска 

 

Заменик: Проф. д-р Василчо Спиров 

 

д) Градна хирургија 

 

Комисија 1:                                                            

1.Проф. д-р Горан Кондов 

2.Проф. д-р Ристо Чоланчески 

3.Проф.д-р Оливер Станков 

 

Заменик член од комисија бр.2 

 

Комисија 2:                                                            

1.Проф. д-р Ристо Чоланчески 

2.Проф. д-р Ѓорѓи Јота 

3.Доц.д-р Борислав Кондов 

 

Заменик член од комисија бр.3 

 

Комисија 3:                                                            

1.Проф. д-р Горан Кондов 

2.Проф. д-р Сашко Јовев 

3.Проф. д-р Елизабета Жоговска Мирчевска 

 

Заменик член од комисија бр.1 

 

ѓ) Васкуларна хирургија 

 

Комисија 1:                                                            

1.Проф. д-р Горан Кондов 

2.Проф. д-р Ристо Чоланчески 

3.Проф.д-р Оливер Станков 

 

Заменик член од комисија бр.2 

 

Комисија 2:                                                            

1.Проф. д-р Ристо Чоланчески 



2.Проф. д-р Ѓорѓи Јота 

3. Доц.д-р Борислав Кондов 

 

Заменик член од комисија бр.3 

 

Комисија 3:                                                            

1.Проф. д-р Горан Кондов 

2.Проф. д-р Сашко Јовев 

3. Проф. д-р Елизабета Жоговска Мирчевска 

 

Заменик член од комисија бр.1 

 

е) Кардиохирургија 

 

Комисија 1:                                                            

1.Проф. д-р Сашко Јовев 

2.Проф. д-р Светозар Путник (Белград, Република Србија) 

3.Доц.д-р Васил Папестиев 

 

Заменик член од комисија бр.2 

 

Комисија 2:                                                            

1.Проф. д-р Сашко Јовев 

2.Проф. д-р Игор Рудез (Загреб, Република Хрватска) 

3.Доц.д-р Васил Папестиев  

 

Заменик член од комисија бр.3 

 

Комисија 3:                                                            

1.Проф. д-р Сашко Јовев 

2.Проф. д-р Бојан Биочина (Загреб, Република Хрватска) 

3.Проф. д-р Ристо Чоланчески 

 

Заменик член од комисија бр.1 

 

ж) Уролошка хирургија 

 

Комисија 1:                                                            

1.Проф. д-р Слободан Ристовски 

2.Проф. д-р Оливер Станков 

3.Проф.д-р Скендер Саиди 

 

Заменик член од комисија бр.2 

 

Комисија 2:                                                            

1.Проф. д-р Слободан Ристовски 



2.Проф. д-р Сотир Ставридис 

3.Проф.д-р Сашо Дохчев 

 

Заменик член од комисија бр.3 

 

Комисија 3:                                                            

1.Проф. д-р Оливер Станков 

2.Проф. д-р Скендер Саиди 

3.Проф. д-р Сотир Ставридис  

 

Заменик член од комисија бр.4 

 

Комисија 4:                                                            

1.Проф. д-р Оливер Станков 

2.Проф. д-р Скендер Саиди 

3. Проф.д-р Сашо Дохчев 

 

Заменик член од комисија бр.5 

 

Комисија 5:                                                            

1.Проф. д-р Слободан Ристовски 

2.Проф. д-р Скендер Саиди 

3.Проф.д-р Сотир Ставридис 

 

Заменик член од комисија бр.6 

 

Комисија 6:                                                            

1.Проф. д-р Оливер Станков 

2.Проф. д-р Сотир Ставридис 

3.Проф.д-р Сашо Дохчев 

 

Заменик член од комисија бр.1 

 

з) Трауматологија 

 

Комисија 1:                                                            

1.Проф. д-р Христијан Костов 

2.Проф. д-р Симон Трпески 

3.Проф.д-р Светозар Антовиќ 

 

Заменик член од комисија бр.2 

 

Комисија 2:                                                            

1.Проф. д-р Христијан Костов 

2.Проф. д-р Светозар Антовиќ 

3.Доц.д-р Андреа Гавриловски 



 

Заменик член од комисија бр.3 

 

Комисија 3:                                                            

1.Проф. д-р Виктор Камиловски 

2.Проф. д-р Лазар Тодоровиќ 

3.Доц.д-р Илир Хасани 

 

Заменик член од комисија бр.4 

 

Комисија 4:                                                            

1.Проф. д-р Симон Трпески 

2.Проф. д-р Светозар Антовиќ 

3.Доц.д-р Илир Хасани 

 

Заменик член од комисија бр.5 

 

Комисија 5:                                                            

1.Проф. д-р Христијан Костов 

2.Проф. д-р Симон Трпески 

3.Проф. д-р Лазар Тодоровиќ 

 

Заменик член од комисија бр.6 

 

Комисија 6:                                                            

1.Проф. д-р Виктор Камиловски 

2.Проф. д-р Лазар Тодоровиќ 

3.Доц.д-р Андреа Гавриловски 

 

Заменик член од комисија бр.1 

 

ѕ) Детска хирургија 

 

Комисија 1:                                                            

1.Проф. д-р Миле Петровски 

2.Проф. д-р Лазар Тодоровиќ 

3.Доц.д-р Марјан Камиловски 

 

Заменик член од комисија бр.2 

 

Комисија 2:                                                            

1.Проф. д-р Миле Петровски 

2.Проф. д-р Лазар Тодоровиќ 

3.Доц.д-р Шабан Мемети 

 

Заменик член од комисија бр.3 



 

Комисија 3:                                                            

1.Проф. д-р Миле Петровски 

2.Проф. д-р Лазар Тодоровиќ 

3.Доц.д-р Тони Ристески 

 

Заменик член од комисија бр.1 

 

и) Неврохирургија 

 

Комисија 1:                                                            

1.Проф. д-р Александар Чапароски 

2.Проф. д-р Владимир Мирчевски 

3.Доц.д-р Александра Гавриловска Димовска 

 

Заменик член од комисија бр.2 

 

Комисија 2:                                                            

1.Проф. д-р Александар Чапароски 

2.Проф. д-р Венко Филипче 

3.Доц.д-р Владимир Рендевски 

 

Заменик член од комисија бр.3 

 

Комисија 3:                                                            

1.Проф. д-р Владимир Мирчевски 

2.Проф. д-р Александар Чапароски 

3.Доц.д-р Владимир Рендевски 

 

Заменик член од комисија бр.4 

 

Комисија 4:                                                            

1.Проф. д-р Владимир Мирчевски 

2.Проф. д-р Венко Филипче 

3.Доц.д-р Александра Гавриловска Димовска 

 

Заменик член од комисија бр.5 

 

Комисија 5:                                                            

1.Проф. д-р Венко Филипче 

2.Проф. д-р Александар Чапароски 

3.Доц.д-р Александра Гавриловска Димовска 

 

Заменик член од комисија бр.6 

 

 



Комисија 6:                                                            

1.Проф. д-р Венко Филипче 

2.Проф. д-р Владимир Мирчевски 

3.Доц.д-р Владимир Рендевски 

 

Заменик член од комисија бр.1 

 

ј) Пластична и реконструктивна хирургија 

 

Комисија 1:                                                            

1.Проф. д-р Ѓорѓе Џокиќ 

2.Проф. д-р Смиља Туџарова -Ѓоргова 

3.Проф. д-р Елизабета Жоговска Мирчевска 

 

Заменик член од комисија бр.2 

 

Комисија 2:                                                            

1.Проф. д-р Смиља Туџарова-Ѓоргова 

2.Проф. д-р Ѓорѓе Џокиќ 

3.Проф. д-р Боро Џонов 

 

Заменик член од комисија бр.3 

 

Комисија 3:                                                            

1.Проф. д-р Ѓорѓе Џокиќ 

2.Проф. д-р Елизабета Жоговска Мирчевска 

3.Проф. д-р Боро Џонов 

 

Заменик член од комисија бр.4 

 

Комисија 4:                                                            

1.Проф. д-р Смиља Туџарова-Ѓоргова 

2.Проф. д-р Боро Џонов 

3.Проф. д-р Елизабета Жоговска Мирчевска 

 

Заменик член од комисија бр.5 

 

Комисија 5:                                                            

1.Проф. д-р Смиља Туџарова-Ѓоргова 

2.Проф. д-р Елизабета Жоговска Мирчевска 

3.Доц. д-р Софија Пејкова 

 

Заменик член од комисија бр.6 

 

 



Комисија 6:                                                            

1.Проф. д-р Ѓорѓе Џокиќ 

2.Проф. д-р Боро Џонов 

3.Доц. д-р Софија Пејкова 

 

Заменик член од комисија бр.1 

 

к) Абдоминална хирургија 

 

Комисија 1:                                                            

1.Проф. д-р Зоран Караџов 

2.Проф. д-р Светозар Антовиќ 

3.Проф. д-р Елизабета Жоговска Мирчевска 

 

Заменик член од комисија бр.2 

 

Комисија 2:                                                            

1.Проф. д-р Зоран Караџов 

2.Проф. д-р Реџеп Сељмани 

3.Проф. д-р Оливер Станков 

 

Заменик член од комисија бр.3 

 

Комисија 3:                                                            

1.Проф. д-р Никола Јанкуловски 

2.Проф. д-р Реџеп Сељмани 

3.Проф. д-р Христијан Костов 

 

Заменик член од комисија бр.4 

 

Комисија 4:                                                            

1.Проф. д-р Ѓорѓи Јота 

2.Проф. д-р Светозар Антовиќ 

3.Проф. д-р Ристо Чоланчевски 

 

Заменик член од комисија бр.5 

 

Комисија 5:                                                            

1.Проф. д-р Ѓорѓи Јота 

2.Доц. д-р Огнен Костовски 

3.Проф. д-р Симон Трпески 

 

Заменик член од комисија бр.6 

 

Комисија 6:                                                            

1.Проф. д-р Никола Јанкуловски 



2.Доц. д-р Огнен Костовски 

3.Проф. д-р Горан Кондов 

 

Заменик член од комисија бр.7 

 

Комисија 7:                                                            

1.Проф. д-р Реџеп Сељмани 

2.Доц. д-р Огнен Костовски 

3.Проф. д-р Лазар Тодоровиќ 

 

Заменик член од комисија бр.8 

 

Комисија 8:                                                            

1.Проф. д-р Зоран Караџов 

2.Проф. д-р Ѓорѓи Јота 

3.Доц. д-р Владимир Рендевски 

 

Заменик член од комисија бр.9 

 

Комисија 9:                                                            

1.Проф. д-р Никола Јанкуловски 

2.Проф. д-р Светозар Антовиќ 

3.Проф. д-р Горан Кондов 

 

Заменик член од комисија бр.10 

 

Комисија 10:                                                            

1.Проф. д-р Зоран Караџов 

2.Проф. д-р Ѓорѓи Јота 

3.Доц. д-р Андреј Николовски 

 

Заменик член од комисија бр.11 

 

Комисија 11:                                                            

1.Проф. д-р Никола Јанкуловски 

2.Проф. д-р Светозар Антовиќ 

3.Доц. д-р Ѓорѓи Трајковски 

 

Заменик член од комисија бр.12 

 

Комисија 12:                                                            

1.Проф. д-р Реџеп Сељмани 

2.Доц. д-р Ѓорѓи Трајковски 

3.Доц. д-р Андреј Николовски 

 



Заменик член од комисија бр.1 

 

л) Општа хирургија 

 

Комисија 1:                                                            

1.Проф. д-р Реџеп Сељмани 

2.Проф. д-р Христијан Костов 

3.Проф. д-р Ристо Чоланлевски 

 

Заменик член од комисија бр.2 

 

Комисија 2:                                                            

1.Проф. д-р Зоран Караџов 

2.Проф. д-р Сашко Јовев 

3.Проф. д-р Боро Џонов 

 

Заменик член од комисија бр.3 

 

Комисија 3:                                                            

1.Проф. д-р Слободан Ристовски 

2.Проф. д-р Владимир Мирчевски 

3. Доц. д-р Ѓорѓи Трајковски 

 

Заменик член од комисија бр.4 

 

Комисија 4:                                                            

1.Проф. д-р Смиља Туџарова-Ѓоргова 

2.Проф. д-р Сашо Дохчев 

3.Доц. д-р Владимир Рендевски 

 

Заменик член од комисија бр.5 

 

Комисија 5:                                                            

1.Проф. д-р Ѓорѓи Јота 

2.Доц. д-р Тони Ристески 

3.Доц. д-р Борислав Кондев 

 

Заменик член од комисија бр.6 

 

Комисија 6:                                                            

1.Проф. д-р Александар Чапароски 

2.Проф. д-р Виктор Камиловски 

3.Доц. д-р Шабан Мемети 

 

Заменик член од комисија бр.7 

 



Комисија 7:                                                            

1.Проф. д-р Светозар Антовиќ 

2.Проф. д-р Елизабета Жоговска Мирчевска 

3.Доц. д-р Огнен Костовски 

 

Заменик член од комисија бр.8 

 

Комисија 8:                                                            

1.Проф. д-р Оливер Станков 

2.Проф. д-р Светозар Антовиќ 

3.Доц. д-р Софија Пејкова 

 

Заменик член од комисија бр.9 

 

Комисија 9:                                                            

1.Проф. д-р Лазар Тодоровиќ 

2.Проф. д-р Венко Филипче 

3.Доц. д-р Андреј Николовски 

 

Заменик член од комисија бр.10 

 

Комисија 10:                                                            

1.Проф. д-р Никола Јанкуловски 

2.Доц. д-р Марјан Камиловски 

3.Доц. д-р Васил Папестиев 

 

Заменик член од комисија бр.11 

 

Комисија 11:                                                            

1.Проф. д-р Миле Петровски 

2.Проф. д-р Симон Трпески 

3.Проф. д-р Скендер Саиди 

 

Заменик член од комисија бр.12 

 

Комисија 12:                                                            

1.Проф. д-р Горан Кондов 

2.Доц. д-р Илир Хасани 

3.Доц. д-р Александра Гавриловска Димовска 

 

Заменик член од комисија бр.1 

 

3. Предлагање на комисии за полагање на супспецијалистички испит по 

супспецијалноста: 

 



Одборот за специјализации и супспецијализации му предлага на ННС да ги усвои следните 

комисии за полагање на супспецијалистички испит по супспецијалноста: 

 

a) Пулмологија и алергологија 

 

           Комисија 1: 

           1.Проф. д-р Дејан Докиќ 

           2.Проф. д-р Златица Гошева 

           3.Доц. д-р Димитар Каркински 

 

          Комисија 2: 

          1.Проф. д-р Дејан Докиќ 

          2.Проф. д-р Деска Димитриевска 

          3.Доц. д-р Сава Пејковска 

 

          Комисија 3: 

          1.Проф. д-р Дејан Докиќ 

          2.Проф. д-р Јагода Стојковиќ 

          3.Проф. д-р Златица Гошева 

 

Во случај на отсуство на некој од членовите на комисиите, заменик член е следниот 

наставник по хиерархиски ред од истата клиника. 

 

           б) Ревматологија 

 

            Комисија 1: 

           1. Проф. д-р Љубинка Дамјановска Крстиќ 

           2. Проф. д-р Дејан Спасовски 

           3. Доц. д-р Емилија Сандевска 

 

в)  Градна хирургија 

 

Комисија 1:                                                            

1.Проф. д-р Горан Кондов 

2.Проф. д-р Ристо Чоланчески 

3.Проф.д-р Оливер Станков 

 

Заменик член од комисија бр.2 

 

Комисија 2:                                                            

1.Проф. д-р Ристо Чоланчески 

2.Проф. д-р Ѓорѓи Јота 



3. Доц.д-р Борислав Кондов 

 

Заменик член од комисија бр.3 

 

Комисија 3:                                                            

1.Проф. д-р Горан Кондов 

2.Проф. д-р Сашко Јовев 

3. Проф. д-р Елизабета Жоговска Мирчевска 

 

Заменик член од комисија бр.1 

 

г)  Васкуларна хирургија 

 

Комисија 1:                                                            

1.Проф. д-р Горан Кондов 

2.Проф. д-р Ристо Чоланчески 

3.Проф.д-р Оливер Станков 

 

Заменик член од комисија бр.2 

 

Комисија 2:                                                            

1.Проф. д-р Ристо Чоланчески 

2.Проф. д-р Ѓорѓи Јота 

3. Доц.д-р Борислав Кондов 

 

Заменик член од комисија бр.3 

 

Комисија 3:                                                            

1.Проф. д-р Горан Кондов 

2.Проф. д-р Сашко Јовев 

3. Проф. д-р Елизабета Жоговска Мирчевска 

 

Заменик член од комисија бр.1 

  

            д) Трауматологија 

 

Комисија 1:                                                            

1.Проф. д-р Симон Трпески 

2.Проф. д-р Зоран Божиновски 

3.Доц.д-р Андреа Гавриловски 

 

Заменик член од комисија бр.2 

 

Комисија 2:                                                            

1.Проф. д-р Симон Трпески 

2.Проф. д-р Роза Џолева 



3.Проф. д-р Христијан Костов 

 

Заменик член од комисија бр.3 

 

Комисија 3:                                                            

1.Проф. д-р Христијан Костов 

2.Проф. д-р Даниела Георгиева 

3.Доц. д-р Илир Хасани 

 

Заменик член од комисија бр.4 

 

Комисија 4:                                                            

1.Проф. д-р Виктор Камиловски 

2.Проф. д-р Христијан Костов 

3.Проф. д-р Милан Самарџиски 

 

Заменик член од комисија бр.1 

 

ѓ) Пластична и реконструктивна хирургија 

 

Комисија 1:                                                            

1.Проф. д-р Ѓорѓе Џокиќ 

2.Проф. д-р Смиља Туџарова -Ѓоргова 

3.Проф. д-р Елизабета Жоговска Мирчевска 

 

Заменик член од комисија бр.2 

 

Комисија 2:                                                            

1.Проф. д-р Смиља Туџарова-Ѓоргова 

2.Проф. д-р Боро Џонов 

3.Доц. д-р Софија Пејкова 

 

Заменик член од комисија бр.3 

 

Комисија 3:                                                            

1.Проф. д-р Ѓорѓе Џокиќ 

2.Проф. д-р Боро Џонов 

3.Проф. д-р Елизабета Жоговска Мирчевска 

 

Заменик член од комисија бр.1 

 

е) Абдоминална хирургија 

 

Комисија 1:                                                            

1.Проф. д-р Зоран Караџов 

2.Проф. д-р Реџеп Сељмани 



3.Доц. д-р Огнен Костовски 

 

Заменик член од комисија бр.2 

 

Комисија 2:                                                            

1.Проф. д-р Никола Јанкуловски 

2.Проф. д-р Светозар Антовиќ 

3.Проф. д-р Ѓорѓи Јота 

 

Заменик член од комисија бр.3 

 

Комисија 3:                                                            

1.Проф. д-р Зоран Караџов 

2.Проф. д-р Никола Јанкуловски 

3.Доц. д-р Огнен Костовски 

 

Заменик член од комисија бр.4 

 

Комисија 4:                                                            

1.Проф. д-р Ѓорѓи Јота 

2.Проф. д-р Реџеп Сељмани  

3.Проф. д-р Светозар Антовиќ 

 

Заменик член од комисија бр.5 

 

Комисија 5:                                                            

1.Проф. д-р Никола Јанкуловски 

2.Проф. д-р Реџеп Сељмани 

3.Доц. д-р Огнен Костовски. 

 

Заменик член од комисија бр.6 

 

Комисија 6:                                                            

1.Проф. д-р Зоран Караџов 

2.Проф. д-р Ѓорѓи Јота 

3.Проф. д-р Светозар Антовиќ 

 

Заменик член од комисија бр.1 

 

  

 

 

                                                                                                                    Продекан 

                                                                                              Проф.д-р Ана Данева Маркова с.р. 



ИЗВЕШТАЈ ОД СОВЕТОТ НА СТУДИСКАТА ПРОГРАМА ОД 

ТРЕТИОТ 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 15.03.2023 

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: 
 

- д-р Катерина Михајлова на тема: „Влијанието на училишната средина врз 

појавата на дебелина кај децата“, се предлага комисија во состав: 

 

1. Проф. д-р Игор Спироски, ментор 

2. Проф. д-р Гордана Ристовска, член 

3. Проф. д-р Елена Ќосевска, член 

 
 
2. Информација за извештаи од комисии за оценка на докторска 
дисертација од: 
 
- м-р Љубиша Новотни (објавен во Билтен на Универзитетот бр. 1277 од 

01.02.2023) на тема: „Влијание на употребата на DIALOG + на 
психосоцијалното функционирање и квалитетот на живот кај 
пациенти со психотични растројства“ 
 
- м-р Сандра Костеска (објавен во Билтен на Универзитетот бр. 1278 од 

15.02.2023) на тема: „Истражување и критичка анализа на оптимален 
модел за проценка на здравствениот ризик во околината на 
индустриски контаминирани точки во Република Северна 
Македонија“ 
 
- д-р Ернад Косуми (објавен во Билтен на Универзитетот бр. 1278 од 15.02.2023) 

на тема: „Тековна состојба во однос на знаењето ставот и 
практиката за човечкиот папиломен вирус и придружните 
фактори кај населението во Република Косово“. 
 

 

3. Формирање на комисии за одбрана на докторска дисертација 
од: 
 

- м-р Љубиша Новотни (објавен во Билтен на Универзитетот бр. 1277 од 

01.02.2023) на тема: „Влијание на употребата на DIALOG + на 
психосоцијалното функционирање и квалитетот на живот кај 
пациенти со психотични растројства“ се предлага комисија во состав: 



  

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

2. Проф. д-р Моме Спасовски, ментор,  

3. Проф. д-р Димитар Боневски, член,  

4. Проф. д-р Славица Арсова, член,  

5. Проф. д-р Ненси Манушева, член, 

 

 

- м-р Сандра Костеска (објавен во Билтен на Универзитетот бр. 1278 од 

15.02.2023) на тема: „Истражување и критичка анализа на оптимален 
модел за проценка на здравствениот ризик во околината на 
индустриски контаминирани точки во Република Северна 
Македонија“ се предлага комисија во состав: 
  

1. Проф. д-р Јован Минов, претседател,  

2. Проф. д-р Драган Ѓорѓев, ментор, 

3. Проф. д-р Розалинда Исјановска, член,  

4. Проф. д-р Марија Топузовска Латковиќ, член,  

5. Проф. д-р Дејан Мираковски, член,  

 

- д-р Ернад Косуми (објавен во Билтен на Универзитетот бр. 1278 од 15.02.2023) 

на тема: „Тековна состојба во однос на знаењето ставот и 
практиката за човечкиот папиломен вирус и придружните 
фактори кај населението во Република Косово“ се предлага комисија 

во состав: 
  

1. Проф. д-р Јордан Минов, претседател,  

2. Проф. д-р Моме Спасовски, ментор,  

3. Проф. д-р Розалинда Исјановска, член,  

4. Проф. д-р Гордана Ристовска, член,  

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

 

 
4. Информација за извештај од комисии за оцена на предлог-
докторски проект за изработка на докторски труд од: 
 
- м-р Павле Николовски на тема: "Тренд на морбидитетот и морталитетот на 

пертусис кај населението во регионот на Лос Анџелес" 

 

 

 

                  Раководител нa  

Советот на Трет циклус студии-докторски 

                     студии по Јавно здравство 

      Проф. д-р  Весна Велиќ Стефановска с.р. 



 

ИЗВЕШТАЈ ОД ОДБОРОТ ЗА ИЗДАВАЧКА ДЕЈНОСТ 

 

Членовите на Одборот за издавачка дејност на Медицинскиот факултет одржа 

состанок на ден 14.03.2023 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. 

a) За учебникот со наслов: „Анатомија на централниот нервен систем“ од 

авторите:  проф.д-р Јулија Живадиновиќ, проф.д-р Ники Матвеева и проф.д-р Биљана 

Зафирова, кој е потребен за реализирање на наставата по предметот Анатомија 3 за 

студентите од општа медицина, Одборот за издавачка дејност на ННС му ја предлага следната 

Рецензентска комисија во состав: 

1. Проф.д-р Људмила Ефремовска   

2. Проф.д-р Анита Арсовска 

 

 2. Донесување на Одлука за утврдување на цена на чинење на фотокопирани 

практикуми и учебници во издание на Медицинскиот факултет во Скопје. 

Одборот за издавачка дејност му предлага на ННС да ги усвои следните цени на чинење 

на фотокопирани практикуми и учебници: 

-  Практикум за вежби „Медицинска хемија“  во издание на Медицинскиот факултет во 

Скопје цена 350,00 денари; 

-  Практикум „Физиологија 2“  цена 350,00 денари;   

- Практикум „Микробиологија и паразитологија“ за студенти по фармација во 

издание на Медицинскиот факултет во Скопје  цена 420,00 денари.   

- Практикум „Микробиологија и паразитологија“  во издание на Медицинскиот 

факултет во Скопје  цена 320,00 денари.   

- Практикум  за вежби „Клиничка биохемија“ за студенти по аналитичка хемија при 

ПМФ-Скопје  во издание на Медицинскиот факултет во Скопје цена 280,00 денари.   

- Практикум „Физиологија на клетка“ во издание на Медицинскиот факултет во 

Скопје цена 220,00 денари.   

- Практикум „Вовед во медицината“ во издание на Медицинскиот факултет во Скопје 

цена 200,00 денари.   

- Практикум „Физиологија 1“ за медицинари  во издание на Медицинскиот факултет во 

Скопје цена 550,00 денари.   

- „Имунолошки практикум-лабораториска имунодијагностика“ во издание на 

Медицинскиот факултет во Скопје цена 540,00 денари.  

- Учебникот „Општа патофизиологија“ во издание на Медицинскиот факултет во 

Скопје цена 550,00 денари.   

- Практикум „Општа патофизиологија“ во издание на Медицинскиот факултет во 

Скопје цена 550,00 денари.   

 

3. Донесување на Одлука за промена на цена на чинење на учебникот „Интерна 

медицина, инфектологија и дерматовенерологија“  во издание на Медицинскиот 

факултет во Скопје . 

До Одборот за издавачка дејност преку средствата за електронска комуникација 

проф.д-р Мери Трајковска, главен уредник на учебникот „Интерна медицина, 

инфектологија и дерматовенерологија“  за тригодишните стручни студии достави барање 



за намалување на цената на учебникот, која беше формирана од Наставно-научниот совет на 

својата XLIV седница одржана на 17.11.2022 година и изнесува 2.870,00 денари. 

Поради превисоко утврдената цена и неможноста на студентите истата да ја купат,  

авторите и уредниците се откажаа од своите хонорари (од вкупно 54 се откажаа 52)  со што се 

цената на учебникот „Интерна медицина, инфектологија и дерматовенерологија“ се намали и 

истата изнесува 1.150,00 денари.  

Одборот за издавачка дејност му предлага на ННС да додесе одлука за формирање на 

нова цена на  учебникот „Интерна медицина, инфектологија и дерматовенерологија“ која 

ќе изнесува 1.150,00 денари. 

 

4. Донесување на Одлука за печатење на рецензирани учебници/учебни помагала. 

Одборот за издавачка дејност му предлага на ННС да додесе одлука за печатење на 

следните учебници/учебни помагала: 

1. Учебно помагало со наслов: „Медицинска статистика“ за тригодишни стручни 

студии од авторите: проф.д-р Весна Велиќ Стефановска, проф.д-р Бети Зафирова Ивановска, 

проф.д-р Ирина Павловска, ас.д-р Драган Кочински и ас.д-р Љубица Димитриевска од 

Катедрата за епидемиологија и биостатистика со медицинска информатика во тираж од 600 

примероци. 

2. Учебно помагало со наслов: „Физиотерапија во онкологија“ од авторите: проф.д-р 

Снежана Смичкоска, доц.д-р Игор Стојковски и доц.д-р Виолета Клисаровска од Катедрата за 

онкологија со радиотерапија  во тираж од 200 примероци. 

 

 

                                                                                                              Претседател на  

                Одборот за издавачка дејност 

                                       Проф. д-р Људмила Ефремовска, с.р.  
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