ИЗВЕШТАЈ ЗА РАБОТАТА НА МНЗА
(за периодот декември 2013-декември 2014 г.)
Февруари – декември 2014 – реализација на проектот под број ЕИДХР/2013/55: „Програма
за целосна социјализација на деца со посебни потреби во нивните заедници“.
02.04.2014 – културно забавен настан под наслов: "ТИЕ НЕ СЕ САМИ, НИЕ СМЕ СО НИВ∏
одржан во Музејот на македонската борба.
07.05.2014 – форум за аутизам во Гевгелија
Проф. д-р Владимир Трајковски: “Модели на добри практики за третман кај аутизмот:
биодмедицински и АБА третман-решение за успех∏.
М-р Јасмина Трошанска: Клинички карактеристики и едукативни можности на учениците со
аутистичен спектар на нарушување
15.05-17.05.2014 ‡ учество на наши членови на првиот симпозиум за первазивни развојни
нарушувања во Струга "Научните достигнувања во функција на практиката" и тоа:
акад.проф. д-р Нада Поп Јорданова - "Первазивни развојни нарушувања", д-р Силвана
Симовска Маркоска - "Need of effective intervention in the assessment and treatment of autistic
spectrum disorders in the Republic of Macedonia", д-р Анета Демирџиева - "Улогата на
педијатарот во дијагностичкиот алгоритам на аутизмот" и м-р Јасмина Трошанска "Можности, потреби и методи на работа во процесот на образование на децата со аутизам".
23.05-24.05.2014 ‡ учество на проф. д-р Владимир Трајковски на симпозиум: "Современи
медицински ставови за трисомија 21 и аутизам∏ со тема: “Поврзаност на Down синдром и
аутизам∏, Мирковец, Хрватска.
15.11.2014 ‡ учество на проф. д-р Владимир Трајковски на меѓународната конференција:
"Современа дефектолошка работа - рехабилитација, превенција на исклученоста и инклузија∏
со тема: Здравствена заштита на лицата со интелектуална попреченост и аутизам во
Република Македонија, Нови Сад, Србија.
Ноември 2014 ‡ поднесени документи до архив на Република Македонија
Од декември 2013-декември 2014 година објавени 5 нови труда за аутизмот:

1. Trajkovski V. Co-morbid medical conditions in autism spectrum disorders. In: Chichevska
Jovanova N, Dimitrova Radojichikj D, Jachova Z, editors. Proceedings of Fourth International
Conference: Modern Aspects of Special Education and Rehabilitation of Persons with
Disabilities, 2013 October 17-19; Ohrid: Faculty of Philosophy; c2014. 56-69.
2. Troshanska J, Trajkovski V. Stages of communication in children with autism. In: Chichevska
Jovanova N, Dimitrova Radojichikj D, Jachova Z, editors. Proceedings of Fourth International
Conference: Modern Aspects of Special Education and Rehabilitation of Persons with
Disabilities, 2013 October 17-19; Ohrid: Faculty of Philosophy; c2014. 70-80.
3. Митевска А, Трајковски В. Инклузија на учениците со аутистичен спектар на
нарушувања. Во: Чичевска Јованова Н, Димитрова Радојичиќ Д, Јачова З, уредници.
Зброник на трудови од Четврта меѓународна конференција: Современи аспекти на
специјалната едукација и рехабилитација на лица со инвалидност, 17-19 октомври 2013,
Охрид: Филозофски факултет, 2014. 200-212.
4. Илиќ Пешиќ М, Трајковски В. Квалитет на односот меѓу браќа и сестри кај семејства што
имаат дете со аутизам. Во: Чичевска Јованова Н, Димитрова Радојичиќ Д, Јачова З,
уредници. Зброник на трудови од Четврта меѓународна конференција: Современи аспекти
на специјалната едукација и рехабилитација на лица со инвалидност, 17-19 октомври
2013, Охрид: Филозофски факултет, 2014. 494-504.
5. Chichevska-Jovanova N, Dimitrova-Radojichikj D, Petrovikj Todorova S. Child with a pervasive
developmental disorders: Incentive or Stigma. Во: Петров Р, Поповска А, уредници. Зборник
на трудови од Првиот симпозиум за первазивни развојни нарушувања: Научните
достигнувања во функција на практиката, 15-17 мај 2014, Струга: Сојуз на дефектолози на

Р. Македонија, ЈЗУ Универзитетска клиника за детски болести, 2014. 203-212.

Учество на семинари и конгреси во земјата и странство:
1. Поп-Јорданова Н. Первазивни развојни нарушувања. Зборник на апстракти - Прв
симпозиум за первазивни развојни нарушувања: "Научните достигнувања во функција на
практиката". Струга 15-17 мај, 2014;15-23.
2. Трошанска Ј. Можности, потреби и методи на работа во процесот на образование на децата со
аутизам. Зборник на апстракти - Прв симпозиум за первазивни развојни нарушувања:
"Научните достигнувања во функција на практиката". Струга 15-17 мај, 2014;155-160.
3. Демирџиева А. Улогата на педијатарот во дијагностичкиот алгоритам на аутизмот.
Зборник на апстракти - Прв симпозиум за первазивни развојни нарушувања: "Научните
достигнувања во функција на практиката". Струга 15-17 мај, 2014;167-175.
4. Simovska-Markoska S. Need of effective intervention in the assessment and treatment of autistic
spectrum disorders in the Republic of Macedonia. Зборник на апстракти - Прв симпозиум за
первазивни развојни нарушувања: "Научните достигнувања во функција на практиката".
Струга 15-17 мај, 2014;177-185.
5. Јуртоски Ф, Трајковски В. Нарушувања на моторните способности кај деца со аутизам.
Зборник на апстракти ‡ Прва македонска конференција за детска и адолесцентна
психијатрија со меѓународно учество: †Развојна психопатологија-предизвици и
можности∏. Охрид 16-18 октомври, 2014; 15-16.
6. Trajkovski V, Cickovska T. Inclusion of children with autism spectrum disorders in mainstream
schools in southwestern Macedonia. Book of abstracts - 8th International Scintific Conference –
„Special education and rehabilitation today“. Belgrade, November 7-9, 2014; 103.
7. Mitevska K, Trajkovski V. The grade of dependence in daily functioning of children with
autism compared to children with mild intellectual disability. Book of abstracts - 8th
International Scintific Conference – „Special education and rehabilitation today“. Belgrade,
November 7-9, 2014; 136.
8. Trajkovski V, Trpeska M, Todorovska A. Zdravstvena zaštita osoba sa intelektualnom
ometenošću i autizmom u Republici Makedoniji. Zbornik rezimea - Međunarodna konferencija:
„Savremeni defektološki rad – rehabilitacija, prevencija isključenosti i inkluzija“. Novi Sad, 15
novembar 2014; 24-25.

Претседател на МНЗА,
Проф. д-р Владимир Трајковски

