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1989-1991
Поликлиника „Идадија“, Здравствен дом Скопје
Работа со пациенти од примарната и секундарната здравствена заштита, поставувње на
дијагноза и лекување со помош на најразлични дијагностички и терапевтски процедури
Доктор на медицина
1991-1997
Институт за медицинска, експериментална и применета физиологија, Медицински
факултет
Истражувачка дејност, наставна дејност и здравствена дејност
Асистент по физиологија
1997-до сега
Институт за имунобиологија и хумана генетика, Медицински факултет
Истражувачка дејност, наставна дејност и здравствена дејност
Вонреден професор по имунологија
2013-2016
Институт за имунобиологија и хумана генетика, Медицински факултет
Истражувачка дејност, наставна дејност и здравствена дејност
Раководител на Институтот за имунобиологија и хумана генетика, Медицински факултет
2013-2016
Институт за имунобиологија и хумана генетика, Медицински факултет
Истражувачка дејност, наставна дејност и здравствена дејност
Раководител на Македонскиот дарителски регистер за коскена срцевина
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1983-1989
Скопје, Р. Македонија
Медицински факултет, Универзитет „Сс Кирил и Методиј“
Доктор на медицина
1993-1999
Скопје, Р. Македонија
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Медицински факултет, Универзитет „Сс Кирил и Методиј“
Застапеноста на изоензимските форми на ензимот аденозин деаминаза (АДА) и
активноста на аденозин деаминаза комплексирачкиот протеин (АДКП) во лимфоидните
органи/ткива и крвта кај стаорци и зајци
Магистер по медицински науки
2004-2009
Скопје, Р. Македонија
Медицински факултет, Универзитет „Сс Кирил и Методиј“
Молекуларно дефинирање на цитокинските полиморфизми во Република Македонија и
нивната асоцираност со некои заболувања
Доктор по медицински науки (Dr. sci. med.)
1997-2001
Скопје, Р. Македонија
Медицински факултет, Универзитет „Сс Кирил и Методиј“
Специјалист по трансфузиологија
2007-2011
Скопје, Р. Македонија
Медицински факултет, Универзитет „Сс Кирил и Методиј“
Субспецијалист по имунологија
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1995
Охрид, Р. Македонија
USA MAK Computers, International development & training center
Курс за употреба на компјутери во медицината,
Word, Power Point, Excel, Internet
1998
Скопје, Р. Македонија
Медицински факултет, Универзитет „Сс Кирил и Методиј“
1 Имунолошка школа,
Основи на клиничката медицина
2000
Софија, Бугарија
University hospital “Alexandrovska”, Division of Clinical and Transplantation Immunology Accredited by EFI
Тренинг за изолација на ДНК и ХЛА типизација со PCR-SSP и PCR-SSO методи
2001
Охрид, Р. Македонија
Falk Foundation, DAAD Stability Pact, Универзитетите од Хамбург, Скопје и Загреб
Зимска медицинска школа за гастроентерохепатологија
Основи на гастроентерохепатологијата
2004
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Белград, Србија
Србска академија на науки и уметности
EFIS симпозиум и постдокторски курс “Молекуларни и кеточни интеракции кај хроничните
воспалителни автоимуни заболувања”
2008
Скопје, Р. Македонија
Beckman Coulter
Beckman Coulter's CyAN ADP програм за обука,
Основи на проточната цитометрија, начин на анализирање
2009
Охрид, Р. Македонија
EFIS, IUIS, DAAD Stability Pact, МЗБКИА
1 South Eastern European Immunology School,
Новини во имунологијата
2009
Либек, Германија
Euroimmun
Интензивен курс за имунодијагностицирање на автоимуните заболувања
2010
Дубровник, Хрватска,
EFIS (European federation of immunological societies) and IUIS (International union of
immunological societies)
2 South Eastern European Immunology School,
Новини во имунологијата
2011
Скопје, Р. Македонија
Лекарска комора на Македонија, Македонско лекарско друштво, Здружение за Хуман
папилома вирус на Македонија, Македонско здржение за цервикална патологија и
колпоскопија, Здружение на гинеколозите и акужерите на Македонија, Здружение на
медицински биохемичари на Македонија
Симпозиум за ХПВ и асоцирани со него заболувања, дијагноза, превенција, терапија
2011
Скопје, Р. Македонија
Лекарска комора на Македонија, Македонско лекарско друштво, Национална фондација за
трансплантација, Министерство за здравство на Р. Македонија, Медицински факултетУниверзитет „Сс Кирил и Методиј“
Симпозиум за матични клетки и регенеративна медицина со меѓународно учество,
дијагноза, терапија
2012
Скопје, Р. Македонија
Лекарска комора на Македонија, Македонско лекарско друштво, Национална фондација за
трансплантација, Здружение на педијатри на Македонија, Национален
фармакоинформативен центар, Здружение на студенти по биотехнологија
Интернационална работилница по биотехнологија и трансплантација, дијагноза, терапија
2012
Скопје, Р. Македонија
Лекарска комора на Македонија, Национална фондација за трансплантација, Медицински
факултет-Универзитет „Сс Кирил и Методиј“
Правила за спроведување на инспекција во банките за органи, здравствените институции
и центрите за трансплантација
2013
Скопје, Р. Македонија
Министерство за здравство на Р. Македонија
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Основи на радио-фармацијата
2013
Скопје, Р. Македонија
Министерство за здравство на Р. Македонија
Позитронска емисиона томографија (ПЕТ) во радио-фармацијата, дијагноза, терапија
diagnosis, treatment
2014
Скопје, Р. Македонија
Центар за континуирана едукација, Факултет за фармација, Универзитет „Сс Кирил и
Методиј“
Семинар за биослични лекови: „Дали постои разлика“
2014
Скопје, Р. Македонија
Лекарска комора на Македонија, Македонско лекарско друштво, Здружение на доктори по
оториноларингологија
Симпозиум по Аудиологија, новини, дијагноза, терапија
2014
Скопје, Р. Македонија
Biosistemi
Real-time PCR технологија – примена и можности
2015
Белград, Србија
BIO-RAD, Labena
Технологии и техники во Life Science Research
2016
Кос, Грција
European federation of immunogenetics and histocompatibility (EFI)
Од Хипократ до високите технологии на имуногенетиката
2016
Скопје, Р. Македонија
Лекарска комора на Македонија, Македонско лекарско друштво, Македонско здружение за
медицинска биохемија и лабораториска медицина
Генетски и имунолошки аспекти на аутизмот, новини, дијагноза, терапија
2016
Скопје, Р. Македонија
Association of Radiotherapy and Oncology of the Mediterranean Area (AROME), European
school of Oncology (ESO), Универзитетска Клиника за радиотерапија и онкологија –
Медицински факултет, Скопје
Новини во базичната науко позади онкологијата
2018
Атина, Грција
European Federation for Immunogenetics (EFI), Hellenic Society of Immunology
Annual Region 8 &Balkan EPT Meeting, Updates, Diagnosis

ПРЕСТОИ НА УНИВЕРЗИТЕТИ ВО
ЕУ,ПРОФЕСИОНАЛЕН РАВОЈ
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01.01.2019-31.12.2019
Грац, Австрија
Medical University Graz/A , Division of Pediatric Radiology in co-operation with the Divison of
Pediatric Hemato-Oncology.
Двојни прекини во ДНК молекулата под дејство на јонизирачки зрачења,
имунофлуоресценција и проточна цитометрија

ЛИЧНИ ВЕШТИНИ И КОМПЕТЕНЦИИ
Мајчин јазик(и)

Macedonian

Познавање на останати јазици
Јазик
Зборува
Пишува
Разбира (слушање и читање)

СОЦИЈАЛНИ ВЕШТИНИ И
КОМПЕТЕНЦИИ

ОРГАНИЗАЦИОНИ ВЕШТИНИ И
КОМПЕТЕНЦИИ

ТЕХНИЧКИ ВЕШТИНИ И

Англиски, Србски, Хрватски, Бугарски
да
да
да
да
Бриџ, Активен челен на Лајонс клубот Зограф
Поранешен секретар на Македонското здружение за базична клиничка имунологија и
алергологија; Поранешен секретар на Македонското научно здружение за аутизам;
Поранешен раководител на Институтот за имунобиологија и хумана генетика при
Медицинскиот факултет во Скопје; Поранешен раководител на Македонскиот дарителски
регистер за коскена срцевина
Word, Power Point, Excel, Internet

КОМПЕТЕНЦИИ

УМЕТНИЧКИ ВЕШТИНИ И

Трчање, велосипедизам, веслање, пишување

КОМПЕТЕНЦИИ

ВОЗАЧКА ДОЗВОЛА

да

РЕЛЕВАНТНИ РЕФЕРЕНЦИ:
Professional Memberships
199019901996199919992000-

Македонско лекарско друштво
Лекарска комора на Македонија
Македонското здружение за базична клиничка имунологија и алергологија
Македонското научно здружение за аутизам
Европско антрополошко здружение
European Society of Immunogenetics (EFI)

СО ИСТРАЖУВАЊА-ПОВРЗАНИ И ОСТАНАТИ ПРОФЕСИОНАЛНИ НАЗНАЧУВАЊА
- Од 2013-2015: Член на Комитетот за трансплантација на ткива и органи при Лекарската комора на Македонија
- Од 2014-2016: Член на Комисијата за имплементација на Националниот регистер за пациенти со ретки заболувања во
Република Македонија при Министерството за здравство на Република Македонија
- Од 2018 – до денес: Член на експертскиот тим за одредување на трајни контраиндикациии пост-вакцинални
компликации при Министерството за здравство на Република Македонија
- Рецензент на трудови при Macedoniam Journal of Medical Sciences, ACTA MORPHOLOGICA, CONTRIBUTIONS,
Macedonian Pharmaceutical Bulletin and Physioacta.
- Член на голем број на комисии за одбрана на дипломски теми, магистерски тези и докторски тези
- Во тек на четири години, во периодот од 2013-2016, раководител на Институтот за имунобиологија и хумана генетика
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при Медицинскиот факултет во Скопје и на Македонскиот дарителски регистер за коскена срцевина.
НАУЧНА ЕКСПЕРТИЗА
ПВР, генотипизирање на цитокини, истрашувања поврзани со цитокини, полиорфизми, истрашувања поврзани со
туморски маркери, функционални тестови (фагоцитоза, активност на КПУ), автоантитела, проточна цитометрија,
алергии, интолеранција кон храна, имунолошки и генетски тестови за аутизам, имунолошки и генетски тестови за
повторувачки абортуси и стерилитет
ОБРАЗОВНО ИСКУСТВО
- Одржување теоретска настава и практични вежби по имунологија; практични вежби по физиологија за студентите по
медицина, стоматологија и фармација; практични вежби по хумана генетика; практични вежби по генетика на спортот
за студенти по физичка култура; едукативни семинари со студентите на Медицинските факултети при Универзитетот
„Сс Кирил и Методиј “ и Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип

БИБЛИОМЕТРИЈА

Вкупен број на цитирања (Web of Science): 613; h-index (Web of Science): 16; g-index (Web of Science): 25

УЧЕСТВО ВО ИСТРАЖУВАЧКИ ПРОЕКТИ
Назив на проектот
Имунолошка состојба на малигни
заболувања
Испитување на активноста на некои
ензими од јаглехидратниот
метаболизам во црниот дроб кај
стаорци. Влијание на температурата,
ендокрините фактори и метаболната
состојба на организмот
Молекуларна анализа на цитокинскиот
генски полиморфизам во Република
Македонија
Генски мутации асоцирани со
заболувања на крвните садови во
Република Македонија (no. 133589/2)
Развој на модел за рано откривање на
предклиничката состојба на
Алцхајмеровата болест преку
одредување на серумски биомаркери
кај лица со фамилна оптовареност
Влијание на генскиот полиморфизам во
CYP 2C19 генот на терапевтските
ефекти на клопидогрелот
Фрекфенција на полиморфизмите во
MHTFR генот со конгенитални
аномалии асоцирани со расцепни
структури
Теоретски студии за оштетувањето на
ДНК предизвикано од јонизирачко
зрачење преку директна експозиција,
секундарни ниско-енергетски електрони
и молекуларни радикали

Период

Финансиран од

1989-1994

Министерство за образование и наука,
Р. Македонија
Министерство за образование и наука,
Р. Македонија

1997-1999

Улога во
проектот
Помлад
истражувач
Помлад
истражувач

2006-2009

Министерство за образование и наука,
Р. Македонија

Истражувач

2010-2012.

Министерство за образование и наука,
Р. Македонија

Истражувач

2012-2013

Универзитет „Сс Кирил и Методиј“,
Скопје, Р. Македонија

Главен
истражувач

2018-2020

Медицински факултет, Универзитет
„Сс Кирил и Методиј“, Скопје, Р.
Македонија
Медицински факултет, Универзитет
„Сс Кирил и Методиј“, Скопје, Р.
Македонија

Главен
истражувач

2018-2020

2018-2020

Билатерален Македонско-Австриски
проект
(Министерство за образование и наука
на Р. Македонија и OeAD-GmbH
Austrian Agency for international
Cooperation in Education and Research
and ICM – Centre for International
Cooperation & Mobility)

Коистражувач

Главен
истражувач

ИЗДАВАЧКА ДЕЈНОСТ
Трудови објавени во списанија

Објавени околу 70 трудови во реномирани домашни и странски
списанија, вклучувајќи ги тука и: God zb Med Fak; Mac J Med.;
Proceedings for Natural Sciences, Matica Srpska Novi Sad; Mak med
pregled; Clinical Application of Immunology; BJMG; Acta Chir Maced;
Vojnosanit Pregl; Radiol Oncol; Tissue Antigens, Stomatol. Pregled; Croat
Med J; Contributions, Sec. Biol. Med. Sci., MASA; Iran J Allergy Asthma
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Immunol.; Focus Autism Other Dev Disabl; Macedonian Journal of Medical
Sciences; Maced Stomatol Pregl; Acta Biochimica Polonica, Mac Med
Review; Bratisl Lek Listy; Clin Rheumatol; Indian J Tuberc; Kardiol Pol;
Bosnian journal of basic medical sciences; Sovremeni dostreli,
Stomatoloshki fakultet; Human Immunology; International Journal of
Immunogenetics; Vox Medici; Mac Med Review; South East European
Journal of Human Genetics; South East European Journal of Immunology;
South East European Journal of Immunology; Physioacta; Macedonian
pharmaceutical bulletin; Int J Immunogenet.
Трудови изнесени на конреси

Учествувал со 112 труда на реномирани конгреси во земјава и во
странствио

Позитивно рецензирани практикуми
(коавтор или автор на поглавја)

Имунолошки Практикум (Привремен учебник за практична настава по
имунологија) -Скопје, 2005 година; Практикум по хумана генетика-1
(Практичен учебник за хумана генетика) -Скопје, 2006 и 2009 година;
Имунолошки практикум, Лабораториска имунодијагностика - Скопје,
2006 година; Анализа на случај од имунологијата - Скопје, 2007 година;
Генетика во Спортот - Скопје, 2010 година.
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