
УНИВЕРЗИТЕТСКИ БИЛТЕН

74

Р Е Ф Е Р А Т

ЗА ИЗБОР НА НАСТАВНИК ВО СИТЕ ЗВАЊА ЗА НАСТАВНО-НАУЧНАТА 
ОБЛАСТ АНАТОМИЈА НА ФАКУЛТЕТ ЗА МЕДИЦИНСКИ НАУКИ ПРИ 

УНИВЕРЗИТЕТ „ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ“ ВО ШТИП

Cо Одлука бр. 2002-125/12 донесена на 182. седница на Наставно-научниот совет на 
Факултетот за медицински науки, одржана на 26.4.2017 година, определени сме за членови 
на Рецензентска комисија за избор на наставник во сите звања за наставно-научната област 
анатомија на Факултетот за медицински науки при Универзитет „Гоце Делчев“ во Штип.

Конкурсот за овој избор беше објавен во весниците „Нова Македонија”, „Утрински 
весник” и „Коха” на 10.4.2017 година и во предвидениот рок се пријави д-р Светлана 
Јовевска, доцент на Факултетот за медицински науки при Универзитет „Гоце Делчев” – 
Штип. Врз основа на приложената документација од кандидатката, чест ни е на Наставно-
научниот совет на Факултетот за медицински науки да му го поднесеме следниов

И З В Е Ш Т А Ј

Биографски податоци
Кандидатката доцент д-р Светлана Јовевска е родена на 15.9.1958 год. во Скопје, каде 

што завршува основно и средно образование. Дипломира на Медицинскиот факултет во 
Скопје, во 1987 година. На Институтот за анатомија при Медицинскиот факултет во Скопје 
е вработена во февруари 1990 година. По завршување на постдипломските студии, во 1998 
година го одбранува својот магистерски труд со наслов „Артериска васкуларизација на 
бубрегот со осврт на неговата сегментална поделба” со што се здобива со звањето магистер 
на медицински науки. Во септември 2009 година ја одбранува докторската дисертација 
со наслов „Евалуација на морфолошкиот развој на бубрегот кај хуманиот фетус” со 
што се здобива со звањето доктор на медицински науки. Како асистент на Институтот 
за анатомија при Медицинскиот факултет во Скопје, д-р Светлана Јовевска е активно 
вклучена во подготовката и изведувањето на практичната настава по предметот Анатомија 
на Медицинскиот, Стоматолошкиот и Фармацевскиот факултет, како и на Факултетот за 
физичка култура и високите стручни школи. По одбраната на докторската дисертација, 
држи и теоретска настава на високите стручни школи и на Стоматолошкиот факултет. Д-р 
Светлана Јовевска е вклучена во научноистражувачката работа на Институтот за анатомија 
од областа на хуманата анатомија и морфологија. Како посебна област на интерес таа ги 
има обработено функционалната, клиничката и радиолошката анатомија на феталниот 
бубрег и бубрегот кај возрасната популација. 

Од 1.11.2012 година е избрана за доцент на ФМН при Универзитетот „Гоце Делчев“ 
во Штип и е во редовен работен однос на факултетот од 1.12.2012 година. Како предметен 
наставник по предметитот Анатомија, наставата ја држи на студиските групи од општа  
медицина, дентална медицина, фармација, како и сите насоки на високите стручни студии.  

Законски услови кои треба да ги исполнува кандидатот за избор во звање 
вонреден професор
1. Со Одлука бр.2502-207/4 од 1.11.2012 год. е избрана за доцент по наставно-научната 

област анатомија на Факултетот за медицински науки при Универзитет „Гоце Делчев” 
во Штип;

2. Објавени најмалку пет научноистражувачки трудови во соодветната област 
во меѓународни научни списанија / меѓународен уредувачки одбор или три 
научноистражувачки труда во списанија со импакт фактор;

3. Од изборот за доцент, позитивно рецензирана скрипта и позитивно рецензиран 
практикум, достапни во е-библиотеката на Универзитетот „Гоце Делчев“;
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Бр. Автор Наслов на трудот Списание/публикација
Години на 

излегувањe
на списанието

1

Milka Zdravkovska1 
Zharko 

Stojmanovski2*, Vaso 
Taleski1, Svetlana 
Jovevska1, Velo 

Markovski1

Public Health Aspects of 
Human Brucellosis in the 
Republic of Macedonia

Macedonian Journal 
of Medical Sciences. 

2013 Dec 15; 6(4):446-
449. http://dx.doi.

org/10.3889/MJMS.1857-
5773.2013.0324

Од 2008
(8 години)

2

 Zharko 
Stojmanovski1*, 

Milka Zdravkovska2, 
Vaso Taleski2, 

Svetlana Jovevska2, 
Velo Markovski2

Human Brucellosis in the 
Republic of Macedonia 

by Regions Depending on 
Vaccination Procedures in 

Sheep and Goats

Macedonian Journal 
of Medical Sciences. 

2014 Mar 15; 7(1):135-
140. http://dx.doi.

org/10.3889/MJMS.1857-
5773.2014.0363 

Од 2008
(8 години)

3
Toshe Krstev, Lenche 
Nikolovska, Svetlana 

Jovevska and 
Gordana Panova

THERAPEUTIC 
APPROACHES 
IN TREATING 
MYOFASCIAL 

TRIGGER POINTS

Therapeutic approaches in 
treating myofascial trigger 
points Acta Kinesiologica 9 

(2015) 2: 62-64

Од 2007
(9години)

4

Dr. Lenče Miloševa,
Dr. Vladimir Milošev, 

Dr. Roza Arsova, 
Dr. Svetlana Jovevska

UICIDAL THOUGHTS 
AS COGNITIVE 

RISK FACTORS FOR 
SUICIDE AMONG 

CANCER PATIENTS

(IJCRSEE)International 
Journal of Cognitive 
Research in Science, 

Engineering and Education 
Vol. 4, No.2, 2016.

Од 2011
 (5 години)

5
Toshe Krstev, Lenche 
Nikolovska, Gordana 
Panova and Svetlana 

Jovevska

SOFT TISSUE 
MOBILIZATION OF 

THE CERVICAL SPINE

Soft tissue mobilization 
of the cervical spine Acta 
Kinesiologica 10 (2016) 

Issue 2: 10-12
 Од 2007

(9 години)

6

Jihe Zhu1, Blagica 
Arsovska2, Kristina 
Kozovska3, Svetlana 

Jovevska4

Treatment of Knee 
Osteoarthritis with 

FireNeedle Acupuncture 
and Fire Cupping

Imperial Journal of 
Interdisciplinary Research 

(IJIR) Vol-2, Issue-11, 
2016 ISSN: 2454-1362, 

http://www.onlinejournal.in

IF = 3,75

7

Zdenka Stojanovska, 
Blazo Boev,

Zora S. Zunic, Peter 
Bossew, Svetlana 

Jovevska

Results of radon CR-39 
detectors

exposed in schools due 
two different

long-term periods

NUKLEONIKA 
2016;61(3):385-389

doi: 10.1515/nuka-2016-
0064 ORIGINAL

IF =  0,546  

Наставно-образовна и научноистражувачка дејност
Доцент д-р Светлана Јовевска работи на Факултетот за медицински науки при 

Универзитет „Гоце Делчев” во Штип. Во периодот од  2012 година работи како предавач на 
општа медицина, дентална медицина, фармација и тригодишните стручни студии. Одлука 
бр. 2502-207/4 од 1.11.2012 година е избрана за доцент во научната област анатомија. 
За истакнување е нејзиниот коректен однос кон студентите и исполнувањето на сите 
задолженија од наставниот процес, како и соработката со колегите во колективите во кои 
работела.

Во изборниот период предавала повеќе предмети на прв и втор циклус студии 
на Факултетот за медицински науки и при Универзитетот „Гоце Делчев” во Штип. Од 
изборот за доцент д-р Јовевска има издадено позитивно рецензирана скрипта „СКРИПТА 
ПО АНАТОМИЈА ЗА СТУДЕНТИТЕ ПО ОПТОМЕТРИЈА И ОЧНА ОПТИКА” 
и позитивно рецензиран „ПРАКТИКУМ ПО АНАТОМИЈА ЗА СТУДЕНТИТЕ ПО 
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ОПТОМЕТРИЈА И ОЧНА ОПТИКА“, кои се процесирани и достапни во е-библиотеката 
на Универзитетот „Гоце Делчев“. 

Доцент д-р Светлана Јовевска е ментор на голем број дипломски работи и учествува 
како член на комисии за полагање на завршен/дипломски испит на прв и втор циклус на 
студии при Факултетот за медицински науки во Штип.

Нејзиниот научен интерес е од областа на хуманата анатомија и морфологија. Во 
изборниот период, како автор и коавтор, има објавено голем број на научни трудови во 
меѓународни списанија и во зборници на трудови од меѓународни и домашни конференции. 
Таа е член на Здружението на анатоми на Македонија и на Лекарската комора на 
Македонија.

Трудови во научни списанија  со меѓународен уредувачки одбор:
Milka Zdravkovska1, Zharko Stojmanovski2*, Vaso Taleski1, Svetlana Jovevska1, 

Velo Markovski1 Public Health Aspects of Human Brucellosis in the Republic of 
Macedonia. Macedonian Journal of Medical Sciences. 2013 Dec 15; 6(4):446-449.

 ISSN 1857-5773
http://eprints.ugd.edu.mk/id/eprint/8963 
Република Македонија е ендемска област каде што бруцелозата е  доминантна зооноза 

со висок морталитет и огромни економски загуби. Целта на трудот е да се утврди стапката 
на инциденцата, преваленцата и тенденција на бројот на заразени луѓе со бруцелоза во 
Република Македонија во периодот од 1.1.1999 до 31.12.2009 година, да се регистрираат 
и да се анализираат епидемиолошките карактеристики на заразени со бруцелоза - според 
полот, возраст и регионална дистрибуција.

Zharko Stojmanovski1*, Milka Zdravkovska2, Vaso Taleski2, Svetlana Jovevska2, Velo 
Markovski2 Human Brucellosis in the Republic of Macedonia by Regions Depending on 
Vaccination Procedures in Sheep and Goats; Macedonian Journal of Medical Sciences. 2014 
Mar 15; 7(1):135-140.     ISSN 1857-5773

http://eprints.ugd.edu.mk/id/eprint/9701
Ова е ретроспективна студија во која е направена споредба на инциденцата на хуманата 

бруцелоза во три региони во зависност од постапката за вакцинација кај овците и козите 
една година пред спроведувањето на вакцинација (2007) и 4 години подоцна. Податоци за 
заразени овци и кози се добиени од Агенцијата за храна и ветеринарство, а податоци за 
хуманата бруцелоза се добиени од Институтот за јавно здравје на Република Македонија.

Toshe Krstev, Lenche Nikolovska, Svetlana Jovevska and Gordana Panova THERAPEUTIC 
APPROACHES IN TREATING MYOFASCIAL TRIGGER POINTS Acta Kinesiologica 9 
(2015) 2:p. 62-64. ISSN 1840-3700 

http://eprints.ugd.edu.mk/id/eprint/15734
Синдромот на миофацијална болка (MPS) е опишан како честа појава со која 

општите лекари и физиотерапевтите се соочуваат денес. Фреквенција на пациентите 
примени со хронична болка е околу 85 % (Хан et al. 1997 година, Skootsky et al. 1989). 
MPS се карактеризира со болка со потекло од активирањето на (TrPs) на мускулите. Тоа 
е поврзано со мускулен спазам и ограничено движење. Иако точната патологија на овој 
феномен сѐ уште е комплетно неразјаснет, терапевтите имаат развиено голем број на 
пристапи. Различни техники на лекување кои се користат за лекување на TrPs се: Трп 
ослободување (TrPPR - исхемичен притисокот кој се применува од страна на прст или 
некоја слична алатка), ултразвук, ласерски. Целта на оваа студија е да се направи споредба 
на ефикасноста на ласерскиот третман и TrPPR во комбинација со МЕТ, во намалувањето 
на болката со потекло одTrPs. Двата пристапа резултираа со намалување на нивото на болка 
и зголемување на прагот на болка. Споредбата меѓу двете групи не покажала предност на 
една постапка во однос на другите.

Dr. Lenče Miloševa, Dr. Vladimir Milošev, Dr. Roza Arsova, Dr. Svetlana Jovevska
SUICIDAL THOUGHTS AS COGNITIVE RISK FACTORS FOR SUICIDE AMONG 

CANCER PATIENTS (IJCRSEE) International Journal of Cognitive Research in Science, 
Engineering and Education, 2016, Vol. 4, No.2, pp. 53-56. ISSN 2334-847X (Printed) / 2334-
8496

http://eprints.ugd.edu.mk/id/eprint/16909
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Целта на оваа студија е двојна. Прашалникот-9 (PHQ-9) е преведен на македонски 
јазик, точка 9, со цел да се прикажат пасивните самоубиствени мисли. Втората цел е 
да се опише природата „со мисли за смрт или повреда на самиот себе, на некој начин“ - 
објавени се клинички интервјуа вршени со цел за понатамошни пасивни суицидални мисли 
на пациентите со рак. Податоците се земени од Одделот за максилофацијална хирургија, 
Клиничка болница, Штип.

Toshe Krstev, Lenche Nikolovska, Gordana Panova and Svetlana Jovevska; SOFT 
TISSUE MOBILIZATION OF THE CERVICAL SPINE. Acta Kinesiologica, 10 (2016) Issue 
10 (2), p. 10-12, ISSN 1840-3700.   

http://eprints.ugd.edu.mk/id/eprint/17012
Врз основа на 88 натпревари од 2014/2015 година, кај првата хрватска фудбалска 

лига беше утврдена важноста на пенали со оглед на крајниот исход на натпреварот. Со 
користење на Mann-Whitney тест и Pearson коефициент на корелација заклучено е дека 
пеналите како ситуациони индикатори ефикасно претставуваат статистички значајна 
разлика помеѓу победениот и поразениот тим (p = 0,04) и таму е умерен негативен однос 
на конечниот пласман во лигата на системот на конкуренција (r = -0,54). Овие резултати 
покажуваат дека пеналите влијаат на исходот на натпреварот и ако тие се повторуваат, 
имаат негативен ефект врз конечниот пласман. 

Jihe Zhu1, Blagica Arsovska2, Kristina Kozovska3, Svetlana Jovevska4 Treatment 
of Knee Osteoarthritis with Fire Needle Acupuncture and Fire Cupping Imperial Journal of 
Interdisciplinary Research (IJIR). Vol-2, Issue -11, 2016,

ISSN: 2454-1362.  (IF = 3,75)
http://eprints.ugd.edu.mk/id/eprint/16549
Целта на овој труд е да се презентираат резултатите од истражуваната група на 

пациенти третирани со оган игли и оган вендузи во коленото со остеоартритис и да се 
објаснат методите на лекување. Третмани се направени во клиника заTCM и акупунктура 
во Скопје од страна на лекар специјалист за акупунктура, затворен во соба, температурата 
во траење од 20-30 минути. Кај сите пациенти со примена на акупунктура третман со 
оган игли во одредени активира поени - Ashi, со траење од 10-15 минути и оган вендузи 
со времетраење од 5-10 минути во исто поени. Една одредена точка која се наоѓа на 
внатрешната страна на коленото беше третирана кај сите пациенти. Истражувањето 
вклучува 32 пациенти, од кои 21 жени и 11 мажи, на возраст од 33-78.

Zdenka Stojanovska,Blazo Boev,Zora S. Zunic,Peter Bossew,Svetlana Jovevska 
NUKLEONIKA, 2016, 61(3) p. 385-389.  ISSN 1508-5791 (IF = 0,546) http://eprints.ugd.
edu.mk/id/eprint/16203

Со договори за неодамнешна анкета на затворен радон (RN) резултати во училиштата, 
каде што поврзан CR-39 детектори се истовремено изложени на различни долгорочни 
периоди, на пример, еден детектор бил изложен за време на целата година, а другиот во 
периодот на траење на учебната година. За да бидат во можност да се споредат резултатите 
добиени за својата анализа, беа користени во однос пристрасност и тестови U. Се покажа 
дека не постојат систематски разлики меѓу резултатите, што укажува дека изложувањето 
на детектор за време на летните одмори не влијае на проценетата просечна годишна 
концентрација на радон. На спарени резултати беа моделирани со линеарна функција, 
давање на исклучително висок коефициент доволни за определување R2 = 0.99.

Panova, Gordana and Atanasova, Monika and Sumanov, Gorgi and Jovevska, 
Svetlana (2016) Communication, treatment and rehabilitation at patients with myocardial 
infarct. (International Journal Knowledge) International Journal Scientific Papers, 15.3. pp. 
1145-1151. ISSN 1857-923X

http://eprints.ugd.edu.mk/id/eprint/17023
Во трудот се користени податоци од Општа болница-Струмица и Клиничка болница-

Штип за периодот 2014 – 2015 година. Авторите заклучуваат дека бројот на пациенти во 
2015 година бил поголем во однос на регистрираните лица со прележан миокарден инфаркт 
во 2014 година. Во однос на полот, мажите биле позастапени. Во однос на староста на 
пациентите, мажи биле најмногу на возраст помеѓу 55 и 64 години, а жените во возрасната 
група од 65 до 74 години.  
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Panova, Gordana and Dzidrova, Violeta and Nikolovska, Lence and Jovevska, 
Svetlana and Sumanov, Gorgi (2015) Етички аспекти на сестринската 
практика. Меѓународен дијалог: Исток - запад (култура, славјанство и економија), 2 (3). 
pp. 85-87. ISSN 1857-9299 

http://eprints.ugd.edu.mk/id/eprint/15028
За целта на истражувањето, спроведена е анонимна анкета меѓу студентите на 

стручните студии за медицински сестри на Факултетот за медицински науку при УГД во 
Штип (18 студенти од прва и 42 студенти од трета година). Според добиените податоци, во 
интензивните оддели особено важно е следењето на вербалните и невербалните сигнали на 
пациентот при допир. Важно е да се минимизира изложеноста на телото на болниот при 
решавање на клиничка задача. Секој болен е личност со свои посебни потреби и убедувања, 
кои ја одредуваат реакцијата при различни социјални интеракции.

Panova, Gordana and Dzidrova, Violeta and Nikolovska, Lence and Sumanov, 
Gorgi and Jovevska, Svetlana and Panova, Blagica and Panov, Nenad; (2015) Dietary habits 
and nutritional status of children in preschool age. Journal of Hygienic Engineering and Design, 
10. pp. 32-36. ISSN 978-608-4565-03-1 http://eprints.ugd.edu.mk/id/eprint/14079

Во трудот се обработени и прикажани податоците за вкупно 1995 деца од претшколска 
возраст, од повеќе градови во Р Македонија. Прекумерна, односно повеќе од нормална 
тежина е регистрирана кај речиси една третина, поточно кај 28,4 % од предшколските 
деца. Гојазност е регистрирана кај 5,6 % од децата. Заклучено е дека пјавата на гојазност 
кај претшколските деца претставува јавно-здравствен проблем во земјава. 

Panova, Gordana and Panova, Blagica and Panov, Nenad and Sumanov, Gorgi and Jovevska, 
Svetlana and Nikolovska, Lence and Gazepov, Strahil (2014) Njega i liječenje bolesnika sa 
moždanim udarom. Rauché Zdravstveni časopis (5). pp. 17-19. ISSN 2233-131X

http://eprints.ugd.edu.mk/id/eprint/12412
Трудот претставува ретроспективна студија, во која се обработени пациенти со мозочен 

удар, хоспитализирани на Одделението за неврологија во Општата болница во Струмица, 
во периодот 2011/2013 година. Од вкупниот број, 87% од пациентите имале исхемичен, 
а 13% хеморагичен мозочен удар. Околу 20% од мозочните удари се регистрирани кај 
релативно помладо и работоспособно население. Авторите заклучуваат дека кај 30 до 40% 
од испитаниците во испитуваниот период, се нотира одреден степен на инвалидност. 

Jovevska, Svetlana and Zdravkovska, Milka and Panova, Gordana and Matveeva, 
Niki; (2014) Морфолошките и топографски карактеристики на retropyelic артерија со 
бубрезите. Rauché Zdravstveni časopis (5). pp. 31-33. ISSN 2233-131X http://eprints.ugd.
edu.mk/id/eprint/12413

Авторите на трудот ги анализираат морфолошките и топографски карактеристики 
на ретропиеличната артерија, на терминалот гранки на реналната артерија. За таа цел, 
анализирани се 30 бубрези и 80 бубрежни ангиографии, направени со користење на 
контрастот за артериографија на Институтот за радиологија. 

Труд објавен во стручно списание 
Taleski, Vaso and Angelovska, Bistra and Zdravkovska, Milka and Jovevska, 

Svetlana; Цревни заразни дијарејални заболувања - Најзначајни бактериски 
причинители. Farmacevtski informator, (2015), 2 (41). pp. 38-41. ISSN 1409-8784 http://
eprints.ugd.edu.mk/id/eprint/14364

Во трудот е нагласено дека резервоари на зараза за цревните заболувања се човек 
(инфициран, болен или бацило-носител) и животните. Извор на зараза се изметот и урината 
на заболените. Патишта на пренос се контаминираната храна, вода, предмети и нечисти 
раце. Инфективната доза варира зависно од вируленцијата на внесените микроорганизми, 
чувствителноста на луѓето и нивната возраст (малите деца се многу почувствителни). За 
некои микроорганизми инфективната доза е многу мала (10-100 патогени), а за некои 
многу голема (105 до 108).  
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Трудови со оригинални научни резултати, објавени во зборник од трудови на 
научен собир

Jovevska, Svetlana; Our experience in use of proherbis drops in treatment and prevention 
of helicobacter pylori. Food Quality and Safety, Health and Nutrition. Nutricon, (2016), Skopje, 
Macedonia, p. 53. ISBN 978-608-4565-10-9 http://eprints.ugd.edu.mk/id/eprint/16812

Jovevska Svetlana and Trajkovska, Irena and Zdravkovska Milka and Stojanovska, Zden-
ka (2016) Anatomical variations gall bladder of importance for laparoscopic cholecystectomy. 
54th Congress of Anthropological Society of Serbia with international participation. Anthropo-
logical Society, Sremski Karlovci, p. 107. ISBN 978-86-911461-3-

http://eprints.ugd.edu.mk/id/eprint/16810
Saveska Nikolina and Jovevska Svetlana and Zdravkovska Milka and Stojanovska, 

Zdenka (2016) Variation of pupillary distance: Republic of Macedonia case study. 54th Con-
gress of Anthropological Society of Serbia with international participation. Anthropological 
Society, Sremski Karlovci, p. 111. ISBN 978-86-911461-3-9 http://eprints.ugd.edu.mk/id/
eprint/16811

Panova, Gordana and Sumanov, Gorgi and Jovevska, Svetlana and Gazepov, Stra-
hil and Panova, Blagica. Нега кај деца болни со βталасемија. Симпозиум со меѓународно 
учество на медицинските сестри/акушерки: Сила за промени „Ресурс од витално значење 
за здравјето“, октомври 2014, Скопје, Р Македонија. http://eprints.ugd.edu.mk/id/
eprint/12420

Panova, Gordana and Sumanov, Gorgi and Jovevska, Svetlana and Gazepov, 
Strahil and Panova, Blagica and Panov, Nenad. Улога на медицинска сестра во нега на 
дијабетично стопало. Симпозиум со меѓународно учество на медицинските сестри/
акушерки: Сила за промени „Ресурс од витално значење за здравјето“, октомври 2014, 
Скопје, Р Македонија. 

http://eprints.ugd.edu.mk/id/eprint/12422
Idrizovikj, Merima and Jovevska, Svetlana (2015) F-ra Capitullum Radii L.Dex. – A Case 

report. International symposium at Faculty of Medical Sciences: Current achievements and 
future perspectives in medical and biomedical research, 24 Nov 2015, Stip, Macedonia.

 http://eprints.ugd.edu.mk/id/eprint/14966
Taleski, Vaso and Bosnakovski, Darko and Zdravkovska, Milka and Markovski, 

Velo and Stojanovska, Zdenka and Jovevska, Svetlana(2015) Where Nanotechnology and 
Nanomedicine meet – Applications and Potential Risks. Internationa Symposium at Faculty of 
Medical Sciences - Current achievements and future perspectives in medical and bio-medical 
research, 24 Nov 2015, Stip, Macedonia.

http://eprints.ugd.edu.mk/id/eprint/14366
Taleski, Vaso and Bosnakovski, Darko and Zdravkovska, Milka and Jovevska, 

Svetlana and Stojanovska, Zdenka and Dimitrova, Marija and Jordanova, Nevenka.  Potential 
application of silver nanoparticles coatings as antimicrobials. In: 9th Balkan Congress of 
Microbiology, Microbiologija Balkanica 2015, 22-24 Oct 2015, Thessaloniki, Greece.

http://eprints.ugd.edu.mk/id/eprint/14362
Dimova, Cena and Panova, Gordana and Jovevska, Svetlana (2015) Evaluation of apical 

foramen localisation of maxillar and mandibular molars. ХХV-th Traditional International 
Scientific Conference, 4-5 June 2015, Stara Zagora, Bulgaria.

http://eprints.ugd.edu.mk/id/eprint/13310
Panova, Gordana and Simonovska, Ljiljana and Jovevska, Svetlana and Sumanov, 

Gorgi; Интраоперативна и постоперативни аналгезија пациената са радикалном 
цистопростактомијом. 3 Kongres Anesteticara u Bosni i Hercegovini sa megunarodnim 
ucescem, 15-17 May 2015, Vlasic, BIH.

http://eprints.ugd.edu.mk/id/eprint/15017
Panova, Gordana and Jovevska, Svetlana and Nikolovska, Lence and Sumanov, 

Gorgi and Simonovska, Ljiljana and Panova, Blagica; Приступ, нега и лечење бенигне 
хиперплазије простате. 3 Kongres Anesteticara u Bosni i Hercegovini sa megunarodnim 
ucescem, 15-17 May 2015, Vlasic, BIH.

http://eprints.ugd.edu.mk/id/eprint/15021 
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Trajkovska, Irena and Jovevska, Svetlana and Panova, Gordana; Laparascopic surgery at 
the cholecystectomia. 3 Kongres Anesteticara u Bosni i Hercegovini sa megunarodnim ucescem, 
15-17 May 2015, Vlasic, BIH.

http://eprints.ugd.edu.mk/id/eprint/15020
Panova, Gordana and Dzidrova, Violeta and Nikolovska, Lence and Sumanov, 

Gorgi and Jovevska, Svetlana and Panova, Blagica and Panov, Nenad (2014) Dietary habits 
and nutritional status of children in preschool age. Conferece on Food Quality and Safety, 
Health and Nutrition-NUTRICON 2014, 27-28 Nov 2014, Skopje, Macedonia.

http://eprints.ugd.edu.mk/id/eprint/12594
Panova, Gordana and Panova, Blagica and Panov, Nenad and Sumanov, Gorgi and Jovevska, 

Svetlana and Nikolovska, Lence and Gazepov, Strahil; Prediction of patient`s disability on 
dialysis. The First Congress of Parthership for Patients, 21-23 Nov 2014, Fojnica, BIH. 

http://eprints.ugd.edu.mk/id/eprint/12605
Zdravkovska, Milka and Zisovska, Elizabeta and Taleski, Vaso and Markovski, 

Velo and Handziski, Zoran and Jovevska, Svetlana; Практикување на медицина и 
стоматологија базирана на докази. Научен симпозиум: Медицина и стoматологија 
базирана на докази, 18 Oct 2014, Stip, Republic of Macedonia.

http://eprints.ugd.edu.mk/id/eprint/12467
Panova, Gordana and Nikolovska, Lence and Jovevska, Svetlana and Sumanov, 

Gorgi and Stojanov, Hristo and Panova, Blagica and Panov, Nenad and Gazepov, 
Strahil (2014) Nosocomial infections. 5. Kongres strucnog drustva za susbijanje boli, 3-4 Oct 
2014, Varazdin, Hrvatska. 

http://eprints.ugd.edu.mk/id/eprint/12603
Baldzieva Sanja, Baldzieva Anica, Panova Gordana, Nikolovska Lence, Jovevska 

Svetlana, Sumanov Gorgi, Gazepov Strahil, Stojanoski Hristo, Panov Nenad. The role of 
methadone in the terminals of patients with pain. 5. Kongres strucnog drustva za suzbijanje boli, 
3-7 0ct 2014, Varazdin, Hrvatska.

http://eprints.ugd.edu.mk/id/eprint/12604
Panova, Gordana and Jovevska, Svetlana and Sumanov, Gorgi and Gazepov, 

Strahil and Panova, Blagica. Eticki stav sprema bolno dete od anemija. 42-nd October meeting, 
Union of associations of medical laboratory and sanitary tecnicians of the Republic of Macedonia, 
2-5 Oct 2014, Ohrid, Macedonia. http://eprints.ugd.edu.mk/id/eprint/12494

Zdravkovska, Milka and Ejub, Gjulsha and Popovska, Katja and Taleski, Vaso and Markovski, 
Velo and Jovevska, Svetlana; Chronic kidney disease – public health problem in Republic of 
Macedonia. 48. International Congress: Days of preventive medicine, 23-26 Sept 2014, Nis, R. 
Serbia.

http://eprints.ugd.edu.mk/id/eprint/12470
Jovevska, Svetlana and Zdravkovska, Milka and Taleski, Vaso and Matveeva, 

Niki; Morfoloske karakteristike renalne arterije kod humanog bubrega. Antropolosko drustvo 
Srbije, 4-7 June 2014, Vranje.

http://eprints.ugd.edu.mk/id/eprint/11784
Jovevska, Svetlana and Zdravkovska, Milka and Taleski, Vaso and Handziski, 

Zoran and Panova, Gordana; Testiranje dimenzije bubrega kod humanog fetusa za vreme fetalnog 
perioda. Antropolosko drustvo Srbije, 4-7 June 2014, Vranje.

http://eprints.ugd.edu.mk/id/eprint/11785
Taleski, Vaso and Zdravkovska, Milka and Markovski, Velo and Danilova, 

Marina and Jovevska, Svetlana; Combating brucellosis - new trends and new challenges. 
Naučno-stručni simpozijum “Bruceloza u Jugoistočnoj Evropi”, 16-19 Oct 2013, Nis, Serbia.

http://eprints.ugd.edu.mk/id/eprint/8956
Panova Gordana., Panov Nenad., Stojanov H., Sumanov Gorgi., Panova Blagica., Stojanovski 

Angel., Nikolovska Lence., Jovevska Svetlana., Trajanovski D., Asanova D.; Burnout Syndrome. 
8th International Medical Students’ Congress in Novi Sad, 18-21 July 2013, Novi Sad, Serbia.

http://eprints.ugd.edu.mk/id/eprint/7004
Panova, Gordana and Jovevska, Svetlana and Jovevska, M and Sumanov, Gorgi and Panova, 

Blagica and Panov, Nenad and Nikolovska, Lence and Stojanovski, Angel; Variations of renal 
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arteries in human.  8th International Medical Student’s Congress in Novi Sad, 18-21 July 2013, 
Novi Sad, Serbia.

http://eprints.ugd.edu.mk/id/eprint/6996
Zdravkovska, Milka and Taleski, Vaso and Markovski, Velo and Kuzmanovska, 

Gordana and Jovevska, Svetlana and Danilova, Marina(2013) Salmonella toxinfections in 
Republic of Macedonia in the period from 1999 to 2010 – epidemiological approach. In: The 
5th Eurasia Congress of Infectious Diseases, 15-18 May 2013, Tirana, Albania.

http://eprints.ugd.edu.mk/id/eprint/9016

Стручно-апликативна и организациско-развојна дејност
Учествува во изготвување на прашања за прв дел од стручен испит (Закон за 

медицински студии); Одлука бр. 17-5386 од 16.6.2016 г., Министерство за здравство.
Учествува во изготвување на Правилникот за план и програмата за пробна работа 

на здравствените работници со средно, вишо и високо стручно образование, образецот 
и начинот на водењето на книшка за пробната работа, составот на испитната комисија, 
начинот на полагањето на стручниот испит и образецот на уверението за положен стручен 
испит; Одлука бр. 11-2394/2 од 21.3.2016 г.

Член е на Комисијата за проверка на постојните учебници од македонски автори при 
ФМН и на Комисијата за барања од студентите.

Едукатор е на повеке специјализанти по радиологија.
Учесник е во научен проект на ФМН, финансиран од УГД, Штип.

ЗАКЛУЧОК И ПРЕДЛОГ

Доцент д-р Светлана Јовевска, вработена на Факултетот за медицински науки при 
Универзитет „Гоце Делчев“ во Штип, е единствен пријавен кандидат на Конкурсот за избор 
на еден наставник во сите звања за наставно-научната област анатомија на Факултетот за 
медицински науки при Универзитет „Гоце Делчев“ во Штип. 

Врз основа на анализата на приложените документи, како и врз основа на личното 
познавање со кандидатката, Рецензентската комисија е едногласна во оценката дека 
со целокупната своја досегашна работа и позитивната оценка од самоевалуацијата, 
доцент д-р Светлана Јовевска има извонреден придонес во наставно-образовната, 
научноистражувачката, стручно-апликативната и организациско-развојнатa дејност. 

Согласно со претходно изнесеното, како и во согласност со Законот за високо 
образование, Правилникот за критериумите и постапката за избор во наставно-научни, 
научни, наставно-стручни и соработнички звања на Универзитетот „Гоце Делчев” - 
Штип, Комисијата со особено задоволство му предлага на Наставно-научниот совет на 
Факултетот за медицински науки кандидатката доцент д-р Светлана Јовевска да биде 
избрана во звањето вонреден професор од наставно-научната област анатомија.                   

РЕЦЕНЗЕНТСКА КОМИСИЈА
       
Проф. д-р Марија Папазова, редовен професор на Институт за 
анатомија, медицински факултет при УКИМ - претседател, с.р.
Проф. д-р Ники Матвеева, вонреден професор на Институт за 
анатомија, медицински факултет при УКИМ -  член, с.р.
Проф. д-р Милка Здравковска, редовен професор на Факултет за 
медицински науки при УГД - член, с.р.
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ТАБЕЛА НА АКТИВНОСТИ КОИ СЕ БОДУВААТ ПРИ ИЗБОР ВО ЗВАЊЕ 
ВОНРЕДЕН ПРОФЕСОР НА ДОЦ. Д-Р СВЕТЛАНА ЈОВЕВСКА

Ред. 
бр. НАСТАВНО-ОБРАЗОВНА ДЕЈНОСТ Поени

1 Избор во звање помлад асистент (Медицински факултет, УКИМ, Билтени 
број: 627/94) 1 х 10 = 10

2
Избор во звање асистент (Медицински факултет, УКИМ, Билтени број:  
732/99; 801-802/02; 823/03; 830/03 
Асистент со докторат – (Билтени број:  979/10)

3 х 20 = 60

1 Избор во звање доцент 30
                                                                                           ВКУПНО 100 поени

Ред. 
бр.

 НАУЧНОИСТРАЖУВАЧКА ДЕЈНОСТ  И
СТРУЧНО-УМЕТНИЧКИ АКТИВНОСТИ

Поени 
во 

земјава
во 

странство

1
Научен труд објавен во списание со ИФ (прв автор, втор автор, 
останати автори) 15/10/5 
Останати автори - под реден бр. 6 и 7 (2 x 5 = 10 поени)

10 поени

4

Научен труд објавен во меѓународно научно списание  (прв автор, 
втор автор, останати автори) 9/6/3
Прв автор - под реден бр. 12  (1 x 9 = 9 поени)
Останати автори - под реден бр. 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10 и 11, 
 (9 x 3 = 27 поени) 

9 + 27  = 36 поени

5

Труд со оригинални научни резултати, објавени во зборник од 
трудови на научен собир (2 / 3)
Во земјава - под реден бр. 14, 17, 18, 19, 20, 26 и 31 (7 x 2 = 14)
Во странство - под реден бр. 15, 16, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 29, 30, 
32, 33, 34, 35, 36, 37 и 38 (17 x 3 = 51)

14 поени 51 поени

9
Учество на научен собир со реферат (постер/усно) во земјава 
1/1,5  и во странство 1,5/2
Усно во земјата – под реден број 28 

1,5

13 Учесник во научен проект 
(еден  проект во земјава) 2 поени

19 Член на организационен или научен одбор на научен собир, 
фестивал (во земјава) 1 поен

                                      Вкупно 115,5 поени

Ред. 
бр.

 СТРУЧНО-АПЛИКАТИВНА ДЕЈНОСТ И 
ОРГАНИЗАЦИОНО-РАЗВОЈНА ДЕЈНОСТ

Поени 
во 

земјава
во 

странство

5 Труд во стручно (научно-популарно) списание
Во земјата – под реден број: 13 2

27 Член на универзитетски или владини тела
(2 комисии при Министерство за здравство x 5 = 10 поени) 10 поени

28
Член на факултетски орган, комисија
(Комисија за плагијати и Комисија за барања на студенти - 2 x 2 
= 4 поени)

4 поени

                                                                                             Вкупно   16 поени
                                     ВКУПНО ( НО + НИ + СА  ДЕЈНОСТ) 231,5 ПОЕНИ
 


