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РЕФЕРАТ
ЗА ИЗБОР НА ЕДЕН НАСТАВНИК ВО СИТЕ ЗВАЊА ЗА ОБЛАСТА
ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГИЈА НА ФАКУЛТЕТ ЗА МЕДИЦИНСКИ НАУКИ ПРИ
УНИВЕРЗИТЕТ „ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ“ ВО ШТИП
Cо Одлука бр.2002-102/3 од 4.4.2017 година донесена на седница на Наставнонаучниот совет на Медицински факултет, одржана на 4.4.2017 година, определени сме
за членови на Рецензентска комисија за избор на наставник во сите звања за предметот
Дерматовенерологија 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 21.3.2017 година и во предвидениот рок се пријави д-р Андреј Петров.
Врз основа на приложената документација од кандидатот, чест ни е на Наставнонаучниот совет на Факултетот за медицински науки да му го поднесеме следниов
ИЗВЕШТАЈ
Биографски податоци
Д-р Андреј Петров е роден 1971 година во Скопје. Дипломира на Медицински факултет
во Скопје во 1995 година, со просечна оценка 9,52. Од 1995 до 2008 работи на Клиниката
за дерматовенерологија во Скопје. Завршува специјализација по дерматовенерологија на
Медицинскиот факултет во Скопје во мај 2000 година.
Магистрира на ВМА во Белград во 2002 година и се стекнува со звање магистер од
областа дерматовенерологија, на тема „Поврзаност на одделни типови на Т клеточни
лимфоми со етничката припадност и степенот на урбанизација”. Има повеќемесечни
стручни престои на Универзитетските клиники во Љубљана (Словенија) и во Гетеборг
(Шведска), како и во болниците Аташир и Багдат на Аџибадем групацијата во Истанбул,
Турција. Од 2008 до 2010 е специјалист консултант на Општата болница „Ремедика“ во
Скопје. Од 2010 до 2013 е ангажиран како консултант на Клиничка болница „Систина“
во Скопје. Во 2011 година се запишува на докторски студии на Медицински факултет
во Скопје. Докторира на Медицински факултет во Скопје на 15 јануари 2016 година и се
стекнува со звање доктор на медицински науки од областа на клиничка медицина, на тема
„Ефикасност на фракциониот ласер во обновувањето на кожата”.
Од 2013 година до денес работи како дерматовенеролог и шеф на Одделот за
дерматовенерологија во Клиничката болница „Аџибадем Систина“.
Претседател е на Комисијата за етички прашања на Клиничката болница „Аџибадем
Систина“.
Учествува како коавтор во пишувањето на домашни и меѓународни учебници по
дерматовенерологија.
Вклучен е во меѓународни, мултицентрични, научно истражувачки проекти од полето
на дерматовенерологијата како главен истражувач.
Зборува течно англиски јазик, а има познавање и од француски и од италијански јазик.
Од септември 2016 година е избран во насловно звање доцент на Факултетот за
медицински науки во Штип.
Потребни документи за исполнување на условите од Конкурсот:
–– Пријава/има;
–– Диплома и уверение за завршено соодветно образование, одбранета докторска
дисертација/има;
–– Уверение за положени испити со просек од студиите 9,52/има;
–– Кратка биографија/има;
–– Потврда дека се служи активно со еден од светските јазици/има;
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–– Список на објавени научни и стручни трудови и публикации/има;
–– По еден примерок од трудовите/има;
–– Препорака од два редовни професори од соодветната област од која се врши изборот/
има.
Законски услови кои кои ги исполнува кандидатот за избор во звање доцент
1. Доктор на науки од областа на медицински науки-клиничка медицина,
дерматовенерологија/15 јануари 2016 година Медицински факултет - Скопје/.
2. Остварен просечен успех од 9,52 од студиите на Медицински факултет Скопје.
3. Специјалист од област дерматовенерологија.
4. Објавени најмалку четири научноистражувачки трудови во соодветната област во
меѓународни научни списанија или меѓународни научни публикации:
Бр.

1

2

3

4

5

Автор

Petrov A.

Наслов на трудот
Efficiency of a fractional carbon
dioxide laser versus local
adapalene-gel in treatment of skin
rejuvenation
European handbook of
dermatological treatments. Petrov
A., Pljakovska V. Pityriasis rubra
pilaris

Списание

Години на
излегување на
списанието

Physioacta 9
(2015) 19-26

11

SpringerVerlag Berlin
12
Heilderberg
(2015) 753-756
Open Access
Petrov A., Pljakoska Fractional carbon dioxide laser in
Maced J Med Sci.
21
V.
treatment of acne scars.
21 (2015) 1-5
Open Access
Efficiency of Carbon Dioxide
Maced J Med
Petrov A.
Fractional Laser in Skin
21
Sci. (2016) 271Resurfacing.
276
Your Own Blood in Improving
Clin Dermatol
Petrov A.
Your Look- Reality that Suprises- Res J 1-2 (2016) Од 2011, 6 години
Review Article.
review article
A.D. Katsambas et
al.

Од кои два научни труда во научно списание со импакт фактор во последните пет
години:
Бр.
1
2

Автор

Наслов на трудот
Fractional carbon dioxide laser in
Petrov A., Pljakoska
treatment of acne scars.
V.
Petrov A.

Efficiency of Carbon Dioxide
Fractional Laser in Skin
Resurfacing.

Списание
Open Access
Maced J Med
Sci.
Open Access
Maced J Med
Sci.

Импакт фактор
0,787
0,787

Наставно-образовна и научноистражувачка дејност
Д-р Андреј Петров е избран и реизбран за помлад асистент по предметот
Дерматовенерологија на Медицински факултет во Скопје (1999 и 2003 година).
Од 2016 година е избран во звање доцент на Факултетот за медицински науки во Штип,
каде што предава Дерматовенерологија и Медицинска етика.
Учествува во домашни и меѓународни научноистражувачки проекти од областа на
дерматовенерологијата.
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Автор е на седум поглавја во учебникот по дерматовенерологија на Анчевски и
соработниците за студенти по медицина, кој се користи како основен учебник на Факултетот
за медицински науки Гоце Делчев.
Учествувал на голем број стручни собири, конгреси, симпозиуми во земјата и во
странство со свои изложувања.
Има неколку стручни престои во странство на Универзитетските клиники во Љубљана
(Словенија) и Гетеборг (Шведска), како и во Аџибадем во Истанбул (Турција).
Магистрира на ВМА во Белград (Србија) во 2002 година, а докторира на Медицинскиот
факултет во Скопје на 15 јануари 2016 година.
Трудови на д-р Андреј Петров што се евалуираат за избор во доцент:
1. Andrej Petrov, Efficiency of a fractional carbon dioxide laser versus local adapalene-gel in
treatment of skin rejuvenation, Physioacta 9 (2015) 19-26
Во овој труд фракционата терапија со јаглероден диоксид е применета како метода
за подмладување на кожа. Притоа, прикажани се голем број физиолошки параметри што
се менуваат како резултат на овој третман. Методата е неинвазивна и истата е применета
кај поголем број на пациенти на разни возрасти. Примената на оваа техника овозможува
успешно подмладување на кожата.
2. Andrej Petrov in European handbook of dermatological treatments. Petrov A., Pljakovska
V. Pityriasis Rubra Pilaris, Springer-Verlag Berlin Heilderberg (2015) 753-756.
Pityriasis rubra pilaris е воспалување на кожата што се манифестира преку грешки во
кератизацијата. Етиологијата на оваа болест не е позната. Во рамките на овој ревијален
труд, авторите ги разгледува сите релевантни аспекти на манифестација на овие заболувања,
како и нивните карактеристики кај различни пациенти.
Andrej Petrov, Pljakovska, V. Fractional carbon dioxide laser in treatment of acne scars,
Open Access Maced J Med Sci. (2016) 271-276
Студијата е спроведена кај 40 пациенти со акни кај кои се покажало дека кај V
обликот на цикатрикси од акни резултатите од терапијата покажале поголемо задоволство
од третманот и подобра оцена од страна на пациентите. Даден е преглед и на несаканите
ефекти од ласерската терапија, како што се црвенилото, болката, пигментациите, едемот,
кои се транзиторни, краткотрајни и не предизвикуваат посериозни проблеми за пациентите
кои биле подложени на ваков тип на третман.
Andrej Petrov, Efficiency of Carbon Dioxide Fractional Laser in Skin Resurfacing, Open
Access Maced J Med Sci. (2016) 271-276
Во трудот е компарирана ефикасноста на фракциониот ласер во обновувањето на
кожата кај 107 пациенти третирани со ласер како монотерапија, споредено со контролна
група од 100 пациенти во која е применета терапија со локални ретиноиди, криотерапија.
Заклучок на трудот е дека фракционата ласерска фототермолиза е значајно подобро
прифатена, со поголемо задоволство кај пациентите, споредено со конвенционалните
методи на третман, во период на следење од 6 месеци.
3. Andrej Petrov, Your Own Blood in Improving Your Look- Reality that Suprises- Review
Article, Clin Dermatol Res J 1-8 (2016) review article,
Во овој ревијален труд е покажано како сопствената крв може преку третирање и
пречистување да служи како сопствен систем за регенерација на кожата и за позитивни
дерматолошки ефекти. Прегледани се повеќе од 100-тина трудови публикувани на оваа
тематика. Дискутирани се позитивните ефекти на оваа техника кај различни параметри.
Сите останати трудови и активности детално се опишани во Универзитетски билтен
на УГД број 174, при изборот на д-р Андреј Петров за наставник во насловно звање-доцент.
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Стручно-апликативна и организациско-развојна дејност
Член е на Здружението на дерматовенеролози на Македонија. Имал активна улога
во организациски одбори на повеќе конгреси со меѓународно учество организирани од
Здружението на дерматовенеролози на Македонија.
Во два мандати бил член на Собранието на Република Македонија, каде што бил член
на собраниската Кoмисија за образование и наука и на Комисијата за здравство.
Како градоначалник бил и претседател на ЗЕЛС/ Заедница на единици на локална
самоуправа/учествувал во проекти на реорганизација и децентрализација на здравствената
заштита и образовниот систем во Република Македонија.
Бил член на Управниот одбор на високообразовната установа Стоматолошки
клинички центар – Скопје.
Претседател е на Комисијата за етички прашања на Клиничката болница „Аџибадем
Систина“, каде што е шеф на Одделот за дерматовенерологија.
ЗАКЛУЧОК И ПРЕДЛОГ
Од целокупно наведената наставна, научноистражувачка и стручно-апликативна и
организациско-развојна дејност на кандидатот д-р Андреј Петров, детално е наведено
дека кандидатот ги исполнува условите на Законот за високо образование, како и на
Правилникот за еднинствените критериуми и постапка за избор во наставно-научни и
соработнички звања на Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип, за избор во звање доцент
во областа дерматовенерологија. Д-р Андреј Петров е докажан стручњак од областа
на дерматовенерологијата, со долгогодишно практично искуство кое го стекнал во врвни
македонски здравствени установи и на странски институции. Неговиот ангажман во
наставата на Факултетот за медицински науки при УГД - Штип во учебната 2016/2017
година придонесе за значително подигање на квалитетот на предметите од областа од која
е избран.
Имајќи го предвид горенаведеното, како и врз база на личното познавање на кандидатот,
имаме чест на Наставно-научниот совет да му предложиме да го избере д-р Андреј Петров
во звање доцент за наставно-научната област дерматовенерологија.
РЕЦЕНЗЕНТСКА КОМИСИЈА
Проф. д-р Александар Анчевски, претседател, с.р.
Доц. д-р Катерина Дамевска, член, с.р.
Доц. д-р Вело Марковски, член, с.р.
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Р.
бр.

ТАБЕЛА НА АКТИВНОСТИ КОИ СЕ БОДУВААТ ПРИ ИЗБОР ВО ЗВАЊЕ
Наставно-образовна дејност
Во земјава
број
поени

Помлад асистент

Доцент (билтен 174)
Р.
бр.

Во странство
број
поени

2x

Научноистражувачка дејност и стручноуметнички активности

1x

30
50
Поени

Во земјава

број

поени

Докторат

1

x

Научноистражувачки проект
Пленарно предавање на научен собир
Поглавја во учебник
Научни трудови
Студиски престој
Учество на научен собир со реферат
Учество на конгреси со постер презентации
ВКУПНО

1

8

1

7

1
2

1
0.5

Стручно-апликативна дејност и
организациско-развојна дејност
Член на комисии на Собрание на РМ за
образование и здравство
Пратеник во Собрание на РМ
Член на стручно здружение
Член на орган на управување на
високообразовна установа
Претседател на комисија во институција
ВКУПНО
ВКУПНО БОДОВИ ОД СИТЕ
ОБЛАСТИ

Вкупно

20

ВКУПНО

Магистерски студии во странство

Р.
бр.

Поени

Во странство
број

поени

Вкупно

2
1
5
3
1
1

1
7
6
8
2
1

8
2
14
30
24
3
2
84

1

4

4

Поени
Во земјава
број
поени

Во странство
број
поени

Вкупно

2

1

2

2
1

1
1

2
1

1

1

1

1

1

1
7
141
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