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РЕФЕРАТ
ЗА ИЗБОР НА ЕДЕН АСИСТЕНТ-ДОКТОРАНД ЗА НАСТАВНОНАУЧНАТА ОБЛАСТ ХЕПАТОГАСТРОЕНТЕРОЛОГИЈА НА ФАКУЛТЕТ ЗА
МЕДИЦИНСКИ НАУКИ ПРИ УНИВЕРЗИТЕТ „ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ” – ШТИП
Cо Одлука бр. 2002-125/5 од 2017 година, донесена на 182. седница на Наставнонаучниот совет на Факултетот за медицински науки, одржана на 26.4.2017 година,
определени сме за членови на Рецензентска комисија за избор на еден асистент-докторанд
во наставно-научната област хепатогастоентерологија на Факултетот за медицински науки
при Универзитет „Гоце Делчев“ во Штип.
Конкурсот за овој избор беше објавен во весниците „Нова Македонија” и „Коха“ на
10 април 2017 година и во предвидениот рок се пријави Александра Тонева – специјализант
по гастроентерохепатологија, дипломиран доктор на медицина.
Врз основа на приложената документација од кандидатката, чест ни е на Наставнонаучниот совет на Факултетот за медицински науки при Универзитет „Гоце Делчев“ во
Штип да му го поднесеме следниов
			
ИЗВЕШТАЈ
Биографски податоци
Д-р Александра Тонева е родена на 10 декември 1990 година во Штип. Средно
медицинско училиште, насока Медицинска сестра-техничар, завршува во СОУ „Јане
Сандански’’ во Штип со континуиран одличен (5,00) успех. На додипломските студии Општа медицина на Факултетот за медицински науки при УГД во Штип се запишува во
студиската 2009/2010 година. Дипломира како најдобар студент на студиската програма
Општа медицина во мај 2015 година, со просечен успех од 9,93 и се стекнува со назив
доктор на медицина. Од септември 2015 година до сега е ангажирана како волонтер и
стручњак од пракса во изведувањето на вежбите по неколку практикуми за студентите
на Факултетот за медицински науки, како што се: Епидемиологија за студентите на
Општа медицина, Епидемиологија и јавно здравство за студентите на Дентална медицина,
Епидемиологија за студентите од тригодишните додипломски стручни студии (насоки:
Медицинска сестра, Забен техничар протетичар, Оптометрија и очна оптика, Акушерки,
Физиотерапевти и Медицински лаборанти), Биостатистика со информатика за Општа
медицина и Дентална медицина и Биостатистика за Медицински лаборанти. Од август 2016
година и тековно работи како доктор специјализант по гастроентерохепатологија во ЈЗУ
„Клиничка болница’’ во Штип.
Законски услови кои треба да ги исполнува кандидатот за избор во звање
асистент-докторанд
Д-р Александра Тонева ги исполнува сите услови за избор во асистент-докторанд,
предвидени со Законот за високо образование на РМ и Правилникот за избори во наставни
и соработнички звања на УГД - Штип:
–– диплома и уверение за завршени студии на медицина;
–– има сертификат за владеење на англиски јазик (Cambridge Certificate PET B1 level);
–– има препораки од двајца професори;
–– има препорака од претходниот работодавач;
–– уверение за државјанство;
–– има просек 9,93 од интегрираните студии по општа медицина (360 ЕКТС);
–– има доставено сепарати од три научноистражувачки трудови со кои учествувала на
интернационални научни конференции и тоа:
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Бр.

Автор

Наслов на трудот

Списание

1

Kovacevska,
Ivona, Angelovska,
Bistra, Toneva,
Verica, Toneva,
Aleksandra,
Georgiev Zlatko,
Kovacevski Ivo.

Труд во
репозиториум
на УГД

Assessment in
antibiotics selfmedication in dental
patients

VI Конгрес по фармация с
международно участие под
мотото “PharmaceutiQoL
Challenges and Avenues”,
13-16 Oct 2016, Sandanski,
Bugarija.

http://eprints.
ugd.edu.
mk/16766/

2

Toneva A., Popova
M., Stojmenova J.

3

Toneva A., Ivanova
Dimitrovska M.,
Lazareva Lj.

International students’
sympozium of Faculty of
Medical sciences - 20th April
2016 Stip
37-th International Medical
Single pulmonary
Scientific Congress for medical
round mass in
students and young doctors,
19-month-old female
Ohrid, Republic of Macedonia
child – case report
– 10-13 May Ohrid 2014
Analgesia during
intraoperative and
postoperative period

Наставно-образовна и научноистражувачка дејност
Д-р Александра Тонева од септември 2015 година е ангажирана како волонтер и
стручњак од пракса на неколку практикуми од областа на Епидемиологија, Епидемиологија
и јавно здравство, Биостатистика и Биостатистика со информатика од студиските групи
Општа медицина, Дентална медицина и тригодишните додипломски стручни студии
(насоки медицинска сестра, медицински лаборанти, оптометрија и очна оптика, забен
техничар протетичар, физиотерапевти и акушерки). Александра Тонева е доктор на општа
медицина, чија досегашна научноистражувачка работа е главно фокусирана во полето на
клинички аспекти на интерната медицина и гастроентерохепатологија. Покрај тоа, д-р
Александра Тонева 2013 година е вклучена и во проектот на SOE-DAAD насловен како
„From Molecules to Functionalized Materials“, а во 2014 година ја добила т.н. „Sur-place“
стипендија што им се доделува на најдобрите студенти-истражувачи учесници во овој
проект, што е финансиран од германската фондација DAAD, а во кој партиципираат 10тина универзитети во Германија, Романија, Србија, Македонија и во Косово. Таа учествува
и во организацијата, а била и член на организационите одбори на еден интернационален
симпозиум организиран од страна на Факултетот за медицински науки при УГД - Штип
во април 2016 година. Учествува и на уште два интернационални симпозиуми при УГД
во септември 2014 година и ноември 2015 година. Учествува со своја презентација и на
37. Интернационален конгрес за студенти и млади доктори во Охрид во мај 2014 година.
Исто така, има реализирано и студиски престој на Универзитетските клиники во Самара,
Русија, во јули 2011 г. Во анонимните анкети со студентите, д-р Александра Тонева добила
највисоки оцени од студентите, при што било нагласено дека таа несебично знае да го
пренесе знаењето на колегите и секогаш максимално се залага за успешна реализација на
вежбите.
Листа на трудови и евалуација на трудовите за изборот на д-р Александра
Тонева
Трудови презентирани на меѓународни конгреси и симпозиуми:
Kovacevska, Ivona and Angelovska, Bistra and Toneva, Verica and Toneva,
Aleksandra and Georgiev, Zlatko and Kovacevski, Ivo (2016) Assessment in antibiotics selfmedication in dental patients. In: VI-ти Конгрес по фармация с международно участие под
мотото “PharmaceutiQoL Challenges and Avenues”, 13-16 Oct 2016, Sandanski, Bugarija.
Во овој труд, авторите спроведуваат истражување во четири града во Македонија
за тоа кои се најчестите болни состојби во усната празнина поради кои пациентите сами
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земаат антибиотици, процентуална застапеност на најчесто земаните антибиотици кои
самите си ги препишуваат, кои возрасни групи најчесто се самомедицираат и каква е
половата дистрибуција.
1. Toneva A., Popova M., Stojmenova J., - Analgesia during intraoperative and postoperative
period – case report – International students’ sympozium of Faculty of Medical sciences 20th April 2016 Stip
Во овој труд авторите прикажуваат случај на пациентка со епидурална интраоперативна
и постоперативна аналгезија, за намалување на болката во текот на интраоперативниот
период – со што се намалува потребата од опиоидни аналгетици (со цел да се намалат
нивните несакани ефекти). Употребата на епидуралниот катетер во постоперативниот
период преку кој се аплицираат аналгетици овозможува побрзо закрепнување, како и
намалување на потребата од опиоидни аналгетици во текот на постоперативниот период,
со цел намалување на несаканите ефекти од опиоидите.
2. Toneva A., Ivanova Dimitrovska M., Lazareva Lj. - Single pulmonary round mass in
19-month-old female child – case report – 37-th International Medical Scientific Congress
for medical students and young doctors, Ohrid, Republic of Macedonia – 10-13 May Ohrid
2014
Во овој труд авторите прикажуваат случај со round pneumonia кај 19-месечно дете,
како еден од ретките ентитети, кој диференцијално дијагностички создава дилеми за
други можни заболувања, кои чекори се преземени при уточнување на дијагнозата со цел
адекватно и етиолошко лекување на состојбата.
Учесник во проекти:
1. Член и учесник во интернационален проект „From Molecules to Functionalized
Materials“, SOE-DAAD, Germany;
2. Учесник во проектот за млади истражувачи при УГД – Штип.
Добитник на интернационални и државни награди и стипендии:
1. Добитник на „sur-place Scholarship“ од фондацијата DAAD, Германија.
2. Добитник на државна стипендија тип А, доделена од Министерството за образование
на РМ.
3. Добитник на признание и награда за постигнат највисок успех во студирањето на
Факултетот за медицински науки при Универзитет „Гоце Делчев“ – Штип.
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ЗАКЛУЧОК И ПРЕДЛОГ
Д-р Александра Тонева е доктор на општа медицна и е единствен пријавен кандидат
на Конкурсот за избор на еден асистент-докторанд од областа на хепатогастоентерологија.
Д-р Александра Тонева е исклучително талентиран млад истражувач, која има одлични
познавања од области како интерна медицина, епидемиологија, јавното здравство и
биостатистика. Нејзиниот досегашен ангажман во вежбите на неколку практикуми покажа
дека таа знае несебично да го пренесе нејзиното знаење на помладите колеги. Нејзиниот
организациски потенцијал веќе го демонстрирала учестувувајќи во организацијата на еден
интернационален симпозиум. Д-р Александра Тонева е учесник во домашни проекти, а е
добитник и на една од најпрестижните студентски стипендии на фондацијата ДААД од
Германија. Таа е еден од најдобрите студенти што дипломирале на студиската програма
Општа медицина на Факултетот за медицински науки.
Врз основа на приложениот материјал, како и личното познавање на кандидатката,
Рецензентската комисија има особена чест и задоволство да му предложи на Наставнонаучниот совет на Факултетот за медицински науки при Универзитет „Гоце Делчев“ - Штип
да ја избере д-р Александра Тонева за асистент-докторанд во наставно-научната
област хепатогастроентерологија на Факултетот за медицински науки при УГД Штип.
РЕЦЕНЗЕНТСКА КОМИСИЈА
Доц. д-р Билјана Поповска-Илиеска - претседател, с.р.
Проф. д-р Лилјана Симоновска - член, с.р.
Доц. д-р Вело Марковски - член, с.р.
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ТАБЕЛА НА АКТИВНОСТИ КОИ СЕ БОДУВААТ ПРИ ИЗБОР ВО АСИСТЕНТДОКТОРАНД Д-Р АЛЕКСАНДРА ТОНЕВА
Р.
Наставно-образовна дејност
бр
ВКУПНО

Р. Научноистражувачка дејност и стручнобр. уметнички активности

Труд со оригинални научни резултати,
објавени во зборник од трудови на научен
собир
2. –кандидатот има вкупно 3 трудови објавени
или презентирани на интернационални научни
манифестации, трудовите со реден број 1, 2 и
3
3. Одбранет магистерски труд
4. Рецензент на научен труд
ВКУПНО
Р. Стручно-апликативна дејност и
бр. организациско- развојна дејност

4.

5.
6.

Учесник во научен проект (1. учесник во
меѓународен проект на ДААД „From Molecules
to Functionalized Materials, Германија)
2. Учесник во домашен проект - Млади
истражувачи, финансиран од УГД - Штип:
раководител Ивона Ковачевска
Стручни награди и признанија
-Александра
е добитник на една
интернационална
стипендија
„Sur-Place
Scholarship“ од DAAD, фондација, Германија.
Член на организационен или научен одбор на
научен собир
ВКУПНО
ВКУПНО БОДОВИ ОД СИТЕ ОБЛАСТИ
(НО, НИ, САОР)

Поени
Во земјава
број
поени

Во странство
број
поени

вкупно

Поени
Во земјава

број

поени

2

1

Во странство
број

поени

вкупно

1

2

4

4
Поени
Во земјава
број
поени

1

2

5

1

Во странство
број
поени

вкупно

1

8

13

1

8

8
2
23
27

7

