
Број 192, јуни 2017

33

Р Е Ф Е Р А Т

ЗА ИЗБОР НА АСИСТЕНТ-ДОКТОРАНД ЗА НАУЧНА ОБЛАСТ АНАТОМИЈА 
НА ФАКУЛТЕТ ЗА МЕДИЦИНСКИ НАУКИ ПРИ УНИВЕРЗИТЕТ 

„ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ“ ВО ШТИП

Cо Одлука бр 2002-125/7 година 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 асистент-докторанд за 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 пријавија: д-р Сања 
Балџиева и д-р Емилиа Андова-Додевски. 

Врз основа на приложената документација од кандидатката д-р Емилиа Андова-
Додевски, Рецензентската комисија констатира дека таа нема документ (сертификат) за 
положен англиски јазик и со тоа не ги исполнува законските услови за избор во асистент-
докторанд. 

Врз основа на приложената документација од кандидатката Сања Балџиева, 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 д-р Сања Балџиева е родена 16.2.1990 година во Струмица. Основно 

и средно образование (природно-математичка гимназија) завршува во Струмица во среден 
просек 5,0. Во учебната 2008/2009 година се запишува на студии по општа медицина на 
Факултетот за медицински науки при Универзитет „Гоце Делчев” – Штип. Дипломира 
во 2014 година со највисок просек во генерацијата 9,69/10. На 27.3.2014 г. ѝ е доделена 
Плакета за најдобар студент на генерацијата. Се стекнува со лиценца по општа медицина 
од Лекарска комора на Република Македонија на 26.12.2014 г. 

Кандидатката во септември 2014 година за првпат склучува договор со Факултетот 
за медицински науки при Универзитет „Гоце Делчев” – Штип за демонстратор (волонтер) 
во зимскиот 2014/2015 година семестар за предмети од областа на анатомијата. Истата 
продолжува со волонтерските активности на Универзитетот и во летниот семестар 
2014/2015 година. Во септември 2015 година кандидатката продолжува со исполнување на 
своите работни активности на Факултетот за медицински науки како надворешен соработник 
од стручност. Од 1.9.2015 година се стекнува и со статусот на приватен специјализант од 
областа на акушерство и гинекологија на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј” – Скопје. 
На 1.7.2016 година засновува работен однос во ЈЗУ Општа болница – Струмица стекнувајќи 
се со статусот општ лекар на кофинансирана приватна специјализација. Кандидатката 
успешно ги извршува своите професионални обврски како надворешен соработник од 
стручност на Факултетот за медицински науки и лекар на специјализација од областа на 
акушерство и гинекологија.

Во тек на студиите, како и по дипломирањето има реализирано неколку студиски 
престои и клинички пракси земјава и во странство (3. Медицински факултет „Charles 
University” во Прага, Чешка; „Самарски медицински универзитет”, Русиjа; Klinikum 
Nuremberg, Klinikum Nord” во Нимберг, Германија; Специјалната болница „Филип Втори“, 
Скопје, Република Македонија). Во периодот 8-9.2014 реализира престој во Мисионерската 
клиника (Mission Klinik) во Вирцбург (Wuerzburg), Германија, на Одделот за интерна 
медицина и педијатрија преку програмата „Мостови на разбирање” со доктори за мир и 
социјална одговорност (IPPNW).
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Во текот на целото средно и високо образование е стипендирана како талентиран 
ученик, потоа и студент. 

Член е на Лекарска комора на Република Македонија, организација IPPNW 
(International Physicians for the Prevention of Nuclear War – Bridges of understanding).

Законски услови кои ги исполнува кандидатот за избор во асистент-докторанд: 
1. Диплома за завршено соодветно образование;
2. Уверение за положени испити; 
3. Просек 9,69 од студии по општа медицина (360 ЕКТС);
4. Сертификат за положен англиски јазик (IELTS);
5. Список на научни и стручни трудови;
6. Способност за наставно-научна високообразовна дејност во соодветната област;
7. Препораки од двајца професори; 
8. Препорака од работодавач;
9. Уверение за државјанство.

Бр. Автор Наслов на трудот Научен собир Репозиториум 
на УГД

1.
Baldzieva, Anica and 
Baldzieva, Sanja and 

Panova, Gordana

Uloga 
anesteziologa u 

transportu,кritično 
bolesnih pacijenata 

u opštu bolnicu 
Strumica.

3 Kongres Anesteticara 
u Bosni i Hercegovini sa 
megunarodnim ucescem, 
15-17 May 2015, Vlasic, 

BIH.

http://eprints.
ugd.edu.

mk/15018/

2.
Baldzieva, Sanja and 
Panova, Gordana and 

Baldzieva, Anica 

Аспирин-
индуцирана астма 

– специфична 
форма на астма. 

8th International 
Congress, Croatian 
Nurses Society of 

anesthesia, reanimation, 
intensive care and 

transfusion, 23-26 Apr 
2015, Sibenik, Croatia. 

http://eprints.
ugd.edu.

mk/15023/

3.

Baldzieva, Sanja and 
Baldzieva, Anica and Panova, 

Gordana and Nikolovska, 
Lence and Jovevska, 

Svetlana and Sumanov, Gorgi 
and Gazepov, Strahil and 

Stojanoski, Hristo and 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/12604/

4.
Baldzieva, Sanja and 
Panova, Gordana and 

Baldzieva, Anica 

 Oral presentation: 
Aspirin induced 
asthma- specific 
form of asthma. 

4 naucna internacionalna 
konferencija „Students 
encountering science”, 
Nov 2011, Banja Luka, 
Bosnia I Hercegovina.
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Бр, Автор Наслов на книга Е-библиотека на УГД

1.

Доц.д-р 
Љиљана 
Симоновска, 
д-р Сања 
Балџиева

Скрипта „Одбрани 
поглавја од 
пулмологија и 
фтизиологија”

https://e-lib.ugd.edu.mk/detal.php?isbn=978-608-
244-196-2&id=435&nazad=%D0%A4%D0%B0
%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%82%D0%B5
%D1%82+%D0%B7%D0%B0+%D0%BC%D0%
B5%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%
BD%D1%81%D0%BA%D0%B8+%D0%BD%D
0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B8&Submit=%
D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%BB%
D0%B5%D0%B4&token=fa2d1f4d8b26a3693e8c
deca906dfd07

2.

Доц.д-р 
Љиљана 
Симоновска, 
д-р Сања 
Балџиева

Практикум по 
„Пулмологија и 
фтизиологија”, 

https://e-lib.ugd.edu.mk/detal.php?isbn= 
978-608-244-212-9&id=450&nazad=%D
0%A4%D0%B0%D0%BA%D1 %83%D0
%BB%D1%82%D0%B5%D1%82+%D
0%B7%D0%B0+%D0%BC%D0%B5% 
D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BD% 
1%81%D0%BA%D0%B8+%D0%BD%D0%B0 
%D1%83%D0%BA%D0%B8&Submit= 
%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%B 
B%D0%B5%D0%B4&token=5672b299 
f6aac09f8d08320d021bdf20

Наставно-образовна и научноистражувачка дејност
Од септември 2014 г. волонтерска активност како демонстратор на вежби од 

областа на анатомија на студенти одна Факултет за медицински науки. Зимски семестар 
2014/2015 година: Анатомија за ВЗШ, Анатомија 1 на Дентална медицина. Летен семестар 
2014/2015 година: Анатомија 2 за Дентална медицина, Основи на анатомија за студиска 
програма Фармакологија; вежби и практична клиничка пракса по предмет Нега на болен 
за студиска програма на медицински сестри, акушерки и физиотерапевти. Од летниот 
семестар 2014/2015 година како одговорен волонтер за предметите Интерна медицина со 
ревматологија, Геријатрија со рехабилитација, Семејна медицина.

Од септември 2015 година склучува договорот со Факултетот за медицински науки 
за надворешен соработник од стручност. Како надворешен соработник од стручност 
реализира вежби за студенти на Општа медицина – Анатомија 3 и Анатомија 1 за Дентална 
медицина во зимскиот семестар 2015/2016 година. Во летниот семестар 2015/2016 година: 
вежби и консултациски активности по предметите Анатомија 2 за Дентална медицина и 
Основи на анатомија за Фармација. Во студиската 2015/2016 г. продолжува со работна 
активност како одговорен надворешен соработник од стручност за предметите Интерна 
медицина со ревматологија, Геријатрија со рехабилитација, Семејна медицина.

Во септември 2016 година склучен договор за надворешен  соработник од стручност 
за Анатомија 3 на Општа медицина, Анатомија 1 на Дентална медицина како одговорен 
надворешен соработник од стручност за предметите Интерна медицина со ревматологија, 
Геријатрија со рехабилитација, Семејна медицина.

Научноистражувачка дејност
Кандидатката е автор/коавтор на повеќе објавени научни трудови, како и учесник на 

научни собири, конгреси, конференции и симпозиуми во земјава и во странство.
1. 2015 (јуни) - Практикум по пулмологија и фтизиологија”, доц. д-р Љиљана 

Симоновска, д-р Сања Балџиева, за студентите на општа медицина на Универзитет „Гоце 
Делчев” – Штип

Учебно помагало за практичната настава од 64 страници кое е наменето за студентите 
на Факултетот за медицински науки и пристапно на е-библиотека во кое посебен акцент е 
ставен на функцијата на респираторниот систем и методите за нејзина евалуација, со цел 
поедноставување на сите патофизиолошки процеси во респираторната инсуфициенција.
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2. 2015 (мај) - Скрипта „Одбрани поглавја од пулмологија и фтизиологија”, доц. 
д-р Љиљана Симоновска, д-р Сања Балџиева, за студентите на општа медицина на 
Универзитет „Гоце Делчев” – Штип

Учебно помагало од 166 страници достапно на е-библиотека, наменето за студентите 
на Факултетот за медицински науки, во кое се обработени одбрани поглавја од областа 
на пулмологијата, приспособени за наставата од областа на интерната медицина во дел на 
пулмологијата и фтизиологијата.

3. Baldzieva, Anica and Baldzieva, Sanja and Panova, Gordana (2015) Uloga anesteziologa 
u transportu,кritično bolesnih pacijenata u opštu bolnicu Strumica. In: 3 Kongres Anesteticara u 
Bosni i Hercegovini sa megunarodnim ucescem, 15-17 May 2015, Vlasic, BIH.

Труд со кој се нагласуваат потребата и улогата на анестезиологот во транспорт на 
витално загрозени пациенти и пациенти со потреба од респираторна поддршка. Заклучоците 
се добиени од ретроспективна студија во која се следи транспортот на 151 пациент од 
единицата за интензивна нега.

4. Baldzieva, Sanja and Panova, Gordana and Baldzieva, Anica (2015) Аспирин-
индуцирана астма – специфична форма на астма. In: 8th International Congress, Croatian 
Nurses Society of anesthesia, reanimation, intensive care and transfusion, 23-26 Apr 2015, 
Sibenik, Croatia. 

Во трудот е обработена аспирин индуцираната астма, како специфичен облик на астма 
и поврзаноста со употреба на аспиринот.

5. Baldzieva, Sanja and Baldzieva, Anica and Panova, Gordana and Nikolovska, Lence 
and Jovevska, Svetlana and Sumanov, Gorgi and Gazepov, Strahil and Stojanoski, Hristo and 
Panov, Nenad(2014) The role of methadone in the terminals of patients with pain. In: 5.Kongres 
strucnog drustva za suzbijanje boli, 3-7 0ct 2014, Varazdin, Hrvatska.

Во трудот се прикажанаи улогата и целта за употреба на метадонот како терпија 
за болка во терминалните пациенти. Укажува на честотата на употреба и ја образлозува 
потребата од истиот.

6. Baldzieva, Sanja and Panova, Gordana and Baldzieva, Anica (2011) Oral presentation: 
Aspirin induced asthma- specific form of asthma. In: 4 naucna internacionalna konferencija 
„Students encountering science”, Nov 2011, Banja Luka, Bosnia I Hercegovina.

Во трудот е обработена аспирин индуцираната астма, како специфичен облик на астма 
и поврзаноста со употреба на аспиринот.

7. Во периодот август и септември 2014 г. реализира престој во Мисионерската 
клиника (Mission Klinik) во Вирцбург (Wuerzburg), Германија, на Одделот за интерна 
медицина и педијатрија преку програмата „Мостови на разбирање” со доктори за мир и 
социјална одговорност (IPPNW).

8. Во периодот 2012 г. (септември) студиски престој на Одделот за пулмологија и 
торакална хирургија, 3. Медицински факултет „Charles University” во Прага, Чешка.

9. Во периодот 8-22.7.2011 г. - Клинички престој на Одделот за кардиологија и 
дигестивна хирургија на „Самарскиот медицински универзитет”, Русиjа. 

10. Во периодот 28.3-11.4.2011 г. посета на Одделот за радиологија на „Klinikum 
Nuremberg, Klinikum Nord” во Нимберг, Германија.

Стручно-апликативна и организациско-развојна дејност
6-8.5.2016 – Учесник во „IPPNW-Western-Balkan-Meeting for Peace and Medical aspects 

of migration”, Белград, Република Србија.
19-20.9.2015 – Учесник на работилница за респираторни заболувања во Македонија – 

ПАЛ во Дојран, Институт за белодробни заболувања и туберкулоза.
25-26.9.2014 - Учесник на симпозиум „Science Mix 2014” на темата „Stem cell therapy 

application into the medicine and pharmacy”, Универзитет „Гоце Делчев“ -Штип.
24-26.5.2013 - Учесник на семинар „Western Balkan IPPNW symposion for Peace and 

Reconciliation”, Струга, Република Македонија.
2011 (ноември) - Учество во работилница „Акутна респираторна инсуфуциенција 

и неинвазивна вентилација”, проф. д-р спец. Мирко Станетич, Бања Лука, Босна и 
Херцеговина.
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13-16.5.2010 - Учесник на 33. Интернационален медицински научен конгрес одржан 
во Охрид, Република Македонија.

2010 (мај) - Стручна посета и следење предавање на Македонската aкадемија на 
науките и уметностите - МАНУ.

ЗАКЛУЧОК И ПРЕДЛОГ

Д-р Сања Балџиева е доктор по општа медицина и е пријавен кандидат на Конкурсот 
за избор на асистент-докторанд од област анатомија на Факултетот за медицински науки 
при Универзитет „Гоце Делчев“ во Штип.  Д-р Сања Балџиева е исклучително талентиран 
млад истражувач, кој има одлични познавања од областа на анатомијата. Нејзиниот 
досегашен ангажман во вежбите покажа дека таа знае несебично да го пренесе нејзиното 
знаење на помладите колеги. Нејзиниот организациски потенцијал веќе го демонстрирала 
учестувувајќи во организацијата на неколку интернационални симпозиуми и конгреси. 
Д-р Сања Балџиева ги извршува своите професионални обврски како надворешен 
соработник од стручност на Факултетот за медицински науки. Во тек на студиите, како 
и по дипломирањето, има реализирано неколку студиски престои и клинички пракси во 
земјава и во странство.

На 27.3.2014 г. ѝ е доделена Плакета за најдобар студент на генерацијата.
Согласно со претходно изнесеното, Рецензенската комисија со особено задоволство 

му предлага на Наставно-научниот совет на Факултетот за медицински науки кандидатката 
д-р Сања Балџиева да биде избрана во звањето асистент-докторанд за научната област 
анатомија на Факултетот за медицински науки при УГД - Штип. 

РЕЦЕНЗЕНТСКА КОМИСИЈА 

Доц. д-р Светлана Јовевска, претседател, с.р. 
Проф. д-р Елизабета Зизовска, редовен професор, член, с.р. 
Проф. д-р Ѓорѓи Шуманов, редовен професор, член, с.р.
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ТАБЕЛА НА АКТИВНОСТИ КОИ СЕ БОДУВААТ ПРИ ИЗБОР ВО ЗВАЊЕ 
Р. 
бр.

Научноистражувачка дејност и стручно-
уметнички активности Поени

Во земјава Во странство
број поени број поени Вкупно

1. Студиски престој во странство                                4х8 32 32

2.

Труд со оригинални научни резултати, 
објавени во зборник од трудови на научен 
собир
3, 4, 5

3х 3 9 9

3.
Учество на научен собир со реферат 
(постер/усно)
6 усна презентација

1х 2 2 2

4. Книга
1, 2 2х 10 20 20

ВКУПНО 63

Р. 
бр.

Стручно-апликативна дејност и 
организациско-развојна дејност Поени

Во земјава Во странство
број поени број поени Вкупно

ВКУПНО 
ВКУПНО БОДОВИ ОД СИТЕ ОБЛАСТИ


