Curriculum Vitae
__________________________________________________________________________________
Специјалист медицинска сестра

Лични податоци
Име и презиме: Борика Јанкулова
Дата и место на раѓање: 28.08.1970, Крива Паланка, Македонија
Тел. 075-386-352
e-mail:bori_cvetkovska@yahoo.com
Aдреса:ул. “Пандил Шишков” бр. 18/2, Скопје, Македонија
Работно искуство
Дата:03.08.1993
Работно место:Главна медицинска сестра на оддел за офталмологија
Име на работодавач: Градска општа болница “8 Септември” Скопје
Дата: 01.03.1993
Работно место: медицинска сестра
Име на работодавач: Клиника за кадиологија, Скопје
Образование и обука
Дата: 27.06.2008
Тип на квалификација: Специјалист општа медицинска сестра
Име на институција: Универзитет “ Св.Климент Охридски” , Висока медицинска школа,
Битола
Дата: 25.04.1995
Тип на квалификација: Виша медицинска сестра

Име на институција: Универзитет “ Св.Климент Охридски” , Виша медицинска школа, Битола
Дата: 13.06.1989
Тип на квалификација: Медицинска сестра-техничар
Име на институција: Mедицински училишен центар “Др.Панче Караѓозов”, Скопје
Лични вештини и способности
Мајчин јазик: Maкедонски
Други јазици: Англиски и Германски
Сертификат од воена болница Улм, одделение за офталмологија ( 01.04-30.09.1999)
наработнапозицијаинструментаркавоочнасаласо најновата фако метода за операција на
катаракта и работа на очен кабинет со апарат периметрија,автокераторефактометрија и апарат
ангиографија. Друга работна позиција како сестра на одделението за офталмологија
Сертификат за положен германски јазик (од 12.10.1998 до 31.03.1999)во Наумбург, Германија.
Сертификат за “сестрите како учителки”( 19-30.09.2005)oд AGAPE,MPSE USA,Washington State
Nurses Association.
Сертификат за “водење и менаџмент на медицинска грижа” (07-12.06.2004)oд AGAPE,MPSE
USA,Washington State Nurses Association.
Сертификат за завршен англиски јазик IELTS ,British council, Скопје, 25.06.2011 година.
Уверение за познавање на англиски јазик III степен,АРМ, Скопје, 2007 година.
Димлопа за компјутерско водење на сметководство, Работнички универзитет “Koчо Рацин”,
Скопје, 24.12.2003 година.
Уверение за положен стручен испит за виша медицинска сестра,Општа болница, Крива
Паланка, 18.04.2007 година.
Уверение за положен државен испит за дипломирана медицинска сестра,ГОБ “8
септември”,Скопје,2010 година.
Сертификат за учество на II конгрес на медицински сестри и акушерки,Oхрид, ЗМСТАМ, 27.1030.10.2005 година.
Сертификат за ризик и заштита при професионална експозиција на ХИВ/СИДА, Скопје,2014
година.
Сертификат за учество на II офталмолошки сестрински симпозиум со меѓународно учество,
Охрид,ЗМСТАМ, 23.06.2013 година.
Сертификат за учество на VIII симпозиум на ЗМСТАМ“Kатегоризација на пациенти во
здравствена нега”, Скопје, 01.12.2012 година.

