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Образование 

2007 - 2011 Специјализација по интерна медицина - Медицински Факултет - Скопје  
2000 - 2006 Универзитет „Св. Кирил и Методиј„ - Медицински Факултет - Скопје  
1996 - 2000 Гимназија „Добри Даскалов„ - Кавадарци - Природно математички смер  
 
 

Волонтирање и додатна едукација 

 

I. 01.2008 - 06.2008 Клиника за токсикологија-ургентен центар  
 

II.  09.2008 - 09.2009 Воена болница Скопје - Кабинет за ехотомографија 
(Eдукација за ехотомографија на абдоминални органи, со Try cut биопсии нацрн дроб   

III.  02.2010 –12,2011 Градска општа болница 8ми Септември Скопје - oделение за   
Гастероентерохепатологија) 
   

IV.  11.2010 - 01.2011 Eдукација за ехотомографија на тироидна жлезда на  
Клиниката за Ендокринологија - Скопје  
  

V.  06.20110 - 12,2012 – Едукација за гастроскопија и колоноскпија на одделот  
за ендоскопија при oделението за гастероентерохепатологија во ГОБ 8ми  
Септември-Скопје под менторство на д-р Зоран Стојановски.  
  

VI. Активно учество на повеќе конгреси во република македонија и странство со  
        презентација на повеќе од десет сопствени трудови , меѓу кои:  
  

1.  19th World Conference of family Doctors “Wonca Cancun 2010” - “ Necessity  
      of measuring glomerular filtration rate in general population”.  
 

2.  1st Congress of Association of General Practice/Family Medicine of South-East   
      Europe  Ohrid Macedonia 2009 - “Several cases of osteoartritis”.   
 

3. 2nd Congress of Association of General Practice/Family Medicine of South-East 
     Europe Antalya Turkey 2010 - “Taking pills doesn’t mean that you have controlled  
     blood pressure”.  
  

4. Прв Ревматолошки конгрес Охрид-2009 - “Остеоартритисот и ревматоидниот 
артритис, како диференцијално-дијагностички проблем во некои случаи”.  

   

5.  IV конгрес на македонското респираторно здружение со меѓународно  
     учество Охрид 2008- “Карцином на белите дробови во град Кавадарци во  
     периодот 1991-2005год”.   
  

6.  II конгрес на лекарите по општа медицина на Р. Македонија 2008 год.  
      Охрид - “Ревматоидниот артритис и остеопорозата”.  
             
                           
                                                     
                                            Линк за проверка на наведените податоци    http://internalmedika.blogspot.com/search/label/трудови  



 
 

Претходни работни места 
06.2007 - 02.2010 ПЗУАл-медика- Кавадарци  
Матичен доктор  
01.2012 –08.2013  ПЗУ Интернал медика Кавадарци 
Специјалист по интерна медицина 
09.2013- ГОБ 8ми Септември Скопје Одделение за Гастроентерохепатологија а од 
04,2015 и како раководител на Ургентниот центар  
 

Персонални способности 
Мајчин јазик                           Македонски  
 
Странскијазик                             Англиски                           Германски  
       читање                                     одлично                                   основно  
       пишување                          многудобро                                   основно  
       говорење                                  одлично                                   основно 
 
 
Компјутерски вештини 

Microsoft word, excel, power point, outlook 
Corel draw 
 
 

Хоби:   
Свирење гитара, член на фолклорниот ансамбл Тиквеш, спортист-кошаркар повеќе  
од 12 години, моделарство, градинарство.  
  
 
  

 


