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            Образование: 
            

         1988-1991 Специјализација по трансфузиона медицина, Воена Медицинска 
Академија, Белград 

         1983-1984 Санитетска школа за резервни офицери, ВМА, Белград 

         1976-1982 Медицински факултет, универзитет „Св. Кирил и Методиј“, Скопје 

         1972-1976 Математичка гимназија „Јосип Броз-Тито“, Битола 

  
             Звање 

  

         Примариус 

         Специјалист трансфузиолог 

         Дипломиран доктор по медицина 

  
  
            Дополнителни обуки: 
  

         1997 Конгрес на микробиолозите на Македонија 

         1998 Прв Конгрес на трансфузиолозите на Југославија, Белград, Србија 

         2000 Стручно усовршување за вирусни хепатити, Р. Хрватска 

         2000 Прв Конгрес на Трансфузиолозите на Р. Македонија 

         2002 Втор Конгрес на трансфузиолозите на Југославија, Белград, Србија 

         2002 Семинар; Анестезија, реанимација и трансфузија, Сокобања, Србија 

         2004 Втор Конгрес на трансфузиолозите на Р. Македонија 

         2005 Европски семинар за сигурна крв, Атина, Грција 

         2005 Семинар од областа на трансфузиологијата, Врњачка Бања, Србија 

         2006 Семинар за трансфузија, анестезија и реанимација, Врњачка Бања, Србија 

         2010. Трет Конгрес на трансфузиолозите на Република Македонија 

         2010 Четврт Конгрес на трансфузиолозија на Република Србија, со меѓународно 
учество 

         2011 Светски Конгрес за хемостаза и коагулација, Кјото, Јапонија 

         2012 Советување-работилница за хемостаза и коагулација, Белград, Србија 

         2015. Светски Конгрес за хемостаза и коагулација, Торонто, Канада 

  
  
  

Познавање на странски јазици: 
  

         Пасивно познавање на англиски и француски јазик (читање и пишување) 

         Многу добро познавање на хрватски и српски јазик, читање, пишување и комуникација 

  
  
 
 
 
 

Вработувања: 
  



         1982 Задолжителен лекарски стаж, Воена Болница, Скопје 

         1984-1986 Лекар по општа медицина, управник на амбуланта и началник на 
санитетска служба, Делнице, Хрватска 

         1986-1988 Лекар по општа медицина, управник на амбуланта и началник на 
санитетска служба, Славонска Пожега, Хрватска 

         1988-1991 Постдипломско усовршување и специјализација по трансфузиона 
медицина, ВМА, Белград, Србија 

         1991-2010 Лекар, специјалист трансфузиолог во одделението за трансфузиона 
медицина при Воената Болница, Скопје 

         2010 - Лекар, специјалист трансфузиолог во одделението за трансфузиона медицина 
при ЈЗУ ГОБ „8-ми Септември“, Скопје 

  
  

Членства: 
  

         Лекарска комора на Македонија 

         Македонско лекарско друштво 

         Здружението на трансфузиолозите на Р. Македонија 

         Член на комисијата за крводарителство при Црвениот Крст на Р. Македонија 

  
  

Работно искуство: 
  

         Контрола на санитарни, хигиенски и технички услови за спречување и 
оневозможување на епидемиски болести 

         Лекување на болни, поделба на терапија, стручни совети 

         Организација и раководење во санитетската служба 

         Организација, реализација и изведување на крводарителни акции 

         Обработка и дистрибуција на крв и крвни продукти 

         Тестирање на крвта за заразни заболувања 

         Самостојна работа во медицината 

         Раководење и организација на работа во здравството, особено во крводарителството 

  
 


