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Работно искуство 

Ентузијастички, компетентен професионалец кој што го поседува потребното ниво на 
искуство за самостојна , но и за работа во тим со високо софистицирани апарaти. 
Истовремено со клучни квалитети за да се следат потребите и желбите на пациентите, со 
одлична концентрација и смиреност во ситуации на работа под висок притисок co 
пациенти кои се витално загрозени, но и поседување на високо искуство за да се одреди 
степенот на итност. 

Долгогодишно работно искуство во конвенционалната радиологија. 

• 1999 г. – денес, работа на апарат за компјутеризирана томографија (изведување на 
многубројни прегледи на сите органи по системи, крвни садови, виртуелни 
ангиографии, колонографии и бронхографии); 

• 2011 – денес, работа на апарат за магнетна резонанца (изведување на многубројни 
прегледи од областа на неврорадиологија, fMRI, MSK систем, абдомен и мала 
карлица, виртуелни миелографии, ангиографии, венографии, билијарографии). 

Образование, стручно усовршување и семинари: 

• 1991, дипломира на Високата школа за радиолошки технолози при Медицинскиот 
факултет – Скопје; 

• 2017 март, професионален тренинг за  МР спектроскопија и трактографија, 
Клинички Центар Србија, Белград, Република Србија; 

• 2015 јуни, професионaлен тренинг за КТ перфузија во Дијагностички центар, 
Специјална Болница Св.Сава Белград, Република Србија; 

• 2013 февруари,  професионален тренинг за функционална МРИ во McConnel Brain 
Imaging Centre, Montreal, Canada; 

• 2012 мај, професионален тренинг во Дијагностичкиот Имиџинг центар при 
Институтот за онкологија во Војводина;      

• 2012 март, сертификат од Школа за магнетна резонанца за радиолoшки технолози 
во Дијагностичкиот Имиџинг центар при Институтот за онкологија во Војводина;      

• 2011 ноември, медицински курс за MRI во Универзитетска клиника, Институт за 
радиологија, Скопје; 
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• 2011 септември, професионален тренинг за MRI презентиран од  г. Жељко Бабиќ 
од Војводина; 

• 2011 јули,  професионален тренинг за MSCT презентиран од  г. Ласло Фаркашази од 
Унгарија. 

Работа на многубројни проекти, од кои последниот со реномирана странска 
фармацевстка куќа со пациенти со sclerosa multiplex. 

  

  

  

 


