
 

ПРОГРАМА 

Четврток 3. 11. 2016 

16. 00-17.30 Примената на Здравје 2020 – СЗО  Европската рамковна политика за здравје и 
благосостојба  и агендата за одржлив развој во Република Македонија 

1. Здравје 2020 – Европската рамковна политика  и нејзината улога во развојот 
на Европските национални политики до 2020 година  

     Снежана Чичевалиева 
     Шеф на Канцеларијата на СЗО и програмски менаџер за развој на национални 

политики во Регионалната Канцеларија на СЗО за Европа  

2. Примената на Здравје 2020 и агендата за одржлив развој во Република 
Македонија 

      Јованка Костовска                                                                                                             
Министерство за здравство 

      Неда Милевска Костова 
      Студиорум 
 
3. Пример за добра пракса: планирањето и примената на акцискиот план за 

здравје и животна средина до 2020 година и интегрирање со одржливите 
развојни цели  

      Драган Ѓорѓев 
      Институт за јавно здравје 

     Свечено отворање  

Петок 4.11.2016 

9. 00-11. 00 Сесија 1:  Јавно здравствени аспекти на хроничните дегенеративни     
                  незаразни болести 

 Хронични незаразни болести 
 
1. Животниот стил и контрола на хронични незаразни болести 
        Моме Спасовски 
        Институт за социјална медицина, Медицински факултет, Скопје 
 
2. Are disease management programs effective in improving quality of care for 

people with diabetes mellitus?  
       Vesna Bjegovic-Mikanovic 
       Faculty of Medicine, University of Belgrade 
 

1 од 7 
 



 

3. Исхемичните болести на срцето- приоритетен јавно здравствен проблем во 
Република Македонија  

       Валентина Симоновска 
       Центар за јавно здравје, Скопје 
 
4. Првите искуства од спроведувањето на програмата за скрининг на ракот на 

дебелото црево 
       Марјан Денковски  
       Центар за јавно здравје, Куманово 
 
5. Застапеност на цигарите, алкохолот и дрогите кај младите во Република 

Македонија 
       Силвана Ончева 
        Институт за јавно здравје на РМ 
 
Здравјето на мигрантите 
 
6. Здравјето на мигрантите во Република Македонија, предизвици и 

интервенции во политиката (Migrant health in the Republic of Macedonia- 
challenges for policy intervention) 

       Фимка Тозија 
       Институт за јавно здравјена РМ 
 
Културолошки аспекти поврзани со здравјето  
 
7. Културолошки способности на здравствените професионалци 
       Елена Ќосевска 
       Институт за јавно здравјена РМ 
 

11.00-11.30 Пауза 

11.30-13.30 Сесија 2: Здравје и животна средина – модерни предизвици на  
                  здравствената екологија  

  
1. Урбаните населби во 21 век - здравствено еколошки ризици и предизвици 
       Драган Ѓорѓев 
       Институт за јавно здравје на РМ  
 
2. Вода и санитација во релација со оддржливите развојни цели  
       Михаил Кочубовски 
       Институт за јавно здравје на РМ  
 
3. Оптоварување со болестите предизвикани со небезбедна храна – 

доминантни опасности на глобално и национално ниво  
       Гордана Ристовска 
      Институт за јавно здравје на РМ 

2 од 7 
 



 

 
4. Исхраната и јавното здравје - состојба, политики и предизвици  
       Игор Спироски 
        Институт за јавно здравје на РМ 
 
5. Аерозагадувањето и Кардио васкуларни болести - растечки глобален 

јавноздравствен проблем 
       Мирјана Димовска 
       Институт за јавно здравје на РМ 
 
6. Пристап до безбедна вода за пиење во Североисточниот регион во 

Република Македонија-  ретроспективна анализа   
       Мимоза Поповска 
       Центар за јавно здравје Куманово 
 
7. Инспекцискиот систем во улога на заштита на животната средина и здравјето 

на луѓето   
       Марина Поповска Домазетова   
       Инспекциски совет на РМ 

13.30-14.30 Пауза 
 
(Изложување на промотивни материјали по повод Европскиот ден за 
рационална употреба на антибиотици – 18ти ноември) 

14.30-15.00 Активности за поддршка на антимикробната резистенција во Република 
Македонија   

Голубинка Бошевска,  
СЗО национален соработник за антимикробна резистенција, Институт за јавно 
здравје 

15.00-17.00 Сесија 3:  Резистенција на микроорганизмите кон антимикробни  
                   средства и актуелности во микробиологијата 

 1.   Антимикробна резистенција во Европа и Балканскиот регион – преглед на  
      сегашната состојба  
      Никола Пановски  
      Институт за микробиологија и паразитологија, Медицински факултет, Скопје  
 
2.    Организација на CAESAR-мрежата за следење на антимикробната резистенција 

во Р. Македонија  
       Билјана Какараскоска-Боцеска,  
       Институт за јавно здравјена РМ 
 
3.   Серотипови на Campylobacter jejuni изолирани од хоспитализирани пациенти 

на Клиничкиот центар “Мајка Тереза” во Скопје     
       Елена Трајковска-Докиќ 
       Институт за микробиологија и паразитологија, Медицински факултет, Скопје  

3 од 7 
 



 

 
4.    Можности за примена на сребрени наночестички како алтернативен пристап 

во контрола на инфекциите и микробната резистенција 
Васо Талески 

       Медицински факултет, Штип 
 
5.    Бакар-магична и ефективна алатка која оневозможува преживување на      
       микроорганизмите во болничка средина 
       Биљана Ќурчиќ-Трајковска  
       ПЗУ Аџибадем Систина, Скопје 
 
6.   Превенција на паразитози асоцирани со храна во Р. Македонија 
      Маја Јурхар-Павлова 
      Институт за микробиологија и паразитологија, Медицински факултет Скопје 
 
7.   Методи за следење на инфлуенца во Република Македонија 
      Голубинка Бошевска,  
      Институт за јавно здравје на РМ 
 
8.  Стратегии за контрола на нежива средина во превенција на инфекции и 

примена на контролата на воздух како трансмитер, во две микробиолошки 
лаборатории од Јавно-здравствен сектор во Скопје  

        Каќа Поповска 
       Институт за микробиологија и паразитологија, Медицински факултет Скопје 
 
9.   Микробиолошка лабораторија на иднината – технологии и методи на 21-виот 

век 
      Милена Петровска  
      Институт за микробиологија и паразитологија, Медицински факултет Скопје 
 

17.00-17.30 Пауза 

17.30-19.30 Сесија 4:   Епидемиологија на заразни и незаразни заболувања 

 1. Епидемиолошки аспекти на мигрантската криза во  прифатните 
транзитни центри Гевгелија и Табановце во период од  јуни 2015 до  
јуни 2016 година   

          Јадранка Стаменковска  
          Центар за јавно здравје Куманово 
 
2. Менаџирање на превентивни медицински мерки во различни услови 

на хигиено-епидемиолошка состојба (превентивни медицински мерки 
во услови на мигрантска криза)  

         Ѓорѓи Шуманов  
         Медицински факултет – Штип 
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3. Имунизација – антивакцинална кампања и справување со 
предизвикот  

         Јованка Костовска  
         Министерство за здравство на РМ  
 
4. Вектор - преносливи заболувања, со посебен осврт на ЗИКА вирусната 

инфекција како закана во 21 век  
         Гордана Кузмановска  
         Институт за јавно здравје на РМ 
 
5. Епидемии кои му се закануваат на човештвото  
         Весна Велиќ Стефановска    
         Медицински факултет Скопје 
 
6. Појава на туларемија во епидемиска форма во Македонија, во 2015 

година 
         Благоја Алексоски 
         Институт за јавно здравје на РМ 
 
7. Стратегии за контрола и спречување на хроничните незаразни 

заболувања и фактори на ризик  
         Снежана Стоилова  
         Висока медицинска школа, Битола 
 
8. MediPIET програма како пристап во справување со меѓународните 

здравствени ризици во Медитеранскиот регион  
         Владимир Микиќ  
         Институт за јавно здравје на РМ 
 

Сабота 5. 11. 2016 

9.00-11.00 Сесија 5:   Нови предизвици во медицината на трудот 

 1. СЗО Глобален акциски план за здравје на работниците– придобивки и 
предизвици- македонска преспектива 

       Јованка Караџинска Бислимовска  
        Институт за медицина на трудот на РМ - Колаборативен центар на СЗО 
 
2. Нови професионални ризици кај здравствените работници 
       Елисавета Стикова 
       Институт за јавно здравје на РМ  
 
3. Мобинг и работното место   
       Јордан Минов 
       Институт за медицина на трудот на РМ - Колаборативен центар на СЗО 

5 од 7 
 



 

 
4. Предиктори од работното место за настанување на синдромот на согорување  
       Драган Мијакоски 
        Институт за медицина на трудот на РМ - Колаборативен центар на СЗО 
 
5. Астма и ХОББ кај земјоделските работници  
       Сашо Столески  
       Институт за медицина на трудот на РМ - Колаборативен центар на СЗО 
 

11.30 -12.30 Местото на превентивната медицина, предизвици, иднина 
Тркалезна маса 

12.30 Затворање на симпозиумот 
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ИНФОРМАЦИИ 
 

Место на одржување: 
Конгресен центар на Универзитетот 
„Св. Кирил и Методиј“ 
с. Коњско, Охрид * Р. Македонија 

Контакт телефон Тел      00 389 46 277 421 
Факс.   00 389 46 277 422 

Веб страна www.ukim.edu.mk/kc  

Електронска пошта kc@kuim.edu.mk 

 

Пријавувањето на 
учесниците ќе се врши 
преку матичните 
здруженија, најдоцна до 
15 септември 2016 год.  

Настанот ке  биде 
акредитиран од 
Лекарската комора и 
Македонското лекарско 
друштво 

Котизација за 
учесниците не е 
предвидена 
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