
 
 
Родена во Скопје, 1962 година. 
 
Образование 
 
1985 - Медицински факултет - отсек фармација  
   
1998 - Специјализација по Медицинска биохемија 
 
2005 - Завршени постдипломски студии по медицинска биохемија (2005 година) на 
Медицинскиот факултет во Скопје     
 
2008 - Одбранета докторска дисертација на Фармацевтскиот факултет во Скопје под наслов 
„Јодниот внес и гравидитетот: биохемиски индикатори во проценка на оптимална јодна 
супституција“ 
       
Професионално искуство 
 
1986 - 1991 Во фармацевтската компанија “Јака-80”-Радовиш, како истражувач во Одделот 

за фармацевтици 
 

1991 - Институт за патофизиологија и нуклеарна медицина  
 

2012-2016 В.д. медицински директор на ЈЗУ Универзитетската клиника за клиничка 
биохемија, Скопје 

 
2016 - Раководител на лабораторија на Институтот за патофизиологија и нуклеарна 
медицина, Медицински факултет, Скопје  

 
 
Стручно и научно усовршување 
 
Проекти во соработка со IAEA (Меѓународна агенција за атомска енергија): 
 



 Regional Training Course in Hospital Radiopharmacy, ITN Sacavem, Portugal , 1995 
 

 Проект МАК/2/001,  Production  of RIA bulk reagents, NETRIA, London, UK, 1996 
 

 Проект МАК/2/003, Production of protein based radiopharmaceuticals, JF 
Currie,Budapest, Hungary, 1999 

 

 Проект МАК/2/004, Introduction of 99mTc labeled antibodies and peptide based 
Radiopharmaceuticals,  Univ.Klinik fur Nuclear Medicine, Innsbruck, Austria, 2003 

 
Од 1998-2003 Национален проект „Јодниот дефицит во Македонија“, во соработка со 
УНИЦЕФ 

 
2016-2017 пан-европски проект EUThyroid 
  
Научна активност 
 
Во 2000 година избрана за асистент истражувач на Медицинскиот факултет во Скопје. 
 
Напредува до виш научен соработник во 2015 година, а во тек е избор за научен советник. 
 
Изведува  теоретска и практична настава по предметите патофизиологија и нуклеарна 
медицина. 
 
 
Стручна активност 
 
Ги владее сите техники на обележување, контрола на квалитет и производство на 
радиофармацевтици. Учествува во воведување на нови радиофармацевтици, преку 
проектни активности. Вклучена во рутинската и развојна дејност на РИА лабораторијата, а 
од 2003 е назначена и за раководител на Националната лабораторија за одредување на јод 
во урина. 
 
Учество во стручни здруженија 
 
Член е на Здружението за нуклеарна медицина, Македонското здружение по медицинска 
биохемија и лабораториска медицина и  Македонското фармацевтско друштво, каде што е 
член на Управниот одбор. 
 
Награди и признанија 
 
Добитник е на републичката награда „Гоце Делчев“ во 2005 година како еден од авторите на 
монографијата „Корекција на јодниот дефицит во Македонија”, како и на плакета на 
Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во 2005 год. за негова афирмација. 
 
Странски јазици 
 
Англиски активно  и германски (основно ниво) 
 
Политички ангажман 
 
Во 2012 пристапува кон Демократски сојуз, член е на Претседателство на ДС 
 


