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РЕФЕРАТ
ЗА ИЗБОР НА НАСТАВНИК ВО СИТЕ НАСТАВНО-НАУЧНИ ЗВАЊА ВО
НАСТАВНО-НАУЧНАТА ОБЛАСТ ОРАЛНА ХИРУРГИЈА
НА СТОМАТОЛОШКИОТ ФАКУЛТЕТ ВО СКОПЈЕ
Врз основа на конкурсот на Стоматолошкиот факултет при Универзитетот „Св. Кирил и
Методиј“ во Скопје, објавен во весниците „Вечер“ и „Koha“ од 14.11.2018 година, за избор на наставник
во сите наставно-научни звања во наставно-научната област орална хирургија, и врз основа на
Одлуката на Наставно-научниот совет, бр. 02-4015/1, донесена на 13-та редовна седница одржана на
21.12.2018 година, формирана е Рецензентска комисија во состав: проф. д-р Борис Величковски,
проф. д-р Јордан Јанев и проф. д-р Александар Грчев.
Како членови на Рецензентската комисија, по прегледувањето на доставената
документација го поднесуваме следниов
ИЗВЕШТАЈ
На објавениот конкурс за избор на наставник во сите наставно-научни звања во научната
област орална хирургија, во предвидениот рок се пријави д-р Марија Пеева Петреска, вонреден
професор на Стоматолошкиот факултет при Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје.
10. БИОГРАФСКИ ПОДАТОЦИ И ОБРАЗОВАНИЕ
Кандидатката д-р Марија Пеева Петреска е родена на 4.1.1965 година во Скопје.
Средно образование завршила во Скопје во 1982 година. Со високо образование се стекнала на
Стоматолошкиот факултет при Универзитетот "Св. Кирил и Методиј" во Скопје. Дипломирала на
Стоматолошкиот факултет во 1987 година, со просечен успех 9,54.
Кандидатката активно се служи со англискиот и има пасивно познавање од германскиот јазик.
Во учебната 1992 година се запишала на втор циклус (магистерски) студии на Стоматолошкиот
факултет. Студиите ги завршила со просечен успех 9,87 и во 2002 година го одбранила
магистерскиот труд на тема: “Проценка на хемодинамските и електрокардиографските параметри кај
пациенти со кардиоваскуларни заболувања во тек на оралнохируршки интервенции”.
Докторска дисертација пријавила на Стоматолошкиот факултет во 2003 година. Дисертацијата на
тема: “Влијанието на плазма богата со тромбоцити на коскената регенерација на хумани дефекти во
виличните коски” ја одбранила во 2007 година, пред Комисија во состав: проф. д-р Јордан Јанев,
проф. д-р Борис Величковски, проф. д-р Весна Јаневска, доц. д-р Владимир Миленков и проф. д-р
Владимир Поповски. Со тоа се стекнала со научниот степен доктор на науки од научната област
орална хирургија.
Во 2008 година е избрана во звањето насловен доцент, во 2011 година во звањето доцент и
во 2014 година е избрана во звањето вонреден професор во областа орална хирургија. Во моментот е
вонреден професор. Последниот реферат за избор е објавен во Билтен бр.1075 од 15.4.2014 година.

Рецензентската комисија ги имаше предвид вкупните научни, стручни, педагошки и други
остварувања на кандидатката од почетокот на кариерата, објавени во Билтените на Универзитетот
"Св. Кирил и Методиј” број 615, 677, 713, 763, 816, 892, 914, 930, 945, 990, 998, 1010, 1052 и 1054, како
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и вкупните научни, стручни, педагошки и други остварувања на кандидатката од последниот избор
до денот на пријавата, врз основа на сета поднесена документација која е од важност за изборот.
11. НАУЧНИ, СТРУЧНИ, ПЕДАГОШКИ И ДРУГИ ОСТВАРУВАЊА НА КАНДИДАТКАТА ОД
ПОСЛЕДНИОТ ИЗБОР ДО ДЕНОТ НА ПРИЈАВАТА

Наставно-образовна дејност
Во рамките на наставно-образовната дејност на УКИМ, кандидатката д-р Марија Пеева
Петреска, изведува теоретска настава и вежби на прв циклус студии на студиската програма за
студенти по дентална медицина и на Високата школа за високо стручни забни техничари и орални
хигиенолози, како и настава на II и III циклус на студии на доктори по дентална медицина.
Кандидатката била ментор на 8 специјалистички трудови, како член во комисија учествувала за
оцена/или одбрана на 23 специјалистички испити, 5 магистерски труда и на 4 докторски дисертации.
Кандидатката е коавтор на рецензиран учебник под наслов "Дентална имплантологија",
Стоматолошки факултет Скопје, Универзитет ,,Св. Кирил и Методиј”, Скопје, 2013. Активно работи
на едукацијата на докторите на специјализација од областа орална хирургија. Била ментор на
тринаесет студентски теми по орална хирургија, од кои седум се наградени. На студентските конгреси
учествувала и со пленарни предавања од актуелната проблематика во доменот на оралната хирургија
и имплантологија. Д-р Марија Пеева Петреска имала учество и во изработката на програмите за
специјализација од областа на оралната хирургија и наставните програми за супспецијализација од
областа на оралната имплантологија.
Научноистражувачка дејност
Д-р Марија Пеева Петреска учествувала во изработката на стотина научни трудови од
областа на оралната хирургија, денталната имплантологија, регенеративната медицина и
стоматологија, од кои некои стручно-научни трудови се објавени во научни списанија со
импакт-фактор (фактор на влијание), голем број трудови се објавени во меѓународни
научни списанија и преостанатите трудови во национални научни списанија, зборници од
научни собири и предавања. Автор е на две стручни монографии: “Коскени супституенти и
биолошки медијатори за аугментација на денто-алвеоларниот скелет” и “Дентален
менаџмент при оралнохируршки интервенции кај пациенти со кардиоваскуларни
заболувања”.
Д-р Марија Пеева Петреска била раководител на еден национален проект "Локални ефекти
при употреба на Оралсепт ® (бензидамине хидрохлорид)” и еден меѓународен научен
проект во кој ја има улогата и на национален координатор, со наслов "Коскена
аугменатација на виличните коски со нова генерација на композитни супституенти”.
Кандидатката била ментор на еден завршен магистерски труд, а во постапка на изработка
се три магистерски труда под нејзино менторство, како и една докторска дисертација.

Стручно-апликативна дејност и дејност од поширок интерес
Д-р Марија Пеева Петреска активно е вклучена во стручно-апликативната работа на Катедрата за
орална хирургија при Стоматолошкиот факултет во Скопје и Клиниката за орална хирургија при
УСКЦ "Св. Пантелејмон". На Катедрата за орална хирургија, на која работи како вонреден професор,
своите стручни и научни интереси ги насочува кон современите техники на аугментативните
постапки со различни графт материјали кои се во употреба во оралната хирургија и имплантологија
и таа истите почнува да ги користи уште во деведесетите години, кога за прв пат аплицира коскен
супституент со корална структура во коскен дефект по цистектомија. Д-р Пеева во 2004 година за прв
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пат во Македонија ја воведува методата на припрема и изолација на тромбоцитно богата плазма од
автологна крв за локална апликација во виличните коски. За прв пат во Македонија ја изведува и
воведува во клиничката пракса, неинвазивната метода на т.н. коренектомија, за превенција од
повреда на содржината на мандибуларниот канал при оперативни екстракции на импактирани трети
молари.
Во текот на изминатите години посетувала голем број едукативни програми и активно
учествува во организирање и изведување на курсеви и семинари од областа на оралната
хирургија и имплантологијата во нашата земја, како лиценциран едукатор за Ankylos
имплантен систем. Кандидатката вонреден проф. Марија Пеева Петреска остварила
експертски активности како рецензент на меѓународни списанија и учествува во
уредувачки одбори. Дава свој придонес и во публикациите на Стоматолошкиот факултет во
Скопје по повод педесетгодишнината на постоењето на Факултетот и во публикациите на
Стоматолошката комора на Македонија во врска со стратешкиот план за развојот на
стоматологијата во земјава во следните дваесет години.
Стручно усовршување во странство остварила со студиски престои на Катедрата за
максилофацијална хирургија при Медицинскиот факултет во Љубљана, Република
Словенија, под менторство на проф. д-р Наташа Ихан Хрен. Едномесечен студиски престој
имала на Emory University Atlanta, USA и на Euromed Clinic во Furth, Germany, каде што се
запознава со најсовремените техники на работа во областа на имплантологијата и
оралната хирургија.
Особена активност кандидатката покажува во дејностите од поширок интерес. Таа го
положила испитот од областа на здравствениот менаџмент, на кој му претходела стручна
обука од шест недели, како дел од проектот на Медицинскиот факултет во Скопје и Владата
на Република Македонија, со што се стекнала со вештини и знаења кои ги користи при
извршувањето на функцијата раководител на Клиниката за орална хирургија при УСКЦ
"Св. Пантелејмон". Активно е вклучена во работата на стручни комисии и работни групи за
стручен наод и мислења, Комисијата за стручни прашања, Комисијата за прием на стручен
кадар во установата и ги изготвува правилниците за работа на Клиниката за орална
хирургија. Претседател е на регионален одбор на Општина Центар и делегат е во
Собранието на Стоматолошката комора на Македонија од 2018 година.
Во периодот од 2009 до 2017 година е претседател на Здружението на специјалисти по
орална хирургија на Македонија при Македонското стоматолошко друштво, за кое време
ја организираше и реализираше стручно-научната програма на осум меѓународни
симпозиуми и го организираше Првиот македонски конгрес за имплантна и орална
хирургија. Од декември 2017 година е член на Научниот одбор на Здружението.
Вклучена е во работата на стручни комисии и тела на Стоматолошкиот факултет како член
на ННС, Кадровскиот и Наставниот одбор и колегиумот за II и III циклус студии.
Кандидатката била член на седум рецензентски комисии за избор на лица во наставно-научно
звање.
Оценка од самоевалуација
Кандидатката д-р Марија Пеева Петреска доби позитивна оценка од анонимно спроведената
анкета на студентите на Стоматолошкиот факултет.
За рецензија на овој избор, кандидатката ги пријави следниве трудови:

294
1.

I.Muratovska, A.Atanasovska-Stojanovska, M. Peeva-Petreska, I.Kovacevska, V.Stojanovska Oral
health status in type 1 diabetic adolescents. 19th Congress of the BaSS, Belgrade, April 24-27, 2014.
Трудот е рецензиран во Билтен бр.1131, од 30.9.2016.

2. Велеска-Стевковска Д., Пеева-Петрeвска М., Алексова П., Пешевска С. LASER-LOK
технологија и микротопографија на имплантни површини. VII Конгрес на стоматолозите од
Македонија со меѓународно учество, Охрид 11-14 јуни 2015, 475. Трудот е рецензиран во Билтен
бр.1131, од 30.9.2016.
3. Peeva Petreska M., B.Velickovski, D.Veleska-Stevkovska, E.Janev. Clinical considerations to the
implant therapy in patients with periodontitis. 3td Balkan Congress for maxillofacial surgery, Abs book
pp. 7 oral presentation. Ohrid, Macedonia april 2014. Трудот е рецензиран во Билтен бр.1131, од
30.9.2016.
4. B.Velickovski., Peeva Petreska M, M.Kacarska. Coronectomy-a technique to protect the inferior
alveolar nerve: a case report. 3td Balkan Congress for maxillofacial surgery, Abs book 8 pp. oral
presentation. april 2014 Ohrid. Трудот е рецензиран во Билтен бр.1131, од 30.9.2016.
5. D.Veleska-Stevkovska, Popovski V., Peeva Petreska M., B.Velickovski. ,,Evaluation of the interferon
levels during oral surgical intervention. 3td Balkan Congress for maxillofacial surgery, oral presentation
Abs book 11 pp. april 2014 Ohrid. Трудот е рецензиран во Билтен бр.1131, од 30.9.2016.
6. D.Veleska-Stevkovska, Popovski V., Peeva Petreska M., B.Velickovski. ,,Evaluation of the interferon
levels during oral surgical intervention,,. 3td Balkan Congress for maxillofacial surgery, oral presentation
Abs book 11 pp. april 2014 Ohrid. Трудот е рецензиран во Билтен бр.1131, од 30.9.2016.
7. D.Veleska-Stevkovska, M.Peeva-Petreska, P.Aleksova, B.Velickovski ,,Success rates criteria for
implantology systems”, 19th Congress of the Balkan Stomatological Society, BaSS, april 24-27, 2014
Belgrade, Serbia, poster presentation, Book of Abstracts, pp:179. Трудот е рецензиран во Билтен
бр.1131, од 30.9.2016
8. E.Janev., Peeva Petreska M., Josifov D. Mini implants new standard protocol treatment in total
edentulous mandibular. 3td Balkan Congress for maxillofacial surgery, oral presentation., Abs book 13
pp. april 2014 Ohrid. Трудот е рецензиран во Билтен бр.1131, од 30.9.2016.
9. Велеска-Стевковска Даниела, Пеева-Петрeска Марија, Алексова Павлина. ,,Синовиолетова
светлина и хемостаза” (усна презентација), 7 Конгрес на стоматолозите од Македониja со
меѓународно учество, Охрид(2015), Книга на апстракти, p:373. Трудот е рецензиран во Билтен
бр.1131, од 30.9.2016
10. Марија Пеева-Петреска, Даниела Велеска-Стевковска, Сашо Еленчевски, Филип Конески,
Диме Сапунџиев, ,,Превентивни и терапевтски концепти на бисфосфонатната остеонекроза на
виличните коски” (2015) МСП, 2:88-120. Трудот е рецензиран во Билтен бр.1152, од 1.9.2017
година
11. Велеска-Стевковска Даниела, Апостолова Гордана, Пеева-Петреска Марија, Величковски
Борис, Писевска-Чолакова Наташа (2016) ,,Актуелизирање на ефикасноста на карниевиот
раствор во третманот на одонтогените кератоцити”, МСП, 2:67-86. Трудот е рецензиран во Билтен
бр.1152, од 1.9.2017 година
12. Velickovski Boris, Peeva-Petreska Marija, Veleska-Stevkovska Daniela, Kacarska Marina (2015)
,,Coronectomy-prevention from injury of the inferior alveolar nerve (n.alveolaris inferior)”,
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International Journal of Clinical Case Reports, Vol.5, No.14, pp:1-5. Трудот е рецензиран во Билтен
бр.1131, од 30.9.2016 година.
13. Marija Peeva- Petreska, Daniela Veleska-Stevkovska, Kiro Ivanovski (2016) ,,Ten years follow-up
after dental implant therapy in patient with a chronic periodontitis: a case report”, International Journal
of Clinical Case Reports, Vol.6.No.14, 1-7. Трудот е рецензиран во Билтен бр.1131, од 30.9.2016
година.
14. Даниела Велеска-Стевковска, Пеева-Петреска Марија, Апостолова Гордана, Величковски
Борис, Писевска-Чолакова Наташа (2016) ,,Хемиска киретажа со фиксативни средства во
третманот на одонтогените кеартоцисти” усна презентација, Прв македонски конгрес за орална и
имплантна хирургија со меѓународно учество, Книга на апстракти, стр: 73, Скопје. Трудот е
рецензиран во Билтен бр.1131, од 30.9.2016
15. Б. Величковски, М. Кацарска, М. Пеева-Петреска, Д. Велеска–Стевковска, Г. Апостолова (2016)
,,Хетеротопна одонталгија – дијагностичка и тераписка дилема”усна през, Прв македонски
конгрес за орална и имплантна хирургија со меѓународно учество, Книга на апстракти, стр: 52,
Скопје. Трудот е рецензиран во Билтен бр.1152, од 1.9.2017 година.
16. К. Митровска, А. Гиговска, М. Пеева Петреска- Конзервативен третман како прв избор на
терапија на хронични периапикални лезии, постер през. Прв македонски конгрес за орална и
имплантна хирургија со меѓународно учество, Книга на апстракти, стр: 135, Скопје (2016).
Адекватна проценка и донесување одлука за терапискиот пристап кон хроничните периапикални
процеси, не секогаш се практикува во секојдневната пракса, на што потсетуваат авторите на овој
труд. Со соодветна повеќесеансна техника на ендодонтски третман, успешно се санира оваа
патологија. Во трудот се прикажани успешно ендодонтски санирани дифузни и грануломатозни
хронични периапикални промени кај повеќекорени заби во долната и горната вилица и случаи
кај кои бил неопходен хируршки пристап поради варијации во морфологијата на забите.
17. А. Гиговска Арсова, М. Пеева Петреска, Н. Гиговски, Митровска К. "Продолжување на
клиничка коронка – протетски и естетски индикации" постер през. Прв македонски конгрес за
орална и имплантна хирургија со меѓународно учество, Книга на апстракти, стр: 139, Скопје
(2016).
Авторите, преку приказ на серија клинички случаи на пациенти со кратка клиничка коронка,
укажуваат на индикациите и изборот на терапискиот пристап кон решавање на овој естетски и
функционален проблем, кој може успешно да биде надминат со хируршки пристап или со
употреба на ласер. Притоа, треба внимателно да се процени гингивалниот биотип и длабочината
на сулкусот. Апликацијата на хируршки завој постоперативно се практикува во одделни случаи,
најчесто при хируршки третман.

Доколку е потребна постава на коронка, се препорачува таа да се изработи по период од најмалку
45-60 дена од интервенцијата.
18. М. Пеева-Петреска, Б. Величковски, Д. Велеска–Стевковска. Периоперативна примена на
антибиотици во оралната хирургија и имплантологијата. Прв македонски конгрес за орална и
имплантна хирургија со меѓународно учество. Книга на апстракти, стр: 48, јуни 2016. Трудот е
рецензиран во Билтен бр.1152, од 1.9.2017 година.
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19. M. Peeva-Petreska, D. Veleska-Stevkovska, G. Apostolova, B. Velickovski, F. Koneski (2017),,Local
effects of the use of bezydamine in oral surgery”, Apolonia, No:35-36, pp:17-24. Трудот е рецензиран
во Билтен бр.1152, од 1.9.2017 година.
20. Dzipunova B., Tosheska Spasova N., Radojkova Nikolovska V., Popovska M., Peeva Petreska M.,
Ambarkova V. Decision for extraction as an orthodontic problem. IOSR Journal of Dental and Medical
Sciences Vol 16 Issue 12 Ver IV pp 61-64. dec 2017.
Ортодонтските аномалии како честа клиничка појава бараат мултидисциплинарен пристап во
терапијата, што особено се однесува на донесување одлука за најсоодветно време кога и на кои
заби треба да се изврши екстракција. Повеќегодишното клиничко искуство, поткрепено со
научната и стручна литература, говори во прилог на синхронизирана терапија кај тескобните
состојби на забите, во услови кога со фиксниот ортодонтски апарат во најкраток временски
интервал ќе се постигне континуиран и правилен забен низ. Авторите прикажуваат неколку
комплицирани клинички случаи на пациенти кај кои успешно е завршена ортодонтскохируршката терапија.
21. Veleska-Stevkovska D., Peeva-Petreska M., Velickovski B., Apostolova G., Aleksova P., Koneski P.
(2018) ,,Immunology biomarkers in oral surgery”, Physioacta, Vol:12, No.2, pp:25-34.
При изведување на оралнохируршката интервенција, хируршката траума предизвикува низа
локални и системски промени кај домаќинот. Првичниот одговор се карактеризира со брзо
производство и ослободување на различни ендогени медијатори. Авторите на овој труд ги
анализираат серумските нивоа на IFN-α и IFN-γ во периоперативниот период, како и релацијата
помеѓу серумските нивоа на интерфероните со полот и возраста, временскиот интервал на
интервенцијата и можните постоперативни компликации. Вредностите кај испитуваните групи
покажале статистички значајно зголемување. Организмот, сепак успева да го задржи локално
произведениот медијатор, што е добар знак на постоперативниот тек на испитаниот примерок.
Брзото зголемување на постоперативните нивоа на IFN покажа висока чувствителност што е
причина за потенцирање на неговата одговорност во системскиот имунолошки одговор на
организмот и е соодветен индикатор на ткивната траума.
22. Apostolova G., Peeva-Petreska M., Veleska-Stevkovska D., Mindova S., Pisevska Colakova N.,
Markovic-Temelkova S. (2018) ,,Assesment of mineralization of oral surgical defects in patients with
diabetes mellitus according to HbA1C” Physioacta, Vol:12, No.2, pp:35-43.
Авторите на овој труд го анализираат процесот на коскеното ремоделирање, кој е активен
метаболички процес во кој учествуваат остеокластите и остеобластите. Балансот помеѓу
коскената ресорпција и коскената формација може да се проследи преку циркулирачките
протеини (формативни и ресорптивни маркери). Авторите во оваа студија ги анализираат
вредностите на ресорптивниот коскен маркер СТХ (carboxy-terminal collagen crosslinks) и
неговото можно влијание врз минерализацијата на оралнохируршките коскени дефекти
кај пациенти со дијабетес. Во период од 12 месеци беа проследени серумските вредности на
СТХ и процентот на релативно коскено зараснување на вилични дефекти. Серумските
вредности на CTX кај испитаници со дијабетес укажуваат на намалена активност на
коскениот метаболизам без влијание врз динамиката на пораст на коскената густина на
дефектите.

297
23. Janev E., Janeva N., Peeva Petreska M., Mitic K. Therapeutic challenge in a severely atrophic
mandible. Open Access Maced J Med Sci.OAMJMC Vol 6 No 3. 2018 March. Трудот е рецензиран во
Билтен бр. 1170, од 1.6.2018.
24. Peeva-Petreska M., Kotevska K., Gigovska-Arsova A., Janev E., Dzipunova B., Veličkovski B. A large
dentigerous cyst of the mandible – a case report (2018) MDR Macedonian Dental Review, No 1-2,41, pp
25-30 (2018).
Авторите презентираат случај на 70-годишен пациент со голема радикуларна циста во
долната вилица, која го зафаќа пределот на брадата и латерално се протега до
премоларните регии од двете страни на мандибулата. Кај пациентот екстрахирани се
повеќе радикси во долната вилица, меѓу кои и забот причинител. Поради големината на
цистата, изведена е марсупијализација а потоа испирање со Карниев раствор. Изработен
бил и оптуратор кој пациентот го носел во следните 12 месеци, по што е изведена уште една
хируршка интервенција, откако големината на осеалниот дефект значително се намалила.
Преку хронолошка ртг и клиничка фотодокументација, авторите во трудот даваат целосен
приказ за успешна хируршка терапија на големи одонтогени цисти.
25. Velkoska E., Peeva-Petreska M.,Pisevska-Colakova N., Apostolova G., Zekiri B., VelkoskaKukunesoska G., Dragovik V., Popovska M. Spontaneous versus guided bone regeneration of bone
defects in the jaws., MDR Macedonian Dental Review, No 1-2, 41, pp 9-17 (2018)
Во трудот, авторите ја актуализираат проблематиката на спонтана наспроти водена коскена
регенерација, преку презентација на свој клинички материјал. Дилемата кога и дали е
потребна водена регенерација во виличните дефекти, во стручната јавност во последните
десетина години е поделена поради злоупотребата и неадекватната апликација на графт
материјалите. Проценката на големината на дефектот, општата здравствена состојба на
пациентот, како и локалните услови се фактори кои секој клиничар треба да ги има во
предвид. Најпосле и задолжителната бариерна колагена мембрана е задолжителна,
доколку се постави грануларна форма на супституент, посебно во услови кога има големо
оштетување на вестибуларната коскена ламина.
26. Gjorovska M., Kacarska M., Peeva M., Cholakova Pisevska N. Scar treatment with ER:YAG laser. Pp 14,
page 239. 8th Congress of dentists from Macedonia with intern. Participation, Ohrid sept 2018
Авторите презентираат случај на пациентка кај која по оперативна интервенција во предел на
долната премоларна и моларна регија, има фиброзно зараснување кое предизвикува потешкотии
при изработка на мобилна протетска надокнада. Со ербиум ласер, постојниот цикатрикс успешно
се отстранува и се менува соодносот на подвижна и неподвижна гингива, со што се создаваат
оптимални услови за протезирање. Трудот има аплкативно-стручен карактер.
27. Cholakova Pisevska N., Velkoska E., Apostolova G., Peeva-Petreska M., Kacarska M.
Dilema:spontaneous vs guided bone regeneration in bone defects after cystectomy-case report poster
presentation 15, page 241, 8th Congress of dentists from Macedonia with intern. Participation, Ohrid
sept 2018
Авторите прикажуваат два клинички случаја на пациенти со радикуларни цисти,
локализирани во горната и долната вилица. По енуклеација на цистичната формација
со големина 40mmx40mm во пределот на максилата, кај првиот пациент е поставен
коскен супституент, додека кај вториот пациент со циста со помала димензија во
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мандибулата, по хируршката интервенција следува период на спонтана коскена
регенерација. Пациентите се проследени рентгенолошки и клинички во период од 12
месеци, при што авторите забележале коскена регенерација во двата случаја, но
денситетот, односно густината на новоформираната коскена формација кај пациентот
со аплициран графт материјал е поголема, што сугерира дека кај поголеми коскени
дефекти, посебно ако се локализирани во максиларната регија како регија со помала
коскена густина, пожелно е да се употреби коскен супституент. Трудот има клиничко
значење.
28. Peeva Petreska M.Veleska –Stevkovska D., Janev E. Comlications in imlant surgery-etiology and
treatment. Abstr. Book page 141 Oral presentation. 8th Congress of dentists from Macedonia with
intern. Participation, Ohrid sept 2018
Компликациите во денталната имплантологија се многубројни и чести, на што не потсетуваат
авторите во овој труд преку приказ на сопствен клинички материјал. Тие се делат на рани и доцни
компликации и може да се јават како резултат на несоодветно поставена индикација, лошо
планирање на интервенцијата, локално инсуфициентна коска, неправилна хируршка техника на
работа, повреда на соседни анатомски структури и протетски компликации поради несоодветна
позиција на имплантот, трауматска оклузија или периимплантитис. Трудот има клинички и
апликативен карактер.
29. Pavlevska M.Jankulovska M., Peeva M., Rendzova V., Getova B. The effect of ainful dental intervations
on the cardiovascular and endocrine metabolic stress resonse in case of general aesthesia. Abstr. Book
page 124 Oral presentation. 8th Congress of dentists from Macedonia with intern. Participation, Ohrid
sept 2018.
Авторите ги прикажуваат кардиоваскуларните промени од аспект на промена на крвниот
притисок и ритам, како и серумското ниво на катехолмини во тек на стоматолошки интервенции
кај пациенти кои се под општа анестезија. На овие параметри влијае подеднакво
периоперативниот стрес, но значајни разлики се забележани при појава на болка, во услови кога
не е постигната целосна аналгезија. Ваквите промени се многу значајни кај пациенти кои имаат
нарушени функции на кардиоваскуларниот систем, бидејќи можат да предизвикаат сериозни
компликации и усложнување на клиничката состојба кај ваквите болни. Трудот има клиничко
значење.
30. Janev E., Velickovski B., Peeva Petreska M., Josifov D., Toshevska S. Platelet rich fibrin with βtricalcium phoshate in treatment of osseal bone defects. Abstr. Book page 134 Oral presentation. 8th
Congress of dentists from Macedonia with intern. Participation, Ohrid sept 2018.
Биолошките медијатори, како што се факторите на раст, кои се изолираат од тромбоцитно
богатата плазма, ја забрзуваат мекоткивната и коскената регенерација и како такви самостојно
или комбинирано со други графт материјали, се аплицираат во коскени дефекти во виличните
коски. Авторите во низа клинички случаи по цистектомии, оперативни екстракции на заби и
предимплантациски аугментативни процедури го презентираат нивниот позитивен ефект.
Трудот има научен и апликативен карактер.
31. Pavlevska M. Jovanovski M., Peeva M, Getova B., Radevska E. The fracture of the alveolar ridge-a case
report. Poster pres.127. 8th Congress of dentists from Macedonia with intern. Participation, Ohrid sept
2018.

299
Трауматските повреди на забите и алвеоларните гребени се честа појава, посебно во детската и
адолесцентната возраст. Цел на трудот е да се прикаже конзервативен третман на фрактура на
максиларен дел од алвеоларниот гребен во пределот на инцизивите. Кај 5 годишно девојче, со
трауматски повреди, на РТГ наод е утврдено дека се работи за фрактура на максиларниот дел на
алвеоларниот гребен во пределот на млечните инцизиви. Фрактурираниот дел се луксирал во
вестибуло-орален правец и била забележана дислокација на забите со нарушена оклузија. Била
направена репозиција на фрактурираниот дел, била нормализирана оклузијата и е направена
имобилизација со жичано композитна шина во период од 4 недели. Пациентката била редовно
контролирана. По отстранување на имобилизацијата, оклузијата била нормална, а
фрактурираниот алвеоларен гребен и забите стабилизирани. Соработката со пациентот,
правилната репозиција на фрактурираниот фрагмент и забите и добрата имобилизација се услов
за правилен третман на вакви трауматски повреди. Трудот има
клиничко
значење.
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Daniela, Janev Edvard ,,Clinical considerations to the implant therapy in
patients with periodontitis” 3rd Balkan Congress for Maxillofacial surgery,
24.04.2014, Ohrid, oral presentation, Book of Abstracts, pp: 7 (Билтен
бр.1131, од 30.9.2016).
I.Muratovska, A.Atanasovska-Stojanovska, M. Peeva-Petreska,
I.Kovacevska, V.Stojanovska Oral health status in type 1 diabetic
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adolescents. 19th Congress of the BaSS, Belgrade, April 24-27, 2014.
Трудот е рецензиран во Билтен бр.1131, од 30.9.2016
D.Veleska-Stevkovska, M.Peeva-Petreska, P.Aleksova, B.Velickovski
,,Success rates criteria for implantology systems”, 19th Congress of the
Balkan Stomatological Society, BaSS, april 24-27, 2014 Belgrade, Serbia,
poster presentation, Book of Abstracts, pp:179. Трудот е рецензиран во
Билтен бр.1131, од 30.9.2016.
Велеска-Стевковска Даниела,Пеева-Петрeвска Марија , Алексова
Павлина (2015) ,,Синовиолетова светлина и хемостаза” (усна
презентација), 7 Конгрес на стоматолозите од Македониja со
меѓународно учество, Охрид, Книга на апстракти, p:373. Трудот е
рецензиран во Билтен бр.1131, од 30.9.2016.
Велеска-Стевковска Даниела, Пеева-Петрeвска Марија, Алексова
Павлина, Пешевска Снежана (2015) ,,Laser-Lok технологија и
микротопографија на имплантни површини” (постер презентација),
7 Конгрес на стоматолозите од Македониja со меѓународно учество,
Охрид, Книга на апстракти, p:475. Трудот е рецензиран во Билтен
бр.1131, од 30.9.2016.
Даниела
Велеска-Стевковска,
Пеева-Петреска
Марија,
Апостолова Гордана, Величковски Борис, Писевска-Чолакова
Наташа (2016),,Хемиска киретажа со фикасативни средства во
третманот на одонтогените кеартоцисти” усна презентација, Прв
македонски конгрес за орална и имплантна хирургија со меѓународно
учество, Книга на апстракти, стр: 73, Скопје. Трудот е рецензиран во
Билтен бр.1131, од 30.9.2016.
Марија Пеева-Петреска, Борис Величковски, Даниела Велеска –
Стевковска. Периоперативна примена на антибиотици во оралната
хирургија и имплантологијата. Прв македонски конгрес за орална и
имплантна хирургија со меѓународно учество. Книга на апстракти,
стр: 48, јуни 2016. Трудот е рецензиран во Билтен бр.1152, од 1.9.2017
година
К. Митровска, А. Гиговска, М. Пеева Петреска- Конзервативен
третман како прв избор на терапија на хронични периапикални
лезии, постер през Прв македонски конгрес за орална и имплантна
хирургија со меѓународно учество, Книга на апстракти, стр: 135,
Скопје (2016).
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А. Гиговска Арсова, М. Пеева Петреска, Н. Гиговски, Митровска К.
"Продолжување на клиничка коронка – протетски и естетски
индикации" постер през Прв македонски конгрес за орална и
имплантна хирургија со меѓународно учество, Книга на апстракти,
стр: 139, Скопје (2016).
Peeva Petreska M.Veleska –Stevkovska D., Janev E. Comlications in
imlant surgery-etiology and treatment. Abstr. Book page 141 Oral
presentation. 8th Congress od dentists from Macedonia with intern.
Participation, Ohrid sept 2018.
Pavlevska M. Jovanovski M., Peeva M, Getova B., Radevska E. The
fracture of the alveolar ridge-a case report. Poster pres.127. 8th Congress
of dentists from Macedonia with intern. Participation, Ohrid sept 2018
Gjorovska M., Kacarska M., Peeva M., Cholakova Pisevska N. Scar
treatment with ER: YAG laser. Pp 14, page 239. 8th Congress of dentists
from Macedonia with intern. Participation, Ohrid sept 2018.
Janev E., Velickovski B., Peeva Petreska M., Josifov D., Toshevska S.
Platelet rich fibrin with β-tricalcium phoshate in treatment of osseal bone
defects. Abstr. Book page 134 Oral presentation. 8th Congress od dentists
from Macedonia with intern. Participation, Ohrid sept 2018.
Pavlevska M.Jankulovska M., Peeva M., Rendzova V., Getova B. The
effect of ainful dental intervations on the cardiovascular and endocrine
metabolic stress resonse in case of general aesthesia. Abstr. Book page 124
Oral presentation. 8th Congress od dentists from Macedonia with intern.
Participation, Ohrid sept 2018.
Cholakova Pisevska N., Velkoska E., Apostolova G., Peeva-Petreska M.,
Kacarska M. Dilema:spontaneous vs guided bone regeneration in bone
defects after cystectomy-case report poster presentation 15, page 241, 8th
Congress od dentists from Macedonia with intern. Participation, Ohrid
sept 2018.
Претходен избор во научно звање – вонреден професор,
Датум: Билтен бр.1075 од 15.4.2014 година.
Има способност за изведување на високообразовна дејност
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КОН ИЗВЕШТАЈОТ ЗА ИЗБОР ВО НАСТАВНО-НАУЧНО, НАУЧНО И
НАСТАВНО-СТРУЧНО ЗВАЊЕ

Кандидат:

Марија Ангел Пеева Петреска
(име, татково име и презиме)

Институција:

Стоматолошки факултет Скопје
(назив на факултетот/институтот)

Научна област:

Орална хирургија

НАСТАВНО-ОБРАЗОВНА ДЕЈНОСТ
Ред.б
р.

Назив на активноста

поен
и

Одржување на настава (прв циклус студии):
Предавања предмет: претклиничка орална хирургија, VII семестар
(15+30), (2014- 2018)

1

Предавања предмет: орална хирургија I , VIII семестар (30 + 45) (20142018)

2

Предавања предмет: орална хирургија II, IX семестар (15 + 45) (20142018)

1

Предавања предмет: Дентална имплантологија (студенти по дентална
медицина) (15+15) 2014/2018

1

Предавања предмет: Имплантологија за стручни забни техничари (15+15)
IV сем. 2014-2018 зимски сем.

1

Имплантологија за стручни стоматолошки сестри (15+15) 2014-2018
зимски сем.;
1
Настава од II циклус студии: Современи тераписки концепти во
оралната хирургија – 10 часа 2014/2018 година.

2.5

Настава од II циклус студии: Етика во биомедицински истражувања
2014-2018

2.5

Настава од II циклус студии: Актуелности во орофацијалната регија
2014-2018

2.5
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Настава од III циклус студии: Инфекции во орофацијалната регија;
Коскени супституенти и биоматеријали за регенерација на виличните
коски; Мекоткивни и дентоалвеоларни повреди; Хронични периапикални
лезии и вилични цисти; 2014-2018

3

Одржување на вежби:
Вежби I циклус студии: орална хирургија - претклиника (1+2), VII сем.
2014-2018 г.,

9

Вежби
a.
I циклус студии: орална хирургија - клиника (1+2), VIII сем. 20142018 г.,

19.8

Вежби
b. имплантологија, доктори по дентална медицина, X семестар
(15+15), (2014-,2018 г.) 2 групи

4.5

Вежби
c.
имплантологија, високо стручни забни техничари, IV семестар,
(15+30) (2014-2018 г.) 2 групи

9

Одржување
a.
на менторска настава за здравствена клиничка практика
2014-2018

9

Консултации
b.
со студенти во рамките на здравствена клиничка практика
(2014-2018)

0.84

Ментор
c.
и едукатор на здравствена едукација (специјализанти) од 20142018

12.96

Подготовка
d. 3
на нов предмет

5.5

- етика во биомедицински истражувања, современи концепти во оралната
хирургија, дентална имплантологија, орална хирургија, претклиничка
орална хирургија
-вежби (имплантологија)
Член
e. на комисија за оцена или одбрана на специјалистичка
работа 2014-2018

4.6

Пакет материјали за одреден предмет:
ОХI, ОХ II, претклиничка орална хирургија, имплантологија, етика во
биомедицински истражувања, современи концепти во оралната
хирургија –II циклус студии

6

Интерна скрипта од предавања:
Пеева Петреска М., Протокол при оро-антрални комуникации, Оралнохируршки аспекти кај пациенти со ризик, Хронични периапикални
процеси, Хируршки протокол за постава на дентални импланти,
Компликации во денталната имплантологија

20
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Вкупно:

НАУЧНОИСТРАЖУВАЧКА ДЕЈНОСТ
Ред.
Број

Назив на активноста:

поени

Одбранета докторска теза: "Влијанието на плазма богата со
тромбоцити на коскената регенерација на хумани дефекти во виличните
коски,, Стоматолошки факултет, Универзитет ,, Св Кирил и Методиј,,Скопје, 2007 година. Трудот е рецензиран во Билтенот на Унив.
"Св.Кирил и Методиј " бр. 930 од 2007
Одбранета магистерска теза: "Проценка на хемодинамските и
електрокардиографските промени кај пациенти со кардиоваскуларни
заболувања во тек на оралнохируршки интервенции" . Стоматолошки
факултет, Универзитет ,, Св Кирил и Методиј,,. Скопје 2002. Трудот е
рецензиран во Билтенот на Универзитетот "Св. Кирил и Методиј" бр. 826
од 2003
Ментор на магистерски труд:Клиничка и радиографска проценка
на коскена формација со безграфтна техника на елевација на
максиларен синус –Ф. Касапи 2018

2

Раководител и национален координатор на меѓународен
научен проект:
Пеева-Петреска М., Величковски Б., Велеска-Стевковска Д., Јанев
Е.,,Коскена аугменатација на виличните коски со нова генерација на
композитни супституенти”

15

,,Bone augmentation with new generation of composite bone substitutes”
(билатерален проект, вклучени странски учесници)
(2015-2016 г). Билтен бр. 1152, од 01.09.2017 година
Раководител на национален научен проект:
Пеева-Петреска М., Велеска-Стевковска Д., Величковски Б., Апостолова
Г. ,,Локални ефекти при употреба на Оралсепт ® (бензидамине
хидрохлорид)” (2016) г. (Билтен бр. 1152, од 01.09.2017 година)

6

Трудови со оргинални научни резултати, објавени во
научно/стручно списание:
Марија Пеева-Петреска, Даниела Велеска-Стевковска, Сашо
Еленчевски, Филип Конески, Диме Сапунџиев."Превентивни и
терапевтски концепти на бисфосфонатната остеонекроза на виличните

1.2
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коски” (2015) МСП, 2:88-120. Трудот е рецензиран во Билтен бр.1152, од
01.09.2017 година
Велеска-Стевковска Даниела, Апостолова Гордана, Пеева-Петреска
Марија, Величковски Борис, Писевска-Чолакова Наташа (2016)
"Актуелизирање на ефикасноста на карниевиот раствор во третманот на
одонтогените кератоцити”, МСП, 2:67-86. Трудот е рецензиран во Билтен
бр.1152, од 01.09.2017 година
Труд со оригинални научни резултати, објавен во научно
списание кое нема импакт-фактор за годината во која е објавен
трудот, во кое трудовите што се објавуваат подлежат на
рецензија и кое е индексирано во најмалку една електронска
база на списанија со трудови достапна на интернет, како што се:
Еbsco, Emerald, Scopus, Web of Science, Journal Citation Report,
SCImago Journal Rank, MathSciNet (Mathematical Reviews),
Zentralblatt fur Mathematik и Реферативный журнал
"Математика" или друга база на списанија која ќе ја утврди
Националниот совет за високо образование (5)

1.2

Velickovski Boris, Peeva-Petreska Marija, Veleska-Stevkovska Daniela,
Kacarska Marina (2015) ,,Coronectomy-prevention from injury of the inferior
alveolar nerve (n.alveolaris inferior)”, International Journal of Clinical Case
Reports, Vol.5, No.14, pp:1-5.Трудот е рецензиран во Билтен бр.1131, од
30.09.2016 година.
Marija Peeva- Petreska, Daniela Veleska-Stevkovska, Kiro Ivanovski (2016)
,,Ten years follow-up after dental implant therapy in patient with a chronic
periodontitis: a case report”, International Journal of Clinical Case Reports,
Vol.6.No.14, 1-7. Трудот е рецензиран во Билтен бр.1131, од 30.09.2016
година.

3

Marija Peeva-Petreska, Daniela Veleska-Stevkovska, Gordana Apostolova,
Boris Velickovski, Filip Koneski (2017),,Local effects of the use of bezydamine
in oral surgery”, Apolonia, No:35-36, pp:17-24.

4

3

Трудот е рецензиран во Билтен бр.1152, од 01.09.2017 година.
Veleska-Stevkovska D., Peeva-Petreska M., Velickovski B., Apostolova G.,
Aleksova P., Koneski P. (2018) ,,Immunology biomarkers in oral surgery”,
Physioacta, Vol:12, No.2, pp:25-34

3

Apostolova G., Peeva-Petreska M., Veleska-Stevkovska D., Mindova S.,
Pisevska Colakova N., Markovic-Temelkova S. (2018) ,,Assesment of
mineralization of oral surgical defects in patients with diabetes mellitus
according to HbA1C” Physioacta, Vol:12, No.2, pp:35-43.

3

Dzipunova B., Tosheska Spasova N., Radojkova Nikolovska V., Popovska M.,
Peeva Petreska M., Ambarkova V. Decision for extraction as an orthodontic
problem. IOSR Journal of Dental and Medical Sciences Vol 16 Issue 12 Ver IV
pp 61-64. dec 2017

3
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Труд со оригинални научни резултати, објавен во научно
списание во кое трудовите што се објавуваат подлежат на
рецензија и кое има меѓународен уредувачки одбор во кој
учествуваат членови од најмалку три земји, при што бројот на
членови од една земја не може да надминува две третини од
вкупниот број на членови (5)
Peeva-Petreska M., Kotevska K., Gigovska-Arsova A., Janev E., Dzipunova
B., Veličkovski B. A large dentigerous cyst of the mandible – a case report
(2018) MDR Macedonian Dental Review, No 1-2,41, pp 25-30 (2018)

3

Velkoska E., Peeva-Petreska M.,Pisevska-Colakova N., Apostolova G., Zekiri
B., Velkoska-Kukunesoska G., Dragovik V., Popovska M. Spontaneous versus
guided bone regeneration of bone defects in the jaws., MDR Macedonian
Dental Review, No 1-2, 41, pp 9-17 (2018)

3

Труд со оригинални научни резултати објавен во научно
списание кое има импакт-фактор за годината во која е објавен
трудот, во кое трудовите што се објавуваат подлежат на
рецензија и кое е индексирано во најмалку една електронска
база на списанија со трудови достапна на интернет, како што се:
Еbsco, Emerald, Scopus, Web of Science, Journal Citation Report,
SCImago Journal Rank или друга база на списанија која ќе ја
утврди Националниот совет за високо образование (8+i.F)
Janev E., Janeva N., Peeva Petreska M., Mitic K. Therapeutic challenge in a
severely atrophic mandible. Open Access Maced J Med Sci.OAMJMC Vol 6 No
3 2018 Martch (IF=0.55)
Апстракти
објавени
(меѓународна):

во

зборник

на

5.35

конференција

I.Muratovska, A.Atanasovska-Stojanovska, M. Peeva-Petreska, I.Kovacevska,
V.Stojanovska Oral health status in type 1 diabetic adolescents. 19th Congress
of the BaSS, Belgrade, April 24-27, 2014. Трудот е рецензиран во Билтен
бр.1131, од 30.09.2016
B.Velickovski., Peeva Petreska M, M.Kacarska. Coronectomy-a technique to
protect the inferior alveolar nerve: a case report. 3td Balkan Congress for
maxillofacial surgery, Abs book 8 pp. oral presentation. april 2014 Ohrid.
Трудот е рецензиран во Билтен бр.1131, од 30.09.2016.
Peeva Petreska M., B.Velickovski, D.Veleska-Stevkovska, E.Janev. Clinical
considerations to the implant therapy in patients with periodontitis. 3td Balkan
Congress for maxillofacial surgery, Abs book pp. 7. oral presentation. Ohrid,
Macedonia april 2014.Трудот е рецензиран во Билтен бр.1131, од 30.09.2016
D.Veleska-Stevkovska, Popovski V., Peeva Petreska M., B.Velickovski.
,,Evaluation of the interferon levels during oral surgical intervention,,. 3td
Balkan Congress for maxillofacial surgery, oral presentation Abs book 11 pp.
april 2014 Ohrid. Трудот е рецензиран во Билтен бр.1131, од 30.09.2016.
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E.Janev., Peeva Petreska M., Josifov D. Mini implants new standard
protocol treatment in total edentulous mandibular. 3td Balkan Congress for
maxillofacial surgery, oral presentation., Abs book 13 pp. april 2014 Ohrid.
Трудот е рецензиран во Билтен бр.1170, од 1.06.2018
D.Veleska-Stevkovska, M.Peeva-Petreska, P.Aleksova, B.Velickovski
,,Success rates criteria for implantology systems”, 19th Congress of the Balkan
Stomatological Society, BaSS, april 24-27, 2014 Belgrade, Serbia, poster
presentation, Book of Abstracts, pp:179. Трудот е рецензиран во Билтен
бр.1131, од 30.09.2016
Велеска-Стевковска Даниела, Пеева-Петрeвска Марија, Алексова
Павлина. ,,Синовиолетова светлина и хемостаза” (усна презентација), 7
Конгрес на стоматолозите од Македониja со меѓународно учество,
Охрид(2015), Книга на апстракти, p:373.Трудот е рецензиран во Билтен
бр.1131, од 30.9.2016.
Велеска-Стевковска Д., Пеева-Петрeска М., Алексова П., Пешевска С.
LASER-LOK технологија и микротопографија на имплантни површини.
VII Конгрес на стоматолозите од Македонија со меѓународно учество,
Охрид 11-14 јуни 2015, 475. Трудот е рецензиран во Билтен бр.1131, од
30.9.2016
Даниела Велеска-Стевковска, Пеева-Петреска Марија, Апостолова
Гордана, Величковски Борис, Писевска-Чолакова Наташа (2016)
,,Хемиска киретажа со фиксативни средства во третманот на
одонтогените кеартоцисти” усна презентација, Прв македонски конгрес
за орална и имплантна хирургија со меѓународно учество, Книга на
апстракти, стр: 73, Скопје (Билтен бр.1131, од 30.9.2016).
А. Гиговска Арсова, М. Пеева Петреска, Н. Гиговски, Митровска К.
"Продолжување на клиничка коронка – протетски и естетски индикации"
постер през Прв македонски конгрес за орална и имплантна хирургија со
меѓународно учество, Книга на апстракти, стр: 139, Скопје(2016).
К. Митровска, А. Гиговска, М. Пеева Петреска- Конзервативен третман
како прв избор на терапија на хронични периапикални лезии, постер през
Прв македонски конгрес за орална и имплантна хирургија со
меѓународно учество, Книга на апстракти, стр: 135, Скопје (2016).
Cholakova Pisevska N., Velkoska E., Apostolova G., Peeva-Petreska M.,
Kacarska M. Dilema:spontaneous vs guided bone regeneration in bone defects
after cystectomy-case report poster presentation 15, page 241, 8th Congress od
dentists from Macedonia with intern. Participation, Ohrid sept 2018.
Gjorovska M., Kacarska M., Peeva M., Cholakova Pisevska N. Scar treatment
with ER:YAG laser. Pp 14, page 239. 8th Congress of dentists from Macedonia
with intern. Participation, Ohrid sept 2018.
Peeva Petreska M.Veleska –Stevkovska D., Janev E. Comlications in imlant
surgery-etiology and treatment. Abstr. Book page 141 Oral presentation. 8th
Congress od dentists from Macedonia with intern. Participation, Ohrid sept
2018

1.5

1

1.5

1

1.5

1

1

1

1

1.5
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Pavlevska M.Jankulovska M., Peeva M., Rendzova V., Getova B. The effect of
ainful dental intervations on the cardiovascular and endocrine metabolic stress
resonse in case of general aesthesia. Abstr. Book page 124 Oral presentation.
8th Congress od dentists from Macedonia with intern. Participation, Ohrid sept
2018.
Janev E., Velickovski B., Peeva Petreska M., Josifov D., Toshevska S. Platelet
rich fibrin with β-tricalcium phoshate in treatment of osseal bone defects.
Abstr. Book page 134 Oral presentation. 8th Congress od dentists from
Macedonia with intern. Participation, Ohrid sept 2018.
Pavlevska M. Jovanovski M., Peeva M, Getova B., Radevska E. The fracture
of the alveolar ridge-a case report. Poster pres.127. 8th Congress of dentists
from Macedonia with intern. Participation, Ohrid sept 2018

1.5

1.5

1

Пленарни предавања на научен стручен собир со меѓународно
учество:
Даниела Велеска -Стевковска, Марија Пеева- Петреска, Снежана
Пешевска ,,Современи насоки и препораки за апликација на ласерската
енергија кај периимплантитите”, предавање на Симпозиумот на
Здружението на орални хирурзи на Македонија ,,Превенција и
тераписки пристап кон компликациите во оралната хирургија и
имплантологија”, 5 април 2014, Скопје, РМакедонија

Пеева- Петреска М., Велеска- Стевковска Д., ,,Естетски аспекти во
денталната имплaнтологија”, предавање, VII меѓународен конгрес на
нови технологии во стоматологијата-Естетска стоматологија уметност и
наука, Стоматолошка комора на Македонија, Дом на АРМ, 10-12
октомври 2014, Скопје

3

3

Б.Величковски., Пеева М. Повреда на долен алвеоларен нерв при
екстракција на импактирани долни трети молари. Симпозиум на
ЗСОХМ со интернационално учество, Превенција и тераписки пристап
кон компликациите во оралната хирургија и имплантологија, април
2014 .

Марија Пеева-Петреска, Борис Величковски, Даниела Велеска –
Стевковска (2016) ,,Периоперативна примена на антибиотици во
оралната хирургија и имплантологијата”, пленарно предавање, Прв
македонски конгрес за орална и имплантна хирургија со меѓународно
учество, Книга на апстракти, стр: 48, Скопје.

3
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Борис Величковски, Марина Кацарска, Марија Пеева-Петреска,
Даниела Велеска–Стевковска, Гордана Апостолова (2016) ,,Хетеротопна
одонталгија – дијагностичка и тераписка дилема”, пленарно предавање,
Прв македонски конгрес за орална и имплантна хирургија со
меѓународно учество, Книга на апстракти, стр: 52, Скопје.

3

Veleska- Stevkovska Daniela, Peeva- Petreska Marija, Velickovski Boris,
Apostolova Gordana, Petrovska Milena ,,Osteoimmunology and microbal load
of dental implants” International Conference –Kosovar Days of Dentistry,
Dental Association of R.Kosovo, 6-8.12.2016, Prishtina

Marija Peeva Petreska ,,Basic and advanced considerations in implant
surgery ” Implantologica Basica 3, Hotel Solun, Skopje, 30.11-3.12.2017.

Даниела Велеска Стевковска, Марија Пеева Петреска, Јасна
Петровска, Виктор Стефановски (2017) ,,Доцни компликации од
неадекватен оралнохируршки и ортодонтски третман”, предавање на
VIII симпозиум на Здружението на специјалисти по орална хирургија на
Македонија, 29.11. 2017, Скопје.

Пеева Петреска М., Велеска-Стевковска Д., Величковски Б, Јанев Е.,
Георгиев С., Стефановски В. ,,Минимално инвазивни техники на
аугментација кај атрофирани алвеоларни гребени,, , 8-ми меѓународен
симпозиум на ЗСОХМ при МСД, Гевгелија 2017.

3

3

3

Пеева Петреска М.,, Превенција и хируршки третман на
инсуфициентна алвеоларна коска,, Меѓународен симпозиум на
специјалисти по стоматолошка протетика при МСД, Скопје 30.9.2017

3

3
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3
Пленарни предавања на научен/стручен собир:

2

Д. Велеска- Стевковска, М. Пеева- Петреска, Б. Величковски, П.
Алексова ,,Критериуми за успех на современите имплантолошки
системи” трудот е презентиран како предавање на Симпозиумот
,,Мултидисциплинарен приод на реставративната стоматологија”,
одржан на 1.3 и 2.3.2014 година во Битола и Штип, РМакедонија
Вкупно поени

109.25

СТРУЧНО - ПРИМЕНУВАЧКА ДЕЈНОСТ

Експертски активности евалуација, стручна ревизија, супервизија,
вешт наод и мислење, стручно мислење, систематизација,
методологија:
- Рецензент на Macedonian Journal of Medical Sciences
- Рецензент на Int. Journal of Dental science and medicine–Acta stomatologica
Croatia
- Рецензент на Македонски Стоматолошки Преглед;
- Рецензент на Macedonian Dental Review
- Член на комисија за извршување стручно-аналитички работи – измени на
студиска програма за трет циклус на студии 02-2484 – 2016 годнна
- Член на комисија за стручно мислење според одлука на деканот 02-346211/2018
- Член на комисија за признавање на специјализации и субспецијализации за
дејноста орална хирургија од Министерство за здравство 10-967
- Член на комисија за полагање испит на Медицински факултет –Скопје 10-2319/2
- Член на комисија за конзилијарен преглед 03-1136/2
- Член на комисија за селекција на здравствен работник –УСКЦ 04-1443/2
- Член на комисија за полагање на специјалистички испит 2014-2018 (12)
- Член на комисија за валоризација на кредити на пишан труд за семинар во III и
IV семестар (3)

25
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Член на комисија за избор во звање: Член на рецензентска комисија за
избор на наставници во сите наставно-научни звања 02-896,02-401,02-9681, 07452, 02-8741, 02-87511
Автор на брошура за пациенти во областа на медицинските науки и
здравството

1

1

Информативна брошура за дентални импланти Ankylos за пациенти 2014
Воведување на нова лабараториска/клиничка метода или
јавноздравствена метода во областа на медицинскит науки и
здравството:

12

- Клиничката методологија за изолација и апликација на тромбоцитно богата
плазма за забрзана коскена регенерација на виличните коски
- Клиничка метода за превенција на повреда на долниот алвеоларен нерв со
сепарација на коронарнот од коренскиот дел кај длабоко импактирани забиКоронектомија,
- Препарација на коскено лежиште и апликација на коскени графт материјали во
оралната хирургија и имплантологијата
Учество на промотивни активности на факултетот:
- сертифициран едукатор од областа на имплантологијата (DENSPLY-FriadentDeguDent,) за Македонија од 2006 - 2018година (одржување на курсеви)

1

- соработка помеѓу Стоматолошкиот факултет во Скопје и Стоматолошкиот
факултет во Љубљана, Р. Словенија;
Клиничка или научно-апликативна студија во областа на
медицинските науки и здравството: Локални ефекти при употреба на
бензидамин во оралната хирургија-ЈЗУ Универзитетски Клинички центар
"Св.Пантелејмон" и Реплекфарм 2016

2

Завршена специјализација во областа на медицинските науки и
здравството : орална хирургија

2

Стручни активности од областа на јавното здравство и соодветна
област: изработка на програма за превенција на ширење на инфективни болести,
изработка на протоколи за работа во операциона сала, протокол за извршување
дејност во имплантолошкиот дел ЈЗУ-УСКЦ 2018
Вкупно

ДЕЈНОСТИ ОД ПОШИРОК ИНТЕРЕС

Член на уредувачки одбор на научно/стручно списание:

3

47
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-Член на уредувачки одбор на Македонски стоматолошки преглед Стоматолошки факултет - Скопје

0.5

Претседател (потпретседател) на организационен или програмски
одбор на меѓународен научен/стручен собир:
- Претседател на Првиот Македонски конгрес за орална и имплантна хирургија со
меѓунардоно учество, Скопје, 2-4.6.2016

2

- Потпретседател на 8 Конгрес на МСД, Охрид 2018
2
Уредник на зборник на трудови на научен/стручен собир:
Зборник на трудови на Првиот македонски конгрес за орална и имплантна
хирургија со меѓунардоно учество, Скопје, 2-4.6.2016

1

Член на организационен или програмски ордбор на меѓународен
научен/стручен собир:
- претседател, член на Управниот и Научниот одбор на ЗСОХМ од 2010- 2017 ;

12

- претседател на организациски одбор на меѓународни стручни симпозиуми на
Здружението на специјалисти по орална хирургија на Македонија и модератор на
симпозиумите (2014, 2015,2016,2017)
-модератор на две сесии за имплантологија и орална хирургија на Првиот
македонски конгрес за орална и имплантна хирургија со меѓународно учество,
Скопје, 2-4.6.2016
- член на организацискиот одбор на 6. Конгрес на МСД со меѓународно учество,
Охрид 2012
- член на научниот одбор на 7. Конгрес на МСД со меѓународно учество,Охрид 2015
- модератор на две сесии за имплантологија и орална хирургија на 7. Конгрес на
МСД со меѓународно учество, Охрид, 2015
- модератор на две сесии за имплантологија и орална хирургија на 8. Конгрес на
МСД со меѓународно учество, Охрид, 2018
Учество во комисии и тела на државни и други органи:
- Член на ННС, 2014-2018
- Член на колегиумот за втор циклус студии, 2014-2018
- Член на колегиумот за трет циклус студии, 2014 – 2018
- Член на Наставен одбор, 2014-2018
- Член на Кадровски одбор, 2014-2018
- Член на испитна комисија за полагање на државен испит 2014/2018

10
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- Член на комисија за стручни прашања при ЈЗУ Стоматолошки клинички центар
(вештачења), 2014-2018
- Член на Собрание на СКМ, 2018
- Член на Комисија за нострификација на специјализации и дипломи од
Министерството за здравство, 2018
- Член на комисија за извршување на стручен надзор извршен од
Стоматолошката комора на барање на Министерството за здравство на Р
Македонија - 2018 год.
Награди за научни достигнувања од струкова организација:
- Благодарница за посебни заслуги во развојот и унапредувањето на МСД од
Македонско стоматолошко друштво по повод 10 години од осамостојување

3

- Благодарница за активна партиципшација во реализација на Конгресот на
3
стоматолозите од МСД -2015 година
Учество во изработка на националнa програма од одредена област:
-Учество во изработка на наставни предметни програми за специјализација по
Орална хирургија, 2014
-Учество во изработка на наставна програма за докторски студии по предметот
Орална хирургија, Стоматолошки факултет, 2017;
Раководител на внатрешна организациона единица: Раководител на
клиниката за орална хирургија при Стоматолошкиот клинички центар ,,Св.
Пантелејмон” во периодот од 2017-2018

3

3

3
42.5

Вкупно

ПРОФЕСИОНАЛНИ РЕФЕРЕНЦИ НА КАНДИДАТОТ ЗА ИЗБОР ВО
ЗВАЊЕ
НАСТАВНО-ОБРАЗОВНА ДЕЈНОСТ
НАУЧНО-ИСТРАЖУВАЧКА ДЕЈНОСТ
СТРУЧНО-ПРИМЕНУВАЧКА ДЕЈНОСТ
ДЕЈНОСТИ ОД ПОШИРОК ИНТЕРЕС
Вкупно:

Поени
117,7
109,25
47
42,5
316,45
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ЗАКЛУЧОК И ПРЕДЛОГ
Врз основа на целокупната доставена документација и личното познавање на кандидатката,
Рецензентската комисија позитивно ја вреднува и ја оценува наставно-образовната,
научноистражувачката и стручно-апликативната дејност, како и дејноста од поширок интерес на д-р
Марија Пеева Петреска.
Врз основа на изнесените податоци за севкупната активност на кандидатката од последниот
избор до денес, Комисијата заклучи дека д-р Марија Пеева Петреска поседува научни и стручни
квалитети и според Законот за високото образование и Правилникот за критериумите и постапката
за избор во наставно-научни, научни, наставно-стручни и соработнички звања и асистенти
докторанди на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје, ги исполнува сите услови да биде
избрана во звањето редовен професор во научната област орална хирургија.
Според гореизнесеното, Комисијата има чест и задоволство да му предложи на Наставнонаучниот совет на Стоматолошкиот факултет во Скопје, д-р Марија Пеева Петреска да биде избрана
во звањето редовен професор во научната област орална хирургија.
РЕЦЕНЗЕНТСКА КОМИСИЈА
1. Проф. д-р Борис Величковски с.р.
2. Проф. д-р Јордан Јанев с.р.
3. Проф. д-р Александар Грчев с.р.

