БИОГРАФИЈА
ПЕРСОНАЛНИ ПОДАТОЦИ
Дата на раѓање: 08.01.1958 год. во Загреб, Хрватска
ОБРАЗОВАНИЕ



Основно и средно
Нижо музичко училиште
Медицински факултет



Магистерски студии




во Скопје
во Скопје
1976/77- 1982/83 Универзитет " Св. Кирил и Методиј”
во Скопје со оценка 9,11
1985- 1991 Универзитет " Св. Кирил и Методиј”
во Скопје со оценка 9.6.

Магистерски труд (1991): " Клинички, електрокардиографски и функционални
карактеристики на стабилна ангина пекторис "
Докторска дисертација (1997): " Асимптоматска миокардна исхемија и коронарна
артерсика болест "
СТРУЧНИ КВАЛИФИКАЦИИ



1987-1991
1999-2001

Специјализација – интерна медицина
Супспецијализација - кардиологија

НАУЧНИ КВАЛИФИКАЦИИ







1988-1992
Помлад асистент на интерна медицина, Медицински факултет, Скопје
1992-1997 Асистент на интерна медицина, Медицински факултет, Скопје
1997- 2002 Доцент на интерна медицина, Медицински факултет, Скопје
2002- 2007 Вонреден професор на интерна медицина, Медицински факултет, Скопје
2007Редовен професор на интерна медицина, Медицински факултет, Скопје
2000Fellow of European Society of cardiology-квалификација што се доделува за
висок професионален (научен) дострел на полето на кардиологија во европски рамки

РАБОТНО ИСКУСТВО



19852011-

Универзитетска клиника за кардиологија, Скопје
Медицински факултет, Универзитет "Св.Кирил и Методиј" во Скопје

ДОПОЛНИТЕЛНИ СТУДИИ









1987- 8th Postgraduate course in clinical cardiology, Bled, Slovenia
1993- (еден месец) Hammersmith hospital, Royal College of medicine, University of London
1993- Seminar on "Cardiology& Epidemiology", Cornell University, Salzburg, Austria
1995- Course in echocardiography, Hammersmith hospital, Royal College of medicine,
University of London, London
1999- (еден месец) Institute of clinical physiology of the National Research Council, Pisa,
Italy
2000- (еден месец) Allgemaine Krankenhaus, Universitatskliniken, Wien, Austria
2001- (една недела) University of Pittsburgh, Centre for Clinical Pharmacology, Pittsburgh,
Pennsylvania, USA.
2014 (една недела)- Seminar on “Changing Roma narrative”, Salzburg, Austria



2015 (една недела)- Seminar on "Law&Health: Teaching human rights in patients care",
Salzburg, Austria

ПРОФЕСИОНАЛНИ НАЗНАЧУВАЊА
1992-1995
1995-1998
1998-2009
2010- 2017
20172002-2003
2004- 2012
2005 - 2009
2005 - 2013

Шеф на ургентна амбуланта
Шеф на одделение за исхемична кардиомиопатија и шеф на отсек стандардна
ехокардиографска лабораторија
Шеф на одделение за функционална проценка и следење на пациенти по
коронарна бајпас хирургија
Шеф на амбуланта за коронарна артериска болест
Шеф на оддел за ехокардиографија
Стручен соработник по кардиологија во Министерството за здравство на РМ
Претседател на Комисија за стручни прашања во Лекарската комора на РМ
Продекан за настава на Медицински факултет, Универзитет "Св.Кирил и
Методиј" во Скопје
Член на група назначена од Министерот за здравство на РМ за изготвување,
опреснување и имплементација на медицина базирана врз докази

ПРОФЕСИОНАЛНИ ЧЛЕНСТВА
Член на Македонското здружение по кардиологија и негов благајник (1995-1999).
Член на European и World Society of Cardiology.
ИНТЕРЕСИ И АКТИВНОСТИ










Коронарна артериска болест, кардиомиопатии, апликација на неинвазивни
дијагностички процедури, особено ехокардиографија и стрес.ехокардиографијаIschemic;
1996-2000 Предавач на курс по ехокардиографија во организација на Универзитетската
клиника за кардиологија;
1991-2001 Член на Committee of reviewer of European Society of cardiology
Предавач во организација на Македонското лекарско здружение, Лекарската комора на
РМ, Македонското здружение по кардиологија и фармацевтска индустрија;
Едукатор по кардиологија на медицински сестри;
Ментор и рецензент на дипломски теми, магистерски и докторски тези;
2005-2007 Предавач на мултидисциплинарните постдипломски студии по квалитет на
храна Универзитет "Св.Кирил и Методиј" во Скопје
2006-2008 Член на одборот за доделување на награда “11 Октомври”;
2011- Ментор на студенти по медицински професии од ромската националност под
покровителство на меѓународни невладини организации

ПУБЛИКАЦИИ



Автор и коавтор на манускрипти и апстракти: 246
Книги- автор:2; коавтор и уредник:1; автор на поглавја во книги: 5

ПРОЕКТИ




1997- 2001, соработник: "Биохемиски предиктори на коронарна артериска болест кај
жени " –Институт за биохемија и молекуларна биологија, Медицински факултетУниверзитет “Св. Кирил и Методиј”, Министерство за образование и наука, РМ
1998- 2002, раководител: "Долгорочно следење на клинички и функционални
карактеристики, прогноза и квалитет на живот на пациенти по коронарна бајпас
хирургија "- Универзитетска клиника по кардиологија, Медицински факултетУниверзитет “Св. Кирил и Методиј”, Министерство за образование и наука, РМ











2001- 2002 соработник: "Rational Drug Prescribing Training Program
for Primary Care Physicians"- World Bank, Ministry of health of Republic of Macedonia,
Medical School in Skopje and University Pittsburgh;
2003- 2004, соработник: “Euro Heart Survey on Diabetes and The Heart"- European Society
of cardiology
2003-2006, раководител: “Евалуација и прогресија на коронарната артериска болест кај
пациенти со дијабетес мелитус тип 2”- Универзитетска клиника по кардиологија,
Медицински факултет-Универзитет “Св. Кирил и Методиј”, Министерство за
образование и наука, РМ
2005-2007, соработник: “ Развој на национални упатства базирани врз медицина
базирана на докази”- Министерство за здравство на РМ
2009-2010 , соработник: “Имплементација и евалуација на индикаторите на
националните упатства базирани врз медицина базирана на докази”- Министерство за
здравство на РМ
2011-2012, соработник: “Опреснување на националните упатства базирани врз медицина
базирана на докази”- Министерство за здравство на РМ

ЈАЗИЦИ
Активно-англиски; пасивно- германски, турски, италијански.
НАГРАДИ




Диплома и плакета на Македонското лекарско здружение за достигнувања во
едукацијата и клиничката практика.
Плакета за достигнувања во едукацијата од Медицински факултет-Универзитет “Св.
Кирил и Методиј”
Најдобар научник на Универзитетот “Св. Кирил и Методиј” за 2016 година

Адреса:
Љубица Георгиевска-Исмаил
ЈЗУ Универзитетска клиника за кардиологија
Медицински факултет
Универзитет “Св. Кирил и Методиј”
Мајка Тереза 17, Скопје
e-mail: lgismail@gmail.com
lgismail@medf.ukim.edu.mk

