
                           

 

 

Почитувани,  
 
Имаме чест и задоволство да Ве поканиме на едукативен вебинар организиран од 
страна на Здружение за хематологија на Македонија а инициран и поддржан од 
страна на Рош Македонија ДООЕЛ Скопје.  
Ќе бидат организирани два идентични вебинари со можност да изберете датум 
и време во зависност од Вашите работни обврски.  
Вебинарите се акредитирани од Лекарска Комора на Македонија.  
 
 

Вебинар бр. 1:  

 

“Заедно да ги надминеме актуелните предизвици и 

обезбедиме навремена дијагноза и современ третман за сите 

пациенти со CD20+ хематолошки малигнитети“  
21. јули 2020 година (вторник)   

 ZOOM платформа 

почеток 13:00 часот 

 

 
 

Модератор на состанокот: 

Вон. Проф. д-р Ирина Пановска-Ставридис  

Универзитетска клиника за хематологија Скопје 

 

 

 

 

 

12:45-13:00 

Регистрација на учесниците  

 

13:00-13:15 

Значењето на раната и во континуитет дијагностика на малигните лимфоми за време на 

глобална пандемија  

Виш Науч. сор. д-р Злате Стојаноски 

Универзитетска клиника за хематологија Скопје 

 



                           
13:15-13:30 

Улогата на тенко иглената биопсија во раната и брза дијагностика на малигната 

лимфаденопатија за време на глобална пандемија  

Проф. д-р Љубе Ивковски 

ПЗУ Хистолаб, Скопје 

 

13:30-13:45 

Како ги лекуваме пациентите со CD20+ хематолошки малигнитети во ерата на нови 

третмански опции  

Вон. Проф. д-р Ирина Пановска-Ставридис  

Универзитетска клиника за хематологија Скопје 

 

13:45-14:00 

Оbinutuzumab: тип 2 анти-CD20 антитело за подобар клинички исход во третманот на 

фоликуларните лимфоми  

Виш. Науч. сор. д-р Александра Пивкова Велјановска 

Универзитетска клиника за хематологија Скопје 

 

14:00-14:15 

Современ пристап во третманот на хронична лимфоцитна леукемија и која е улогата на 

Flow cytrometry и MRD  

Д-р Душко Дуковски  

Ac. д-р. Лазар Чадиевски 

Универзитетска клиника за хематологија Скопје 

 

14:15-14:30 

Дискусија  

Сите учесници 

 

 

 

 

 

 

Вебинар бр. 2:  

“Заедно да ги надминеме актуелните предизвици и 

обезбедиме навремена дијагноза и современ третман за сите 

пациенти со CD20+ хематолошки малигнитети“  
23. јули 2020 година (четврток)   

 ZOOM платформа 

почеток 13:00 часот 

 

 
 



                           

 

 
Модератор на состанокот: 

Вон. Проф. д-р Ирина Пановска-Ставридис  

Универзитетска клиника за хематологија Скопје 

 

16:45-17:00 

Регистрација на учесниците  

 

17:00-17:15 

Значењето на раната и во континуитет дијагностика на малигните лимфоми за време на 

глобална пандемија  

Проф. Д-р Оливер Каранфилски 

Универзитетска клиника за хематологија Скопје 

 

17:15-17:30 

Улогата на тенко иглената биопсија во раната и брза дијагностика на малигната 

лимфаденопатија за време на глобална пандемија  

Проф. д-р Љубе Ивковски 

ПЗУ Хистолаб, Скопје 

 

17:30-17:45 

Како ги лекуваме пациентите со CD20+хематолошки малигнитети во ерата на нови 

третмански опции  

Вон. Проф. д-р Ирина Пановска-Ставридис  

Универзитетска клиника за хематологија Скопје 

 

17:45-18:00 

Оbinutuzumab: тип 2 анти-CD20 антитело за подобар клинички исход во третманот на 

фоликуларните лимфоми  

Насл. доц. д-р Марица Павковиќ 

Универзитетска клиника за хематологија Скопје 

 

18:00-18:15 

Современ пристап во третманот на хронична лимфоцитна леукемија и која е улогата на 

Flow cytrometry и MRD  

Насл. доц. д-р Сања Трајкова 

Универзитетска клиника за хематологија Скопје 

 

18:15-18:30 

Дискусија  

Сите учесници 

 
 
 

Со почит, 
 
РОШ Македонија ДООЕЛ Скопје  
Деловен центар Сити Плаза 
Ул. Св. Кирил и Методиј 7, кат 2 
1000 Скопје 
Тел. (2)3103 523; Моб. 070 264 216 
www.roche.mk  

http://www.roche.mk/

