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НАУЧНА ПРОГРАМА 

14.10.2016 (ПЕТОК) 

Првата сесија е наменета за компании кои ќе имаат презентации на своите производи и услуги со цел да се 

зголеми довербата за користење на овие производи кај родителите и децата, а предавањата ќе бидат одржани 

од истакнати стручњаци од својата област. 

Основните теми во Конгресна сала на Скопскиот саем на ПРВАТА СЕСИЈА се: 

09.00 СВЕЧЕНО ОТВАРАЊЕ 

   

10.00-10.20 Сателитски симпозиум Секојдневна исхрана (млеко, вода, кашички, безглутенска и сл.); 

10.30-10.50 Сателитски симпозиум Доењето и користење на вештачко млеко за замена; 

11.00-11.20 Сателитски симпозиум Козметика за трудници, бебиња и деца во раст и равој; 

11.30-11.50 Сателитски симпозиум Облека и обувки, произведувачи, складирање, транспорт и употреба; 

12.00-12.20 Сателитски симпозиум Играчки, квалитет, потекло и последици од токсични материјали; 

12.30-12.50 Сателитски симпозиум Влијание на мобилните телефони, базни станици, безжични уреди ...; 

13.00-13.20 Сателитски симпозиум Лаборатории, методи за предвремено откривање, ...; 

13.30-13.50 Сателитски симпозиум ИТ достигнувања во опрема и софтвер за лица со посебни потреби 

14.00-15.00 ПАУЗА ЗА РУЧЕК 
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ВТОРА СЕСИЈА 

15.00-15.15 Наташа Гоџирова Хипотерапија – терапевтско јавање 

15.15-15.30 Проф Даниел Трбогазов Hallwick метода - терапевтско пливање 

15.30-15.50 м-р Андон Димовски  Non - institutional centers for social services for people with special needs  

15.50-16.10 Проф др Јана Манева Чупоска  Проекти на лицата со посебни потреби во високото образование 

16.10-16.30 Весна Алексовска, Стефан Чичивалиев  
Студија на политики за здравјето и благосостојбата на лицата со ретки болести во 

Р Македонија  

16.30-16.50 Јасмина Трошанска ESSIP – едукација на родителите за аутизам 

16.50-17.10 Sarah Shamlo Ecblad Guide dogs  

17.10-17.30 Sarah Shamlo Ecblad Braille 

17.30-17.50 David Hofer Assistive Technology 

17.50-18.10 КАФЕ ПАУЗА 

18.10-18.30 Спец Др Иљаз Исмаили Слепило 
Проф. Др Дијана Белевска – работилница, 
мала сала 
Психолошка аспекти и потребата од 
поддршка на семејства на деца со посебни 
потреби 

18.30-18.50 Спец Др Беким Татеши Ретинобластом 

18.50-19.10 Спец Др Беким Татеши Прематурна ретинопатија 

19.10-19.30 
Спец Др Маја Кирјаз, Др Иванка 

Караѓозова 

Вродена / стекната глувост во рана 

детска возраст 

19.30-21.30 

Liesbeth Siderius - Rights of the child with a rare disabling disease   

Отворена дебата: Имплементација на лицата со попреченост во образованието, социјалните сфери и стопанството, 

Модератори: д-р Крсте Маљановски, м-р Спире Ристески, Томислав Стевков, Горан Ајдински, Ребека Јанковска Ристески, 

Јасна Ерцеговиќ РЦ, Маја Лазаревска 
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15.10.2016 (САБОТА) 

ТРЕТА СЕСИЈА  

Стручни предавања од областа на пренаталната и раната дијагностика на ретките болести, аутизмот, 

неврологија, неврохирургија итн. 

09.00-09.20 Спец. д-р Павле Димчев Prenatal detecting of aneuploidies – modern view  

09.20-09.40 
Спец д-р Катерина Станкова 
Нинова 

Пренатална дијагностика на ретки фетални состојби, сегашност и перспективи 

09.40-10.00 Спец д-р Сенчо Нетков Пренатална NMR дијагностика 

10.00-10.20 Спец д-р Дијана Плашевска Молекуларна дијагностика на ретки болести 

10.20-10.40 Проф. Д-р Велибор Тасиќ Pitt Hopkins синдром 

10.40-11.00 КАФЕ ПАУЗА  

11.00-11.20 Проф. д-р Филип Дума New treatment approaches of children with special  needs 

11.20-11.40 Dr Enis Shaban GATE analyzer in cerebral palsy 

11.40-12.00 Проф Др Лозанче Deep brain stimulation 

12.00-12.40 Проф Др Јовица Угриновски Неврохируршки третман на рефрактерни епилепсии 

12.40-13.20 Dr Sally Senit Regenerative stem cell therapies from the perspective of a private family cord blood bank 

13.00-13.20 КАФЕ ПАУЗА 

13.20-13.40 Спец Др Татјана Чепреганова Епилепсија во рана детска возраст – како да се препознае и третира 

13.40-14.00 Др Марија Симоновска Има ли улога медицинскиот канабис во третманот на рефрактерните епилепсии? 

14.00-14.20 Спец Др Милан Ристески Постои ли надеж во третманот на тубарната склероза? 

14.20-14.40 Спец Др Олга Јотовска Приказ на случај – пациент со L-2-хидроксиглутарна ацидурија, фебрилни конвулзии и 

епилептоформно EEG 

14.40-15.00 Спец Др Игор Стојковски The impact of radiotherapy on neural development and cognition 
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ЧЕТВРТА СЕСИЈА 

15.00-15.20 Спец Др Александра Димовска Помагала за проодување кај деца со нормален и нетипичен развој 

15.20-15.40 Проф Др Зоран Божиновски Луксација и цублуксација на колкови во рана детска возраст 

15.40-16.00 Мр Горан Саневски Инхибиција на патолошки мускулен спазам кај деца 

16.00-16.20 Маја Улк Неуродинамика, дијагностика и третман 

16.20-16.30 КАФЕ ПАУЗА 

16.00-17.00 МАЛА САЛА - За болеста како последица и предизвик – предавачи Отец Ивица Тодоров, Отец Горан Тасески 

17.00-17.40 Мотивациски говор Марко Бебек 

17.40-18.20 Мотивациски говор Par Johansson 

20.00 Промоција на игран филм за Par Johansson, Свечен коктел и Промоција на изложба на уметнички дела во домот на АРМ 
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16.10.2016 (НЕДЕЛА) 

 ДОМ НА АРМ 

Целта на оваа завршна манифестација е да се прикаже различноста низ еден активен концепт, каде 

секој во рамките на своите можности го прикажува најдоброто од себе, некои преку ракотворби и разни 

производи, некои преку музичка изведба на сцена, цртежи, фотографии.   

Планирани активности на БАЛОТ НА РАЗЛИЧНОСТИ: 

16.00-19.00 

 Забавно едукативен дел (работилници и продажба на изработени дела од деца); 

 Акција на дела изработени од деца од неколку градинки и училишта; 

 Изложба и аукција на цртежи и уметнички дела; 

 Продажба на ракотворби и специјалитети подговтвени од Здруженија на жени; 

 Болничко ќоше, наменето за претставување на болници, и закажување на прегледи; 

 Останати активности кои ќе бидат дополнително договорени. 

19.00-21.00 

БАЛ НА РАЗЛИЧНОСТИ - културно уметничка програма, односно шоу програма во која ќе земат 

учество лица со посебни потреби, професионалци, како и аматери и успешни уметници од земјата, 

а ќе има и гости од странство 

21.00 СВЕЧЕНО ЗАТВАРАЊЕ НА КОНГРЕСОТ 

22.00 Забавата продолжува во НОЌЕН КЛУБ во центарот на Скопје 
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КОТИЗАЦИЈА  

Котизација за учество на Конгресот: 

 За пријавување до 01.10.2016, котизација изнесува 25 ЕУР 

 За пријавување после 01.10.2016, котизација изнесува 35 ЕУР 

 Котизација за сертификат без бодови, изнесува 10 ЕУР 

Во котизацијата е вклучено: 

- Комплет печатени материјали, идентификациска картичка и сертификат за учество; 

- кафе паузи. 

НАПОМЕНА: Лица со посебни потреби, родителите на деца со посебни потреби, студенти и 

новинари се ослободени од плаќање котизација и не им следува сертификат, но 

регистрација со конгресен беџ е задолжителна. 
 

Котизациите ќе се уплатуваат на жиро сметка на Здружението Дајте ни крилја  

ж с/ка: 300-0000031904-63, Комерцијална банка АД Скопје. 

Сите потребни информации можете да ги добиете на нашата веб страна 

www.dajtenikrilja.mk, преку е-пошта: kongresdajtenikrilja@gmail.com 

или преку нашите телефонски броеви: 02/ 322-4142 и 070/392-638. 

mailto:kongresdajtenikrilja@gmail.com
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ПРЕТСТАВУВАЊЕ И УЧЕСТВО НА КОНГРЕСОТ 
 

Во рамките на овој Конгрес е предвидено учество и претставување на медицински центри и 

установи од Македонија и странство, фармацевтски куќи, како и докажани општествено одговорни 

компании. Нивното учество е предвидено да биде во вид на спонзорства, сателитски симпозиум, како и 

со претставување со промотивни штандови, банери и слично. 

Севкупната организација на Конгресот, преговори, склучување на договори и уплати ќе се вршат 

преку здружението „Дајте ни Крилја“ и преку маркетинг агенцијата ГЛОБАЛ НЕТ АДВЕРТАЈЗИНГ. 

 

Претседател на Здружението 

Дајте ни Крилја 

Ребека Јанковска-Ристески 

Во името на Здружението Дајте ни Крилја 

ГЛОБАЛ НЕТ АДВЕРТАЈЗИНГ  

Марјан Димески   


