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г. дипломирала на Хемискиот факултет во Скопје. Прво вработување има во 1985 во
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Клиничкиот центар ,, д-р Трифун Пановски ,, - Битола, во оделот за лабораториски
истражувања, Биохемиска и Хематолошка лабораторија, како стручен соработник. Во
jaнуари, 2001 г. магистрира во Скопје во областа на биохемијата, на темата ,,Ефекти на
температурата и времето на чување на серумот врз определувањето на активноста на
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биотехнички науки (ФБН) во Битола. Во 2005 г. докторира на Институтот по хемија при
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Хемија на ФБН. Во 2007 г. беше на студиски престој во Охајо, САД. За време на овој
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the Reynoldsburg Laboratoties, и тоа одделот за храна, одделот за млеко, одделот
за микробиологија и одделот за вода и заштита на околината. За нејзината активност,
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афлатоксини, антиоксиданси и др. Автор и коавтор е во многу научни трудови објавени
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