
РЕСТРИКЦИИ ЗА СТОМАТОЛОШКИ ИНТЕРВЕНЦИИ ВО COVID-19 

Во Република Северна Македонија на сила од 30.03.2020 до 17.05.2020 беа комбинирани 

рестрикции од IV и  V степен 

Од 13.05.2020 година се отвараат сите стоматолошки здрвствени установи 

и ќе работат со  комбинирани II и  III степен на рестрикции до момент на 

значително подобрување на состојбата со КОВИД 19. 

*објаснување на режимот за работа со  II и III степен на рестикции е објаснет во табелата 

подолу ( степен II и III ги вклучува и сите интервенции наведени во степен  IV и V) 

   *за следна промена на ставот околу рестриктивноста на стоматолошките услуги сите 

стоматолошки установи ќе бидат благовремено известени 

*Покрај сите рестрикции, ургентни стоматолошки третмани мора да бидат 

обезбедени за пациенти кои  се идентификувани како средно или високо ризични 

за COVID-19 

*Ургентен стоматолошки третман мора да е обезбеден и на веќе потврдени 

пациенти заразени со COVID-19 (болни ) кои се на домашно или болничко 

лекување  и кои се препраќаат во специјализирана установа за работа со 

дијаностицирани COVID-19 пациенти 

 

 Интервенции кои можат  
да се извршуваат 

Забранети интервенции ,  
одложете го третманот 

Без 
рестрикции 

Сите стоматолошки услуги Нема употреба на забрани 

I Степен 
рестрикции 

Сите стоматолошки третмани кои 
користат стандардни мерки на 
претпазливост кај луѓе кои не ги 
исполнуваат епидемиолошки или 
клиничките фактори на ризик за 
пренесување на инфекција со COVID-19 

Одложете не итно лекување на лица кои ги 
исполнуваат анамнестичко- епидемиолошките 
или клиничките критериуми за симптоми на 
ризик од  COVID-19, односно одложети го  
рутинскиот стоматолошки третман за лица кои 
ги исполнуваат анамнестичко-
епидемиолошките или клиничките симптоми 
критериуми са ризик на  COVID-19   
или потврдени како случај  COVID-19 кои се 
препраќаат во специјализирана установа 
 

II Степен 
рестрикции 

Обезбедување на стоматолошки 
третмани кои веројатно нема да 
создадат аеросоли или каде 
генерираните аеросоли би биле со 
минимална плунка / крв или како 
резултат на употреба на кофердам 
и/или високо моќен аспиратор. 
Вклучени се:  
- Прегледи 
 - Едноставни неинвазивни реставрации 
без употреба на високотуражни 
насадни инструменти 
- Реставративни процедури со 
минимална незначителна употреба на 
насадни инструменти со или без 
претходна постава на 
кофердам/аспиратор 
 - Нехируршка екстракција 

Одложете ги сите третмани што може да 
генерираат аеросоли што може да вклучуваат 
значителна употреба на: 
 – високотуражни насадни инструменти   
- ултразвучни инструменти 
 -хируршки насадни инструменти 
  
Сите хируршки екстракции треба да бидат 
упатени на специјалисти -орални 
хирурзи/максилофацијални хирурзи кои ќе ги 
преземат овие процедури користејќи мерки на 
претпазливост за неможност за трансмисија. 
  
Стоматолошки третман кој подразбира 
постава  на имплантанти треба да се одложи. 
 
 
 
 



 - Рачна киретажа и чистење на тврди и 
меки наслаги (без употреба на 
ултразвучни уреди) 
 - медикаментозен третман на 
заболувања на меките ткива(како што 
се ерозии, улкуси)  
- Третман на темпоромандибуларна 
дисфункција  
- Репаратура/Корекција на протези 
 - Превентивни процедури  
 - Ортодонтски третман 
-останати стоматолошки интервенции 

 
Рутински стоматолошки третман за лица кои 
ги исполнуваат епидемиолошките или 
клиничките симптоми критериуми за ризик на  
COVID-19  или потврдени како случај  COVID-
19 кои се препраќаат во специјализирана 
установа 
 

III Степен 
рестрикции 

Само стоматолошки третмани кои не 
создаваат аеросоли, или каде третмани 
кои генерираат аеросоли се ограничени 
на:  
- Третман на пациенти со акутна забна 
болка, на пр. ендодонтско лекување 
или екстракција 
 - Третман на многу оштетен горен 
преден заб (на пр. како резултат на 
траума,  
- Патологија на меките ткива на пр. 
Ерозии 
 - Третман на здравствено 
компромитирани пациенти со забни 
заболувања кои можат да ја загрозат 
нивната системска болест  
- Третман на пациенти со поголем ризик 
од брза прогресија на 
заболувањето,заради социоекономски 
или културни фактори  
- Третман  на пациенти упатени од 
лекар за медицински ургентен 
стоматолошки третман 

Одложете ги сите рутински прегледи и 
стоматолошки третмани за пациенти кои не 
одговараат на категориите на ризик утврдени 
од лево, кои ги имаат следниве ризици 
  
- Екстракција на асимптоматски заби без оток  
- Скршен или напукнат заб / заби  
- Крварење или болки во непцата, халитоза - 
Лабави заби без ризик од аспирација 
 - Загриженост за дентално здравје 
 - коронки и мостови  
- Чистење на забен камен 
 - Кликнување / крцкање во зглобот на 
вилицата 
 
Итен стоматолошки третман за лица кои ги 
исполнуваат епидемиолошките или 
клиничките симптоми критериуми за ризик на  
COVID-19  или потврдени како случај  COVID-
19 кои се препраќаат во специјализирана 
установа 
 

IV Степен  
Рестрикции 

Треба да се тртираат само следниве 
стоматолошки дијагнози: 
  
- Отекување на лицето, вратот или 
устата 
 - Стоматолошка траума која 
предизвикува промена во положбата на 
забите, фрактури на заби и ли вилици, 
оштетување на меките ткива  
-Значителна болка која не се смирува 
со аналгетици 
 - Значително крварење кое не сопира 
за кратко време  
 - Тешкотија при отворање на вилицата 
и / или голтање 
- Рани/улкусуи  кои опстојуваат 3 + 
недели 

Одложете ги сите стоматолошки третмани за 
пациенти кои не одговараат на категориите на 
ризик утврдениво табела  лево 
 
Итен стоматолошки третман за лица кои ги 
исполнуваат епидемиолошките или 
клиничките симптоми критериуми за ризик на  
COVID-19  или потврдени како случај  COVID-
19  кои се препраќаат во специјализирана 
установа 
 

V Степен 
рестрикции 

Не е обезбеден рутински стоматолошки 
третман. 
Сите пациенти со акутни заболувања на 
забите треба да бидат упатени во за 
таа цел наметени итни служби 

Секој стоматолошки третман без посебна 
дозвола од јавните здравствени власти. 

‘ 

*Согласно препораки и протоколи на нтернационални асоцијации 


