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COMPRESSED AIR TORNADO 1
- Волтажа: 230V
- Тежина:  32 kg
- Димензии: 66 x 48 x 40.5cm
- 1 цилиндер безмаслен
- Капацитет: 67/77 l/min
- Резервоар: 20 l
- Притисок: 6-7,8 bar

COMPRESSED AIR TORNADO 2
- Волтажа: 230V
- Тежина:  38 kg
- Димензии: 64 x 48 x 40.5cm
- 2 цилиндри безмаслен
- Капацитет: 124/140 l/min
- Резервоар: 20 l
- Притисок: 6-7,8 bar

Саугер V 300 S
За една стоматолошка столица 
230v 50/60 со сепаратор и 
контолна единица 230V/24V

VistaIntra DC
Интраорален ренген апарат со 0,4 мм фокусно поле
Три должини на  рамото: 1670 мм, 1820мм , 2120мм

ул.  Наум Охридски Бр. 2А, 1000 Скопје 
 тел. 02/ 3112-886, 3109-180

VISTA Pano S 2D
Висококвалитетен 2Д систем за панорамски ренген снимки, 
кој поставува нови стандарди на екстраорална дефиниција 
на сликата  благодарение на употребата на S-Pan 
технологија. Има 7 ”дисплеј на допир за да овозможи 
интуитивно работење.
Вклучено:
- 100  хигиенски навлаки за држачот
- 3 блок за загриз
- 1 држач за брадата за блок за загриз
- 1 држач за брадата за пациенти без заби
- 1 Помошен држач за позиционирање за слика на ТМЗ 
- 1 Помошен држач за позиционирање за слика на синуси
- 1 далечински прекинувач за експозиција, со вклучен  држач
- 1 PCI Express Gigabit Ethernet картичка
- Вклучено Модул на Х-зраци DBSWIN / VistaSoft, VistaEasy / 
TWAIN и VistaConnect / TWAIN

VISTA Pano S Ceph
Висококвалитетен 2Д систем за панорамски ренген снимки, 
кој поставува нови стандарди на екстраорална дефиниција на 
сликата  благодарение на употребата на S-Pan технологија. 
Има 7 ”дисплеј на допир за да овозможи интуитивно 
работење цефалометриска рaмо (лево). Вклучувајќи 2 
сензори  CsI за многу брзи, одличени цефалометриски слики 
во рок од 4,1 секунда . 
17 панорамски и 5 програми за Ceph.
Вклучено:
-100  хигиенски навлаки за држачот
- 3  блок за загриз
- 1 држач за брадата за блок за загриз
- 1 држач за брадата за пациенти без заби
- 1 Помошен држач за позиционирање за слика на ТМЗ 
- 1 Помошен држач за позиционирање за слика на синуси
- 1 далечински прекинувач за експозиција, со вклучен  држач
- 1 Далечински прекинувач за прилагодување на висината со  
вклучен држач
- 1 PCI Express Gigabit Ethernet картичка
- Вклучено Модул на Х-зраци DBSWIN / VistaSoft,
VistaEasy / TWAIN и VistaConnect / TWAIN

VistaVoxS 3D
Вклучено:
- VistaSoft  софтвер со соодветни лиценци за 2Д и 3Д снимки
- 1 USB-приклучок за активирање на 3Д-реконструкција
- 1 USB со податоци за калибрација специфични за уредот
- 1 PCI Express Framegrabber картичка
- 10 метри оптички кабел
- 1 Далечински прекинувач за  експозиција со вклучен држач
- 1 држач за брадата за блок за загриз
- 3 блок за загриз
- 1 држач за брадата за пациенти без заби
- 1 Помошен држач  за позиционирање за слика на ТМЗ
- 1 Помошен држач  за позиционирање за слика на синуси
- 1 поставен Wallиден држач за кратки (горни)
- 100 хигиенски навлаки  за држачот



Искрено жалам што овој пат се читаме во исклучително тешки околности за сите. Ново настана-

тата ситуација со пандемијата на вирусот COVID 19 ги поремети и во целост ги стопираше плановите

и активностите на Комората по повод  Деновите на македонската стоматологија како и 25 години од

постоењето на Стоматолошката комора на Македонија на кои покровител е Претседателот на Репуб-

лика Северна Македонија, г-дин Стево Пендаровски.

По повод Светскиот ден на оралното здравје, 20-ти март, за време на месецот за

промоција на орално здравје во соработка со FDI и здравствените домови во Р С Маке-

донија организирана е кампања под мотото �Да се обединиме за здрава уста�. Беше

планирано кампањата да вклучи активности од типот на: предавања, гостувања во

тв и радио емисии, промоција во електронски и печатени медиуми, работилници, бесп-

латни прегледи, бесплатни третмани на лица со посебни потреби при што за сите

заинтересирани стоматолози се подготвуваа соодветни едукативни материјали со

цел подобро спроведување на едукацијата. Целта на кампањата беше да се насочи вни-

манието на граѓаните, а најмногу на децата од градинките, основните и средните

училишта кон важноста на редовното и правилно одржување на хигиено-диететс-

киот режим за за одржување и подобрување на оралното здравје.

Пандемијата со COVID 19 ги одложи сите планови и активности и во прв план ги ста-

ви превентивните мерки за заштита од инфекцијата почнувајќи од откажување на

сите масовни собири во отворен и затворен простор.

Она што сите треба да го знаете е дека и во овие моменти Комората стои на рас-

полагање на сите стоматолози подеднакво, ќе се труди навремено да ви ги достави сите новости и ин-

формации поврзани со нашата дејност, ќе ги проследи сите ваши предлози за надминување на состојба-

та и справување со истата максимално трудејќи се да ги запази нашите интереси но во склоп со препо-

раките за зачувување на јавното здравје на целокупното население.

Неминовно е препораките за примање само на пациенти со акутен проблем во ординациите да се од-

рази и на финансиската стабилност на истите. За таа цел, Комората ќе превземе преговорите со над-

лежните органи и институции од кои ќе бара обезбедување достапност на заштитна опрема од стоко-

вите резерви, ослободување од плаќање придонеси, даноци и други давачки за време на траење на вонред-

ните мерки на владата, кофинансирање на платите на вработените во минимален износ од 50% за вре-

метраење на мерките, како и  јасно дефинирана позиција на ФЗО за исплата на вкупните финансиски

средства на ПЗУ  во случај на целосен прекин на работата на ПЗУ .

Исто така, Комората ќе предложи и ќе инсистира надлежните државни органи да не ја исклучуваат

стоматолошката дејност , односно ПЗУ кои се формирани за стоматолошка здравствена дејност од фон-

довите кои ќе ги помагаат малите и средните бизниси кои ќе претрпат штета од вонредните мерки.

На крајот сакам да уште еднаш да ве замолам да ги следите сите мерки за лична заштита и зашти-

та на пациентите во текот на оваа вонредна состојба и да ја следите страницата на Комората за си-

те релевантни информации кои се однесуваат на нашето работење и заштита како на пациентие та-

ка и наша.

Се надевам дека кога ќе ги читате страниците на следниот број на нашето списание, пандемијата ќе

биде зад нас или барем во опаѓање, а сите ние во добро здравје.

Со почит,
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Почитувани колешки и колеги, 

Проф. д-р Марија 
СТЕВАНОВИЌ

СТОМАТОЛОШКА 
КОМОРА НА 
МАКЕДОНИЈА
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АКТУЕЛНО
Нови 60 лиценци во мрежата на специјалисти  

АКТУЕЛНО
Зачителни измени во 
Законот за здравствена заштита

АКТУЕЛНО
Конференција на секторската
работна група за здравство

МЕЃУНАРОДНА СОРАБОТКА
Потпишан договор за партнерство помеѓу 
Стоматолошка комора на Македонија 
и Стоматолошка комора на Косово

Д-Р СПЕЦ. АМЕЛА ЦАНА, ДИРЕКТОР НА 
ЈЗУ УСКЦ „СВ.ПАНТЕЛЕЈМОН“ СКОПЈЕ
Оралната хигиена е основа за здрави заби и здрав 
организам, навика што треба да се стекне од рана возраст

КОНТИНУИРАНО 
СТРУЧНО УСОВРШУВАЊЕ

ГОДИШЕН ПЛАН 
ЗА СТРУЧЕН НАДЗОР 

ОДЛУКИ НА СОБРАНИЕ НА 
СТОМАТОЛОШКА КОМОРА НА МАКЕДОНИЈА

СВЕТСКИ ДЕН  НА ОРАЛНО ЗДРАВЈЕ 
- 20.03.2020    

ФДИ ѝ укажува на СЗО дека
оралното здравје мора да биде интегрирано 
во стратегиите за решавање други болести

26
СТРУЧНИ И НАУЧНИ ТРУДОВИ

Орално здравје и промени на меки ткива 
кај геријатриски пациенти

Анета Мијоска, Гордана Ковачевска, 
Мирјана Поповска, Марјан Петков,
Емилија Бајрактарова Валјакова

31 Сигнификантен кариес индекс (S.I.C) 
кај деца од 12 годишна возраст од 
централното градско подрачје на Скопје

Петановски Христо

Гласило на Стоматолошката комора на Македонија

Издавачки совет:
Д-р Маријан Денковски, доц. д-р Кенан 
Ферати, д-р Коста Изов, спец. д-р Оливер 
Манасиев, спец. д-р Мирлинд Селими, 
доц. д-р Киро Папакоча, проф. д-р Елизабета
Ѓоргиевска, проф. д-р Ана Миновска, 
проф. д-р Илијана Муратовска, 
проф. д-р Александар Грчев

Главен и одговорен уредник: 
Проф. д-р Марија Стевановиќ

Заменици на главниот 
и одговорен уредник: 
Доц. д-р Шериф Шаќири, 
Доц. д-р Радмила Димовска

Уредувачки одбор:
Сци. д-р Диана Терлевиќ-Дабиќ (Словенија), 
Д-р Николај Шарков (Бугарија), 
Проф. д-р Витомир Константиновиќ (Србија),
Проф. д-р Едит Џајанка (Албанија), 
Проф. д-р Теута Пустина (Косово), 
Проф. д-р Иван Алајбег (Хрватска), 
Проф. д-р Владо Ванковски, 
Доц. д-р Линдихана Емини, Доц. д-р Амет 
Демири, Проф. д-р Габриела Ќурчиева-Чучкова

Kомпјутерска и 
графичка обработка: 
Октај Омерагиќ

Издавач:
Стоматолошка комора на Македонија
Ул: „Антон Попов” бр. 1 - 4/5 
1000 Скопје
Тел: 02/ 32 46 852
Жиро - сметка: 300000000477179
Депонент: Комерцијална Банка АД Скопје
ЕДБ: 4030996268633
www.skm.mk

Излегува трипати годишно во тираж: 
3.000 примероци

Рекламен простор:
1. Надворешна корица . . . . . . . . . . . . . 500 еур.
2. Прва страница (ЛОГО). . . . . . . . . . . . 400 еур.
3. Втора и претпоследна 

страница (корица) . . . . . . . . . . . . . . . 400 еур.
4. Внатрешна страница. . . . . . . . . . . . . 300 еур.
5. Закуп на втора рекламна страна. . . 300 еур.

Плаќањето се врши врз основа на 
доставени фактури во денарска против-
редност, според средниот курс на НБРМ 
на денот на фактурирање.
СКМ не е обврзник за ДДВ.
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Нови 60 лиценци 
во мрежата на специјалисти  

По повеќегодишни постојани и непрекина-
ти напори, преговори и разговори на Стома-
толошка комора на Македонија со надлежни-
те институции за „проширување„ на мрежа на
специјалистички
консултативна
стоматологија ко-
нечно може да
кажеме дека се
дојде до почеток
на решавање на
проблемот со
блокирање на до-
делување на ли-
ценци за вршење
на здравствена
дејност орална
хирургија , стома-
толошка протети-
ка и ортодонција.

По интензивните разговори во Министер-
ство за здравство, пред се со министерот за
здравство Венко Филипче и со менаџментот
на ФЗОРСМ во Службен весник бр.16 и
Сл.весник бр.24 се објавени Јавни повици за

доделувањена лиценци во секундарна
здравствена заштита , и тоа 24 од орална хи-
рургија , 22 од ортодонција, 15 од стомато-
лошка протетика распоредени на територија

на сите региони
во републиката.

Со објавување
на јавниот повик
за нови 60 ли-
ценци можеме да
бидеме задовол-
ни во моментот,
но и да продол-
жиме во најскоро
време таа бројка
да се зголеми ,
како што сме ре-
шителни исто та-
ка и во намерата
како на постојни-

те така и на идните специјалисти во мрежа
да и им се подобрат условите по однос на
правилниците за плаќање од страна на ФЗО
за кои сметаме дека се погрешни, дестиму-
лирачки и им се потребни сериозни измени.

Над 30%  зголемување на догово-

ри со ФЗО за специјалисти, со

што од постојните 186  договори

ќе има 246 специјалистичко

консултативни стоматолошки

ординации со договор со фондот
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Составот на испитната комисија, начинот
на полагање на стручниот испит, начинот на
проверката на стручните знаења и вештини
и образците на уверението за положениот
стручен испит на здравствените работници
со високо образование од областа на  ќе ги
утврдува  Стоматолошката комора, со општ
акт на кој министерот за здравство дава сог-
ласност. 

На редовната 123-та пленарна седница,
Собранието на Република Северна  Македо-
нија ги донесе измените на Законот за
здравствена заштита, за кои во изминатите
години откако законот е донесен, Стомато-
лошката комора на Македонија постојано
укажуваше на низа проблеми кои беа пред-
извикани во практична примена на закон-
ските одредби, односно воопшто не можеа
да се применат, или се применуваа со голе-
ми потешкотии.

По повеќегодишно укажување и образло-
жување на проблемите со кои се сретнуваа
Коморите во примена на Законот и по по-
следните барања за ургентни измени на член
145-в, кој се однесува пред се на задолжи-
телната обука во странство за специјализан-
тите по стоматологија, како и заедничкото
барањето на Стоматолошка, Лекарска и
Фармацевтска комора за измена и дополну-
вање на ставот 3 на член 121 од Законот за
здравствената заштита, како и бришење на
ставовите 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17,
18, 19, 20  од истиот член 121, а кои барања
беа образложени со многу примери од досе-
гашното искуство на Коморите при спрове-
дувањето на стручниот испит на здравстве-
ните работници со високо образование од
областа на медицината, и тоа по однос на:

-  нерационалното законско ограничување
при формирање на испитни комисии,  кое
бараше  членовите на комисиите и нив-
ните заменици да имаат најмалку пет на-
учни труда со импакт фактор и најмалку
три месеци проведени во земји на ОЕЦД
во последни пет години,

-  тешката достапност на стручната лите-
ратура која е посочена за полагање и која
по содржина отстапуваше од едукацијата
на македонските факултетите и планот и
програмата на пробната работа, за која се
бараше да е во употреба на врвните 100
универзитети од т.н.  Шангајска листа, а
од која требаше да се изготви база на
прашања, која ќе содржи најмалку 4000
прашања и најмалку 1500 практични
примери

-  потешкотиите во обезбедување на обем-
ната и скапа техничка опрема, обезбеду-
вање на простор за полагање со видео-
техника, камери и сл.,

-  трајното губење на право за полагање на
стручниот испит по третото паѓање на ис-
тиот

На 27.12.2019 Собранието на Република
Северна Македонија со носење на Закон за
измена и дополнување на Законот за
здравствена заштита ги усвои и сите барања
на Коморите, и по објавување на Законот во
Службен весник бр.275 од 27.12.2019 година,
истите веќе се применуваат. 

Со донесените измени на Законот, одред-
бите за задолжителната обука во странство
за специјализантите по стоматологија пове-
ќе не важат, а по измена и дополнување на
став 3 во член 121 од Законот за здравстве-
ната заштита и бришење на  ставовите 5, 6, 7,
8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 на член
121, составот на испитната комисија, начинот
на полагање на стручниот испит, начинот на
проверката на стручните знаења и вештини
и образците на уверението за положениот
стручен испит на здравствените работници
со високо образование ги утврдува Лекар-
ската, Стоматолошката, односно Фарма-
цевската комора, со општ акт на кој министе-
рот за здравство дава согласност. 

Зачителни измени во 
закон за здравствена заштита
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актуелно

На покана на Министерство за здравство Стоматолош-
ка комора на Македонија учествуваше на Конференција
на секторската работна група за здравство, која се одржи
на 28 февруари 2020 година, во Свечената сала на Вла-
дата на Северна Република Македонија.

Секторската работна група (СРГ) „Здравство” е форум
за меѓуресорска соработка со мандат за спроведување
на задачите на експертско ниво во врска со формулира-
њето и спроведувањето на националните секторски по-
литики, вклучувајќи ги и оние кои се релевантни за ин-
теграција во ЕУ, како и за користење на развојната помош
генерално, и особено на ИПА програмата на Европската
унија. Од Стоматолошпка комора на Македонија , со ре-
шение на министер за здравство г-дин. Венко Филипче,
како член учествуваше и Д-р Маријан Денковски , пре-
тседателот на Стоматолошка комора на Македонија.

СРГ Здравство е главно координативно тело на експер-
тско ниво за подготовка на документи за национални по-
литики како и меѓусекторски и секторски стратегии и раз-
војни програми (плански документи). Други координативни
тела за овие намени ќе се формираат само во оправдани

случаи, кога СРГ Здравство не може да ги исполни задачи-
те во врска со овој тип на стратегии и програми за развој.

Во овој капацитет, СРГ Здравство ќе елаборира пред-
лози за содржината на секторските и меѓусекторските по-
литики, стратегиите и програмите за развој кои се одне-
суваат на областите во рамките на својата надлежност,
обезбеди aнализа, дискусија и следење на секторските
стратегии за време на нивното подготвување и спрове-
дување, обезбеди подготовка на нацрти на релевантни-
те плански документи итн.

На конференцијата , на кој присуствуваа Премиерот
Оливер Спасовски , министерот за здравство, Венко Фи-
липче, раководителот на секторот за соработка при Ми-
сијата на Европската Унија во Скопје Никола Бертолини,
регионалниот директор на СЗО за Европа Ханс Клуге,
претставници на конзорциумот „Консеј Сантѐ“, претстав-
ници од меѓународни институции, од граѓанскиот сектор
и членови на Секторската работна група за здравство беа
разгледани наодите и препораките од проектот кој е фи-
нансиски поддржан од Европската Унија, а го спроведе
конзорциумот „Консеј Санте“ од Франција.

Конференција на секторската
работна група за здравство

Стоматолошка комора на Маке-
донија во Стоматолошка комора на
Косово  гледа партнер , а меѓусеб-
ното разбирање и подршка е не-
сомнена определба и на колегите
од Косово.

Досегашната меѓусебна соработ-
ка , како на поле на размена на ис-
куства , така и во меѓународните ор-
ганизации како ЕРО ФДИ и ФДИ
итн доведе и до официјализирање
на партнерството со потпишување
на Договор за партнерство . Дого-
ворот за партнерство двете комори
го потпишаа во Скопје , во просто-
риите на Стоматолошката комора
на 26.02.2020  година и опфаќа
признавање на официјални акре-
дитирани едукативни настани, како

и подршка за меѓусебна размена на
информации и материјали, вклучи-
телно и научни кои се од интерес на
двете страни, соработка  во меѓуна-

родните институции и подршка на
кандидатури  и меѓусебни состано-
ци и посети пред се на најзначајни
манифестации на партнерите.

МЕЃУНАРОДНА СОРАБОТКА 

Потпишан договор за партнерство помеѓу
Стоматолошка комора на Македонија 
и Стоматолошка комора на Косово
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интервју

Оралната хигиена е основа за здрави
заби и здрав организам, навика што
треба да се стекне од рана возраст 

Д-Р СПЕЦ. АМЕЛА ЦАНА, ДИРЕКТОР НА ЈЗУ УНИВЕРЗИТЕТСКИ СТОМАТОЛОШКИ КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР „СВ.ПАНТЕЛЕЈМОН“ СКОПЈЕ

Д-р спец. Амела Цана, директор на највисока-
та установа од областа на стоматологија во ЈЗУ
Универзитетски Стоматолошки клинички центар
Свети Пантелејмон Скопје , член на Стомато-
лошката комора на Македонија, искусен стома-
толог во приватна пракса, неколку години рабо-
та во ФЗО на Република
Северна Македонија во
областа на инспекциски
надзор. 

Таа за себе вели дека е
индивидуа со доблести и
несовршености, тимски
играч и ентузијаст.

Во разговорот со неа
поставивме неколку кон-
кретни прашања.

Да се раководи со една
установа, значи да се биде
подготвен за многу дина-
мична работа, обврски и
одговорности. Дефини-
тивно е потребен оптими-
зам, позитивен став, голе-
ма флексибилност и сека-
ко, мора да знае како да ги
реши проблемите, да би-
де комуникативен. 

Директорската фун-
кција е предизвик, об-
врска и одговорност. Бара
макотрпна работа на под-
и  гање на стандардите на
уредување на простор, техничко технолошки
развој, кооперативност на персоналот и успеш-
но менаџирање со човечките ресурси како до-
бар мотиватор и лидер. 

Обврските се предизвици со кои се справу-
вам конструктивно и со голема доза на пози-
тивност. Јас се пронаоѓам себеси во тимско ра-
ботење, тимско креирање, создавање па и тим-

ско создавање на грешки
и нивно заедничко над-
минување. 

Нормално, тоа се пред-
извици со кои не може да
се справува единка. Јас
имав среќа да затекнам
добар тим на кадар кој си
ја познава работата и за-
еднички изградивме свој
пат на движење напред
како и свој одбрамбен ме-
ханизам за справување со
евентуални препреки.

Јас сум жена која не са-
ка да се откажува. Секо-
гаш сакам да ги истерам
работите до крај, најдобро
што можам. На крајот од
денот, сметам дека над-
минувањето на тешките
моменти всушност значи
напредок и развој и без
нив навистина не би мо-
желе вистински да го от-

криеме сопствениот потенцијал.
Еве еден конкретен пример. Кога дојдов на по-

зицијата директор, затеков лифт кој како кон-
струкција беше буквално одвоен од sидовите на
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објектот и не сакам да зборувам какви последици
можел да предизвика. Направив план, веднаш се
консултирав со стручни лица, истиот е отстранет,
санирани зидови и изготвен проект за изградба на
нов лифт. Има уште многу актвиности во делот на
санација на делови од објектот и инсталации на
кои сè уште се работи. Планови и идеи има многу,
но мораме да се адаптираме на финансиските ре-
сурси кои ги имаме на располагање. 

Вратите на нашата установа се ширум отворени
за соработка и комуникација со сите институции
во Република Северна Македонија и преку свои-
те соработници вложуваме максимум за отвора-
ње на нови видици во стоматолошката дејност. 

Со Деканот на Стоматолошкиот факултет Проф.
Д-р Киро Ивановски
имаме континуирана
соработка, редовни
состаноци на кои се
разговара за одделни и
заеднички надлежнос-
ти поврзани со нашата
дејност како и органи-
зациона поставеност.
Заеднички разговараме
за деловните обврски,
заеднички ги одбеле-
живаме големите праз-
ници и јубилеи.

Неодамна бевме дел
од церемонијата по по-
вод одбележување на 60 години постоење на Сто-
матолошкиот факултет, на која беше доделена по-
себна плакета на Стоматолошкиот клинички цен-
тар Свети Пантелејмон Скопје како и благодарни-
ци на секој вработен, со што беше укажана голе-
ма чест на персоналот.

Стоматолошки клинички центар Свети Панте-
лејмон Скопје, Стоматолошкиот факултет и Стома-
толошката комора се три различни правни субјекти
со различна дејност, а многу допирни точки. 

Лекарите специјалисти вработени во центарот
се членови на Стоматолошката комора како неза-
висна професионална организација, дел од нив
имаат и активно учество во органитe на истата, a
преку Стоматолошкиот факултет се вклучени и во
образовниот процес. 

Во интерес на унапредување и етичките дол-
жности и правата на стоматолозите, унапредува-

ње на здравствената заштита како и информира-
ност на граѓаните, редовно имаме состаноци со
Претседателот на Стоматолошката комора д-р
Маријан Денковски.

Стоматолозите како поединци и како тим при-
суствуваат на конгреси, симпозиуми, предавања,
работилници и обуки од интерес на стоматологијата. 

Сите нив ги поврзува заедничка цел - активно
учество и несебично вложување за заеднички при-
донес во напредок кај популацијата во однос на
грижата за оралната хигиена на глобално ниво.

Оралната хигиена е основа за здрави заби и
здрав организам. Оваа навика треба да се стекне

од рана возраст. Некои
наши пациенти кои мал-
ку задоцниле тоа го
осознаваат кога ќе
дојдат во фаза на поин-
вазивен третман на за-
бите, но не се откажува-
ат. Таквата состојба пак
ги поттикнува да ги со-
ветуваат своите деца,
внуци, блиски, да не на-
прават иста грешка. На-
ше согледување е дека
последнава деценија
имаме напредок на гло-
бално ниво кај попула-

цијата во однос на грижата за оралната хигиена,
што се смета за успех.

Имам визија и план за развој на мојата матична
куќа. Имам многу идеи. За реализација ќе треба и
некои предуслови да се исполнат. Засега сум за-
доволна од работата. Наскоро очекуваме новости
за кои ќе бидете благовремено информирани. 

Јас навистина верувам дека превентивната гри-
жа и образованието се патот кон оптималното
орално здравје на забите. Нашиот тим на лекари
го обезбедува најдоброто во стоматологијата без
разлика дали е поврзано со професионалниот дел
или грижата за информираност на пациентот. 

Ние сме посветени на превентива на забна не-
га. Никогаш не е доцна да направиш чекор за себе
а најдобар пациент е “информираниот пациент”.

Превентивната грижа и образование-
то се патот кон оптималното орално
здравје на забите.  Тимот на лекари на
Стоматолошкиот клинички центар

„Св. Пантелејмон“ Скопје го обезбедува
најдоброто во стоматологијата без
разлика дали е поврзано со професио-
налниот дел или грижата за инфор-

мираност на  пациентот. 
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Министерството за здравство на Република Северна
Македонија, на барање на Стоматолошката комора на
Македонија, за првпат воведе Листа на здравствени
услуги што може да се вршат во дејноста ендодонција
и реставративна стоматологија на секундарно ниво на

здравствена заштита како специјалистичко-консулта-
тивна здравствена дејност, со што и оваа специјалност
ќе биде препознаена во стоматолошкиот здравствен
систем и ќе има практична примена во ПЗУ на секун-
дарно ниво.

1. Композитни, керамички фасети, конфекациски, по фасета 

2. 
Композитни или керамички фасети  

изработени во лабораторија 

3. 
Индиректни керамички и  

композитни инлеи - на една површина 

4. 
Индиректни керамички и  

композитни инлеи - на две површини 

5. 
Индиректни керамички и  

композитни инлеи - на три површини 

6. 
Директни композитни инлеи  

- на една и повеќе површини 

7. Индиректен едноповршински метален инлеј 

8. Индиректен двоповршински метален инлеј 

9. Индиректен троповршински метален инлеј 

10. 
Ендодонтска терапија на  

еднокорени заби (гангрена) 

11. 
Ендодонтска терапија на  

повеќекорени заби (гангрена) 

12. 
Ендодонтска терапија на еднокорени  

заби при акутни пародонтити 

13. 
Ендодонтска терапија на повеќекорени  

заби при акутни пародонтити 

14. 
Ендодонтска терапија на еднокорени  

заби при хронични пародонтити 

15. 
Ендодонтска терапија на повеќекорени заби при хронични 

пародонтити 

16. 

Ендодонтска терапија на еднокорени и повеќекорени заби преку 

протетска  

изработка (коронка) 

17. 
Ендодонтска терапија на три, четири и повеќе коренски канали 

(комплицирана) 

18. 
Ендодонтска машинска обработка на  

коренски канали (три канали) 

19. 
Ендодонтска машинска обработка на коренски канали (четири и 

повеќе канали) 

20. 
Вадење на стари полнења и страни тела од коренските канали 

(по канал) - едноставно 

21. 
Вадење на стари полнења и страни тела од коренски канали (по 

канал) - комплицирано 

22. Ендодонтски третман при перфорација на кавумот на пулпата 

23. 
Ендодонтски третман при  

перфорација на коренот на забот 

24. 
Трауматска перфорација на ѕидот од каналот (Fos Rut, погрешен 

пат - Via falsa) 

25. 
Третман на калцифициран  

коренски канален систем 

26. 
Ревизија на канално полнење (преполнување, недоволно 

исполнети коренски канали) 

27. Неоткриен канал 

28. 
Терапија на ресорптивни процеси на коренот на забот 

(надворешна и внатрешна ресорпција) 

 

 

 

 

29. 

Ендодонтски третман кај системски заболувања 

(кардиоваскуларни заболувања, хематолошки заболувања, 

ендокрини заболувања, респираторни заболувања, хепатални 

заболувања и други ризични заболувања) 

30. 
Поставување дополнителни ретенциски елементи (колчиња ) 

при постендодонтско реставрирање на забите 

31. 
Отстранување на коронарни реставрации - коронки и мостови и 

нивно демонтирање 

32. 
Репарација на перфорација и спроведување на соодветна 

ендодонтска терапија 

33. 

Консултативен преглед за диференцијална дијагноза на 

одонтогено и неодонтогено потекло на болката и третман на 

болката од одонтогено потекло 

34. 
Ендодонтски третман кај заби со атипични анатомо-морфолошки 

карактеристики на коренските канали 

35. Трауматски повреди на тврда забна супстанца и потпорни ткива 

36. 
Ендодонтска терапија со поставување атхезивни ФРЦ колчиња и 

трупче 

37. 
Дијагностика на болки од непознато  

потекло и напукнат заб 

38. 
Третман на итни случаи од  

ендодонтска причина 

39. Консултативни услуги 

40. Отстранување на леана надоградба 

41. 
Отстранување на ФРЦ копче,  

Логан копче, метално штрафче 

42. Пред-ендодонтска реставрација (Endo-build up) 

43. Гингивектомија (термокаутеризација) 

Ендондонција и реставративна стоматологија

ЛИСТА НА ЗДРАВСТВЕНИ УСЛУГИ ШТО МОЖЕ ДА СЕ ВРШАТ ВО 
ДЕЈНОСТА ПО ЕНДОДОНЦИЈА И РЕСТАВРАТИВНА СТОМАТОЛОГИЈА

ВО ОРДИНАЦИЈА ПО ЕНДОДОНЦИЈА И РЕСТАВРАТИВНА СТОМАТОЛОГИЈА 
НА СЕКУНДАРНО НИВО НА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА КАКО 

СПЕЦИЈАЛИСТИЧКО-КОНСУЛТАТИВНА ЗДРАВСТВЕНА ДЕЈНОСТ





Почитувани,
Состојбата со КОВИД 19, покрај многубројните промени

во секојдневните актовности во работата на Комората, на-
метна и определени промени и во процесот на континуира-
но стоматолошко усовршување  кое беше планирано во
Програмата за 2020 која беше усвоена на Комисијата за
стручни стоматолошки прашања на Комората.

До забранатата од страна на Влада на РСМ за одржува-
ње на поголеми собири, меѓу кои спаѓаат и и стоматолош-
ките симпозиуми со меѓународно учество кои ги организи-
раат акредитираните организатори се одржаа :

1. симпозиум со меѓународно учество,во Скопје , на
29.02.2020 –организатор МСД Здружени на спе-
цијалисти по протетика

2. симпозиум со меѓународно учество, во Тетово, на
01.03.2020-организатор СДА

3. симпозиум со меѓународно учество, во Прилеп,на
07.03.2020-оргаинизатор ДДДММ Стоматолошко
здружение на Македонија

Од моментот кога стапи на сила забраната за одржување
на поголеми собири претседателот на Комората , Др Ма-
ријан Денковски одржа состаноци со претставници на сите
акредитираните организатори на кои се договорија сите
можни опции за продолжување на одвивање на процесот на
КСУ за 2020, и тоа:

1.Можност за барање за одложување на планираните нас-
тани, со што организаторите по укинување на забрана за
одржување на поголеми собири би ги реаактивирале нив-
ните барања по што Комисијата за стручни стоматолошки
прашања на Комората (доколку има време и можност во те-
кот на 2020 година) ќе определи нов распоред за нивно одр-
жување до крајот на 2020 година.

За оваа можност до Комората испратија допис, и е одоб-
рено на :

- МСД Здружение за болести на уста и пародонт, за курс
во Скопје, на 23.03.2020

- Универзитет „Гоце Делчев„  за симпозиумот со меѓуна-
родно учество во Штип,на 29.03.2020 

- МСД Здружение на спец.по ортодонција , за за симпозиу-
мот со меѓународно учество во Берово, на 04.04.2020

- ДДДММ Етернитас, за симпозиумот со меѓународно
учество во Велес, на 25.04.2020

- ДДДММ , за симпозиумот со меѓународно учество во
Струмица, на 09.05.2020

- ЕУРМ, за симпозиумот со меѓународно учество во
Скопје,на 10.05.2020

- МСД Здружение на спец.по орална хирургија & СДА, за
Имплантолошки конгрес во Скопје, 28-30.05.2020

За одлуките кои ќе се донесат согласно барањата за од-
ложување од страна на акредитираните организатори од
Комисијата за стручни стоматолошки прашања ќе Ве ин-
формираме по седницата на истата која ќе се одржи по за-
вршување на вонредната состојба и укинување на забрана-
та за одржување на собири.

2. Можност и препорака  за одржување на настани преку видео
далечински конференциски сервис односно на виртуелен начин.

Во случај на овој начин на одржување организаторите се
должни да го објават настанот навремено, со точни подато-
ци и објаснувања за начинот на пристапување на предава-
њата-презентациите и начинот како пријавените колеги се
стекнуваат со доказ за посета на настанот т.е. сертификати-
те за пасивно учество.

Комората во случај на овој начин на одржување на наста-
нот ќе го извести организаторот за принципите и препора-
ките кои мора да се запазат, а кои не се предвидени во Пра-
вилникот за КСУ за да може настанот да се оцени и од су-
первизорот.

3.Можност за завршување на процедурите со веќе најаве-
ните симпозиуми, за кои организаторите веќе имаат уплати
од колегите.

Во интерес на колегите и во интерес на продолжување на
планот на КСУ за 2020 во услови на вонредна состојба ор-
ганизаторите на колегите може да им доделат сертифика-
ти за учество, со тоа што Комората ги задолжува организа-
торите да им ги достават сертификатите по пошта :

*заедно со продолжени апстракти од предвидените пред-
авања –презентации кои ќе содржат не помалку од 1250
знака во печатена или електронска форм.

Оваа можност со писмено барање ја побараа и им беше
одобрено на :

- МСД  Здр.на специјалисти по Болести на заби и ендодонт,
за симпозиумот со меѓународно учество во Скопје,

- МСД , за симпозиумот со меѓународно учество (Дентал
митинг), во Скопје на 21.03.2020

- МСД Здружение на општи стоматолози, , за симпозиумот
со меѓународно учество во Скопје на 11.04.2020

или
*заедно со видео материјал (на USB или CD)  кој ќе ги содржи

предавањата –презентациите на  најавените предавачи кои се во
пријавата за настанот  и кои не смее да се пократки од 20 минити

Воедно, сакаме да Ве информираме дека Комората го
разгледуваше и предлогот што пристигна до Комората од
здружението од Кавадарци, но истиот не го прифати, оце-
нувајќи од неговата содржина, дека е даден само во смисла
на самопромоција, популизам и колку нешто да се напише,
бидејќи, со сета почит кон членовите на нивното раководст-
во и почитувајќи го нивното, но и познавањето на позитив-
ни законски прописи и на нивниот адвокатски тим, сметаме
дека и самите кога го пишувале многу убаво знаеле кој и на
кој начин го регулира релиценцирањето, а со тоа и конти-
нуираното стоматолошко усовршување.

Оваа известување се дава на колегите и е поврзано за нас-
таните кои се во годишниот план до 30.05.2020 година и за
сите понатамошни информации и новости поврзани со КСУ
за 2020 сите членови дополнително ќе се известуваат и за-
тоа Ве молиме следете ја веб страната на Комората.

Со почит,                        
Стоматолошка комора на Македонија

12 vox dentarii

ксу

СТОМАТОЛОШКА КОМОРА НА МАКЕДОНИЈА

Континуирано стручно усовршување





1. РЕГИОН ВАРДАРСКИ

Велес, Градско и Чашка
ПЗУ ЖАРА ДЕНТ
ПЗУ  Д-Р ДРАГАНА ВЕЛЕС
ПЗУ ДЕНТОМА
ПЗУ ТИНИ ДЕНТ

Кавадарци, Росоман, Неготино и Демир Капија
ПЗУ АПОЛОНИЈА ДЕНТ
ПЗУ КАРАМАЗОВ ДЕНТ
ПЗУ МАКСИДЕНТ
ПЗУ ОРТО ГЕМ

2. РЕГИОН ИСТОЧЕН

Берово, Делчево, Пехчево
ПЗУ Д Р РУШКОВСКИ БЕРОВО
ПЗУ  ДР СВЕТЛАНА
ПЗУ ДЕНТО БРЕКЕТ ДР ЈАДРАНКА
ПЗУ ДР ЦВЕТА

Кочани, Виница, Зрновции и Чешиново - Облешево
ПЗУ  БЕКАДЕНТ ВИНИЦА
ПЗУ  СВЕТА ПЕТКА
ПЗУ -Д-Р ЛЕНЧЕ КОЧАНИ
ПЗУ  ДР СУЗАНА КУЗМАНОВА

Свети Николе, Лозово, 
Пробиштип и Македонска Каменица
ПЗУ ДЕМЕТРА ДЕНТ

Штип, Карбинци, Радовиш и Конче
ПЗУ Д Р СТОЈЧА КРСТЕВСКИ
ПЗУ ДЕНТАЛ МЕДИКА ДР ДЕЈАН ИВАНОВСКИ
ПЗУ ОРТОМЕДИКА ДР СЕНЕВ
ПЗУ СУПЕР ДЕНТ

3. РЕГИОН ПЕЛАГОНИСКИ

Прилеп, Долнени, Кривогаштани, 
Крушево, Македонски Брод и Пласница
ПЗУ БИСЕР
ПЗУ ДЕЛФИ ДЕНТ
ПЗУ ДР РИСТО БИКОВСКИ
ПЗУ ВЛАДО

Битола, Могила, Новаци, Ресен и Демир Хисар
ПЗУ АА ДЕНТАЛ
ПЗУ ВИВОДЕНТ
ПЗУ ДЕНТИСТИКА
ПЗУ ОРТОДОНЦИЈА 1
ПЗУ Д Р ЗИНГОВСКИ ДЕМИР ХИСАР
ПЗУ ОРАЛ ПЛУС

4. РЕГИОН ЗАПАД

Гостивар, Врапчиште, Маврово и Ростуша
ПЗУ БАКИ АЛИУ 2
ПЗУ Д Р СРЕТЕН
ПЗУ ДЕНТАРТ ВЈОЛЦА АРИАНА
ПЗУ ЕС ДЕНТ
ПЗУ ПРОТЕТИКА ПРО

Дебар и Центар Жупа
ПЗУ АС ДЕНТ ДОКТОР ЌЕНАН ДЕБАР
ПЗУ БЕЛ БЕК ДЕНТ
ПЗУ ТЕУТА

Кичево
ПЗУ ГИЧИ ДЕНТ
ПЗУ Д Р МЕНДИ
ПЗУ Д Р ПЕРО
ПЗУ КРАЈКОДЕНТ Б
ПЗУ ПРИМАДЕНТ М

ГОДИШЕН ПЛАН
ЗА СТРУЧЕН НАДЗОР НАД СТРУЧНАТА РАБОТА НА 

СТОМАТОЛОШКИТЕ ЗДРАВСТВЕНИ УСТАНОВИ И ЗДРАВСТВЕНИТЕ
РАБОТНИЦИ И СОРАБОТНИЦИ ЗА 2020 ГОДИНА

Согласно член 296 од Законот за здравствена заштита („Службен весник на Република Македонија“ бр.
43/2012 и 145/2012 година), Извршниот одбор на Стоматолошката комора на Македонија на седницата одр-
жана на 20.11.2019, донесе одлука бр. 02-98/2, за донесување на ГОДИШЕН ПЛАН за стручен надзор над струч-
ната работа на стоматолошките здравствени установи и здравствените работници и соработници за 2020 го-
дина, во следниве стоматолошки ординации:

СТОМАТОЛОШКА КОМОРА НА МАКЕДОНИЈА

актуелно

14 vox dentarii



СТОМАТОЛОШКА КОМОРА НА МАКЕДОНИЈА

5. РЕГИОН ЈУГОЗАПАД

Струга, Вевчани
ПЗУ ГО ДЕНТ
ПЗУ Д Р ИГОР ГОРЕЈЛИЕСКИ
ПЗУ ДРИТА
ПЗУ ОРТО ГАН

Охрид, Дебарца
ПЗУ ДР ВЕЉО РАТКУШИНОСКИ
ПЗУ  ЕТАДЕНТ
ПЗУ КОТЕЛИ ДЕНТ
ПЗУ СИТИ ДЕНТАЛ ОХРИД

6. РЕГИОН ЈУГ

Гевгелија, Дојран, Валандово и Богданци
ПЗУ ВЕ ДЕНТИСТ
ПЗУ  Д-ДЕНТАЛ БОГДАНЦИ
ПЗУ ДР СТЕВО ПОП РИСТОВ
ПЗУ МИЛО ДЕНТ

Струмица, Василево, Босилово и Ново Село
ПЗУ БАЛЏИЕВИ
ПЗУ Д Р ЃОТЕВ ЃОРЃИ
ПЗУ ДР ЧАВКОВ ДР БАЈРАКТАРОВ
ПЗУ ОРАЛ А&М

8. РЕГИОН ПОЛОШКИ

Тетово, Боговиње, Брвеница, 
Желино, Јегуновце и Теарце
ПЗУ ВДЦ
ПЗУ ВЕРИЦА ПЕТРОВА
ПЗУ Д Р МИЛАН
ПЗУ МИРАНДА ДЕНТ
ПЗУ ТРИПУНОСКИ

9. РЕГИОН СЕВЕРОИСТОЧЕН

Кратово, Крива Паланка, Куманово
ПЗУ БЛЕДЕНТ
ПЗУ ГЕММИНИ ДЕНТ
ПЗУ Д Р ИРЕНА СТОЈКОВСКА
ПЗУ ДР ТАСЕВСКИ
ПЗУ ТРИО ДЕНТ НМА

10. РЕГИОН СКОПСКИ

Центар
ПЗУ ДР ПЕШИНСКИ
ПЗУ ЧАКАР
ПЗУ БЕТИ ДЕНТИКА
ПЗУ ДЕНТАЛ ПРОТЕТИКА
ПЗУ Д Р ПЕТИ

Аеродром
ПЗУ ВИАДЕНТ
ПЗУ Д Р БИЛЈАНА РАЛИС
ПЗУ ДЕНТА ВИВА
ПЗУ ДЕНТМЕДИКА Д Р НАТАЛИЈ
ПЗУ ДИМЕСКА РАПТИС

Кисела Вода, Сопиште, 
Студеничани и Зелениково
ПЗУ Д Р СПАСОВСКИ
ПЗУ  ИВОДЕНТ
ПЗУ ДЕНТИССИМО
ПЗУ ЛУКСОРИ ДЕНТАЛ СТУДИО

Карпош, Ѓорче Петров и Сарај
ПЗУ Д Р АЈДИНСКА
ПЗУ Д Р ИГОР КИРОВСКИ
ПЗУ Д Р ЛЕОПОЛДИНА
ПЗУ ДР ЕЛИЗАБЕТА ЏАЈКОВСКА
ПЗУ ДР НАТЕ

Чаир, Бутел, Шуто Оризари 
и Чучер-Сандево
ПЗУ ДЕНТИ
ПЗУ  ПОЛИКЛИНИКА ШКУПИ СКОПЈЕ
ПЗУ ДЕНТ ТХАЛИА
ПЗУ АНДИ ДЕНТ

Гази Баба, Илинден, 
Петровец и Арачиново
ПЗУ ДЕНТАЛЕК
ПЗУ ДР КОСТАДИНКА МИСОВСКА
ПЗУ ЗДРАВ ДЕНТ
ПЗУ МИШО ДЕНТ
ПЗУ ПЕНИЦИЛИН МЕДИКАЛ

Годишниот план за редовен стручен надзор над стручната работа на стоматолошките здравствениустановии
здравствените работници и соработници за 2020 година, е одобрен од страна на Министерот за здравство на
република северна Македонија, доц. д-р Венко Филипче, со решение бр. 13-55/1 од 20.01.2020 година.

актуелно

15vox dentarii



актуелно

16 vox dentarii СТОМАТОЛОШКА КОМОРА НА МАКЕДОНИЈА

ОДЛУКИ
Собрание на Стоматолошка комора на Македонија

седница 26.12.2020

Врз основа на член 19 став 7 од Статутот на Стоматолошката комора
на Македонија и врз основа на одредбите од Деловникот за работа на
Собранието на Стоматолошката комора на Македонија, Собранието на
Стоматолошката комора на Македонија, на седницата одржана на ден

26.12.2019г. ја донесе следната

О Д Л У К А
за верификација на мандати на делегати во 

Собранието на СКМ од РО Гостивар

Член 1
За делегати во Собранието на Стоматолшката комората на Македонија
од РО Гостивар се назначуваат:

1. Назми Ферати и
2. Имран Жупани .

Член 2
Оваа одлука стапува на сила на денот на нејзиното донесување.

Образложение
Со Одлука бр.02-458/9 од 23.04.2019г. на Собранието на Стомато-

лошката комора на Македонија, а донесена на седицата одржана на
08.04.2019г., е одлучено Централната изборна комисија на СКМ да спро-
веде избори за членови во регионалниот одбори и делегати на собра-
нието на СКМ за РО Гостивар.

На ден 19.07.2019г. се одржани избори, и од вкупно избраните пет чле-
нови за РО гостивар, и тоа: Агрон Пашоли, Ана Сотировска, Соња Јаки-
мовска, Назми Ферати и Имран Жупани, како членови во собрането, сог-
ласно чл.20 ст.5 т.5 од Правилникот за избор и отповикување на члено-
ви во регионалните одбори, делегати на Собранието и претседател на
Стоматолошката комора на Македонија, влегуваат четири члена, од-
носно Агрон Пашоли, Ана Сотировска, Соња Јакимовска и Назми Фе-
рати.

Бидејќи членот Соња Јакимовска поднела оставка заведена под 19-
1387/1 од 18.12.2019г., на нејзино место како член во собранието влегу-
ва Имран Жупани.

Имајќи во предвид дека Назми Ферати и Имран Жупани за прв пат
влегуваат како членови во овој состав на собранието, на првата седни-
ца на собранието, одржана по нивниот избор, верификационата коми-
сија на собранието, му поднесе извештај со предлог за верификација
на мандатите, по што со мнозинство на гласови, мандатите беа вери-
фикувани и Назми ферати и Имран Жупани официјално станаа деле-
гати во Собранието на СКМ и дадоа и потпишаа свеченаи изјави.

Поради наведеното се одлучи како во чл.1 на оваа одлука.
Одлуката стапува на сила на денот на нејзиното доносување.

Врз основа на член 21 и 41 од 
Статутот на Стоматолошката 

комора на Македонија, 
Собранието на Стоматолошката 

комора на Македонија, 
на својата седница 

одржана на ден 26.12.2019г.
ја донесе следната

О Д Л У К А
за избор и разрешување 

на членови во 
Судот на честа на Комората

Член 1
Со оваа одлука се разрешуваат и из-
бираат нови членови на Судот на чес-
та на Комората.

Член 2
СЕ РАЗРЕШУВААТ од членови на Су-
дот на честа:

1. д-р Елена Радевска 
- член во советот од прв степен

2. д-р Јета Лимани 
- член во советот од втор степен 

3. д-р Мирјана Ангеловска 
- член во советот од втор степен 

4. д-р Ивана Неделковска 
- член во советот од втор степен 

Член 3
СЕ ИЗБИРААТ за членови на Судот на
честа:

1. д-р Предраг Стојановиќ.
2. д-р Суат Емини
3. д-р Дарко Цеков
4. д-р Горан Ивановски.

Член 4
Оваа одлука стапува на сила на денот
на нејзиното донесување.
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Врз основа на член 21 и член 42 точка 6 од Статутот на Стоматолошката комора на Македонија, Собранието на
Стоматолошката комора на Македонија, на својата седница одржана на ден 26.12.2019г. ја донесе следната

О Д Л У К А
за давање согласност на составот на судските совети на Судот на честа на Комората

Член 1
Со оваа одлука се дава согласност на составот на судс-
ките совети на Судот на честа во прв и втор степен,
предложени од претседателот на Судот на честа Др.Ка-
терина Стаменковска. 

Член 2
Се дава согласност за советот во прв степен на Судот
на честа, во состав:

1. д-р Милан Левков - прв степен
2. д-р Фатмир Ахмеди - прв степен
3. д-р Предраг Стојановиќ - прв степен

Член 3
Се дава согласност за советот во втор степен на Судот
на честа, во состав:

1. д- р Катерина Стаменковска - втор степен 
2. д-р Емица Младеновска Спасиќ - втор степен 
3. д-р Суат Емини - втор степен 
4. д-р Дарко Цеков - втор степен 
5. д-р Горан Ивановски- втор степен 

Член 4
Оваа одлука стапува на сила на денот на нејзиното до-
несување.

Врз основа на член 21 в.в. со член 50 став 2 од Статутот на Стоматолошката комора на Македонија, Собранието на
Стоматолошката комора на Македонија, на својата седница одржана на ден 26.12.2019 г. ја донесе следната

О Д Л У К А
за избор и разрешување на членови во постојаните комисии на комората

Член 1
Со оваа одлука се избираат и разре-
шуваат членови на постојаните коми-
сии на комората.

Член 2
Се разрешуваат следниве членови од
соодветните комисии:
Комисија за стручни стоматолошки
прашања

Д-р. Елизабета Ѓорѓиевска

Комисија за стоматолошка етика и
деонтологија

Д-р. Горан Златановски

Комисија за развој на стоматолошки
систем

Д-р. Томе Пиперевалиев
Д-р. Спасенија Ѓорѓиевска
Д-р. Ѓорѓи Ников

Комисија за доделување награди
Д-р. Сулејман Мела
Д-р. Никола Матушко
Д-р. Илија Чавков

Комисија за стручен надзор
Д-р. Фросина Јовановска

Комисија за информативно - пропаган-
дна и издавачка дејност
Д-р. Ивона Петрушевска
Комисија за управување со Фондот
за взаемна помош
Д-р. Благој Поповски

Член 3
Се избираат следниве членови од со-
одветните комисии:
Комисија за стручни стоматолошки
прашања

Д-р. Катерина Златановска

Комисија за стоматолошка етика и
деонтологија

Д-р. Ѓорѓи Ников

Комисија за развој на стоматолошки
систем

Д-р. Тереза Болис Ѓуриќ
Д-р. Дејан Гештаковски
Д-р. Мери Шапуриќ

Комисија за стручен надзор
Д-р. ЦВЕТАНКА Бајрактарова Ми-
шевска

Комисија за доделување награди
Д-р. Ќенан Саќипи
Д-р. Мирјана Ангеловска
Д-р. Фросина Јовановска

Комисија за информативно 
- пропагандна и издавачка дејност

Д-р. Виолета Николовска

Комисија за управување со Фондот
за взаемна помош

Д-р. Спасенија Ѓорѓиевска

Член 3
Избраните членови имаат мандат,
права и обврски согласно Статутот на
комората.

Член 4
Оваа одлука стапува на сила на денот
на нејзиното донесување.
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Иако сме во услови на глобална панде-
мија од Корона вирусот сметаме дека тре-
ба да се проговори и да се одбележи 20
март - Светскиот ден на оралното здравје.

Оралното здравје
е нераскинлив дел
од целокупното чо-
веково здравје, но
сепак и во услови на
висок технолошки
развој и современи
стоматолошки ма-
теријали, оралните
зболувања спаѓаат
во најчестите хро-
нични и незаразни
заболувања, а дури
90% од луѓето има-
ат некаков вид на

орална патологија почнува-
ќи од кариес, пародонтални
заболувања па се до орален
карцином.

Одлуката за прославува-
ње на Светскиот ден на
орално здравје на оралното
е донесена на Конгресот на
Светската стоматолошка
федерација (ФДИ) во Дубаи
во 2007 година. 

Оригиналниот датум, 12
септември, денот на раѓање на Чарлс Го-
дон, основачот на Светската стоматолош-
ка федерација(ФДИ) изгледаше како логи-

чен избор. Сепак, иако 12 септември е
најлогичен избор, истиот е или за време
или веднаш по редовните термини на
Светскиот Конгрес на ФДИ, така што ФДИ
и нејзините национални здруженија имаат
малку време да се подготват за она што
треба да биде голем настан во светскиот
календар за орално здравје. Поради тоа Ге-
нералното собрание на ФДИ одлучи
Светскиот ден на оралното здравје да е  20
март секоја година , пред се поради што
март  е на половина пат меѓу двата конгре-
са кои се вообичаено во септември, доде-
ка 12 септември од страна на Советот на
европски стоматолози ( CED) се прогласи
за Европски ден на оралното здравје.

Оралното здравје e споменато и во дек-
ларацијита за незаразни болести каде што
стои дека орално здравје има исти чините-
ли на  ризик како и најчестите незаразни

смртоносни хронич-
ни болести и дека е
потребен заеднички
пристап во решава-
њето на предизвици-
те со кои нашата по-
пулација ќе се соочу-
ва наредните години. 

Иницијативата за
одбележување на
Светскиот ден на

оралното здравје и дава на стоматолошка-
та  здравствена заедница платформа за
дејствување за да се намали глобалниот
товар од овие болести. Работејќи заедно,
можеме да ги обединиме нашите напори
да ја спречиме епидемијата на кариес, гин-
гивална болест и губењето на забите и да
им помогнеме на нашите заедници да одр-
жуваат здрави заби во текот на животот и
за прв пат во историјата, преку превентив-
ни мерки, добри навики за миење на заби-
те и кога е потребно, софистицирана тех-
нологија, можеме да понудиме и поддржи-
ме гаранции за џвакање во текот на цели-
от живот.

Празнувањето на овој ден во светски
рамки е можност да се подигне свеста кај
луѓето за оваа проблематика и да се ох-

Светски ден  на орално здравје 

Иницијативата за одбележување
на Светскиот ден на оралното
здравје e платформа којс има за
цел спречување на епидемијата на
кариес, гингивална болест и губење
на забите и помош за заедницата
во одржувањето на здравите заби
во текот на животот

20.03.2020   
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рабрат поединците, семејствата и цело-
купната заедница да преземаат мерки за
зачувување и унапредување на оралното
здравје.

Стоматолошката комора на Македонија
овој ден го сметаше за почеток на Месе-
цот на орално здравје за оваа година и ра-
ботеше на планирање на организирање
на  голем број настани, манифестации и
едукативни содржини, претстави за деца
и возрасни, хепенинзи на отворено во не-
колку поголеми града во државата на кои
ќе се промовираше оралното здравје, но
и ќе се едуцираа и децата и возрасните ка-
ко да ги одржат здрави забите и устата.

Стоматолошка комора на Македонија
за Месец на Орално здравје имаше пла-
нирано повеќе масовни активности во
различни градови во државата со цел да
се насочи вниманието на граѓаните, а
пред се на децата од градинките, основ-
ните и средните училишта, кон важноста
на хигиената и негата на устата и забите
за добро орално здравје. 

Мотото оваа година беше 

Unite for healthy mouth  
/ Да се обединиме за здрава уста

Кампањата требаше да вклучува пред-
авања, гостувања во ТВ емисии, радио
емисии, промоција во печатените и елек-
тронските медиуми, работилници, бесп-
латни прегледи, бесплатни третмани на
лица со посебни потреби, а сите стомато-
лози требаше да делат едукативни бро-
шури за своите пациенти.

Поради неможноста да се спроведат
овие содржини во овој момент, поради
КОВИД 19 , ние како Комора скромно го
одбележивме овој ден, а сите активности
кои ги планиравме заедно со нашите пок-
ровители и во соработка со сите стома-
толошки факултети, Стоматолошки кли-
нички центар од Скопје, повеќето фирми
меѓу кои сакаме да ги истакнеме Натуса-
на, Интердентал, Реплек, Бетти аптеки ,

Борден ЛТД , Весика и други, со локални
самоуправи и Градоначалникот на Град
Скопје секако  ќе ги продолжиме во пе-
риодот по завршувањето на епидемијата
со Корона вирусот.

Текстот посветен за Месецот за орално
здравје го завршуваме  со кратко потсе-
тување:

Вашите пациенти редовно да ги мијат
нивните заби, да се грижат  за здравјето
на нивната уста, да градат  здрави нави-
ки, да се консултираат  со Вас, како нивен
стоматолог за секоја промена или про-
блем во нивната уста.

Советувајти ги
овие денови Вашите
пациенти во услови
кога целото време го
поминуваат дома да
разговараат со нив-
ните  деца за важ-
носта од добрата
орална хигиена, уште
еднаш да им покажат
како правилно се
мијат забите и колку
пати на ден треба да
го прават тоа

Советувајти ги
овие денови да Ве
контактирајте  по те-
лефон и да  побара-
ат совет . 

Советувајти ги
овие денови дека
денес  постојат печа-
тени материјали кои
на сликовит и инте-
ресен начин ја пре-
тставуваат едука-
тивната содржина
пред децата со цел
да се задржи нивно-
то внимание

Советувајти ги овие денови да покажу-
ваат позитивни примери од здрави заби
и срекни насмевки

Советувајти ги овие денови дека потсе-
тувајќи ги децата и самите да се потсетат
и себеси за потребата од редовна посета
на стоматолог и рано дијагностицирање
и санирање на сите проблеми во устата.

Советувајти ги овие денови дека гри-
жата за оралното здравје е до крајот на
животот но и дека се започнува од најра-
на возраст.
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Мотивирани од  поддршка на орал-
ното здравје од страна на земјите-
членки на Обединетите нации, ФДИ ќе
продолжат да вршат притисок  орал-
ното здравје да се интегрира во гло-
балната агенда за здравство и развој,
така што уште повеќе влади ќе разбе-
рат дека не можете да бидете здрави
без добро орално здравје

Извршниот одбор на Светската
здравствена организација (СЗО )  ја
одржа својата 146-та сесија во Жене-

ва, Швајцарија, од 3 до 8, на разгледу-
вање на извештаите и резолуциите
пред Собранието на Светската
здравствена организација , во мај. Ка-
ко не-државен учесник во официјални
односи со СЗО, ФДИ даде три мисле-
ња, барајќи натамошни заложби за
оралното здравје укажувајќи на   важ-
носта на оралното здравје како суш-
тински елемент на примарната
здравствена заштита.

ФДИ изразија задоволство од за-

ложбата за зајакнување на оралното
здравје во рамките на политичката
декларација усвоена на состанокот на
светските лидери наUnited Nations
High-Level Meeting на Universal Health
Coverage (UHC) , во септември .

ФДИ исто така ги повика земјите-
членки да ги претворат зборовите на
декларацијата во конкретн активност
со одржливо делување  на национал-
но ниво и рече дека тие се подготвени
да им помогнат на владите во спрове-
дувањето на нивните стратегии за Uni-
versal Health Coverage (UHC) при што
посебно се истакна важноста на соли-
дарноста и соработката во постигну-
вањето на оралното здравје и Univer-
sal Health Coverage (UHC) за сите.
Повеќе за изјавата на ФДИ на след-
ниот линк:
https://www.fdiworlddental.org/news/2
0200226/fdi-tells-who-that-oral-health-
must-be-integrated-into-strategies-add-
ressing-other

„Кога е во прашање оралното здравје, најпрво
сакам да почнам со позитивни вести: во по-
следното десетлетие сведоци сме на голем
напредок во превенција на кариесот кај деца,
како и големо подобрување во на намалена
распространетост на кариес во Европа . што
е големо достигање на било кој начин.Меѓу-
тоа , оштетени , извадени или пломбирани за-

би и понатаму се правило во Европа , а орал-
ните болести остануваат еден од кајголдми-
те здравствени проблеми“, -Др Марко Лан-
ди , претседател на Совет на европски стома-
толози (CED).   
Повеќе:
https://eudental.eu/component/newslet-
ter/newsletter/211.html?tmpl=newsletter

„Иднината на оралната грижа 
и стоматологијата во Европа“

ФДИ  и укажува на СЗО дека оралното
здравје мора да биде интегрирано во
стратегиите за решавање други болести
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Повеќе на : 
https://www.fdiworlddental.org/si-
tes/default/files/media/resour-
ces/fact_sheet-2019-universal_he-
alth_coverage.pdf

ФДИ бараат оралното здравје да
биде вклучено во националните
стратегии за дигитално здравје

Целта на нацрт-глобалната стра-

тегија на СЗО за дигиталното здравје
е да ги унапреди и примени дигитал-
ните технологии кон визијата за
здравјето за сите. Нацрт-страте-
гијата има за цел да ја поттикне меѓу-
народната соработка и да ги под-
држува државите во нивните нацио-
нални програми, овозможени од ди-
гитално здравје.

ФДИ ги охрабрува и бара од  зем -

ји те-членки на СЗО да се консулти-
раат со Националните стоматолош-
ки асоцијации при развивање и ин-
тегрирање  на нивните национални
стратегии за дигитално здравје и за
за интегрирање на оралното здравје
во здравствените услуги.

Повеќе за ставот на ФДИ поврзан
за глобалната драфт стратегија
(EB146/26)за дигитално здрваство:

https://www.fdiworlddental.org/what
-we-do/advocacy/statements/ who-
executive-board- statements/ who-
eb146-fdi-statement-on-item-20

Зошто оралното здравје треба да е дел од
Universal Health Coverage (UHC)

Членките потписнички на минимата 
конвенцијата за амалгам го отфрлија предлогот
за забрана на употреба на забниот амалгам

При крајот на 2019 година, во де-
кември , Конвенцијата Минамата за
жива ја одржа својата трета конфе-
ренција во Женева, Швајцарија. 

Земји од целиот свет се собраа на
петдневен состанок за да ги зајакнат
своите напори за намалување и одр-
тсранување на негативните ефекти
од емисијата на жива. Едно од клуч-
ните прашања што доминира во го-
лем дел од дискусиите беше за заб-
ниот амалгам - единствениот мате-
ријал со додадена жива, при што
предлогот за забрана на забниот
амалгам по жолчна дебата се сретна
со остро спротивставување.

Предлогот на шест африкански
земји (Боцвана, Чад, Габон, Гвинеа Би-
сао, Нигер и Сенегал) за изменување
и дополнување на Анексот А за за-
брана на забниот амалгам предизви-
ка вжештена дебата на конферен-
цијата. Предложениот амандман
предвидуваше фазно исфрлање на
денталниот амалгам, и тоа со: преки-
нување на употребата на амалгам на
млечни заби, на деца до 15 години,
бремени жени и жени доилки до 2021
година и со прекинувње со целосна
употреба на денталниот амалгам од
2024 година - освен таму каде што не
постојат mercury-free алтернативи.

Многу земји се спротивставија на
предлогот, тврдејќи дека се потребни
информации за употреба на дентал-
ниот амалгам и изводливост на mer-
cury-free алтернативите пред да се
донесе одлука за започнување на
фазното исфрлање на амалгамот .

ФДИ и Меѓународната асоци ја ција
за стоматолошки истражувања. (IADR) 

Повеќе инфо на: 
https://www.fdiworlddental.org/new

s/20191206/parties-to-the-minama-
ta-convention-on-mercury-reject-pro-
posal-to-ban-dental-amalgam

Conference of the Parties to the Minamata Convention on Mercury (COP3)
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Пушењето тутун предизвикува се-
риозни болести1. При согорувањето
тутун класична цигара ослободува
тутунски чад, како сложена мешави-
на со околу 6000 штетни супстанции
(околу 100 регистрирани канцероге-
ни). При пушењето тутун, цврстите и
меките ткива во усната шуплина се
изложени на штетни хемиски и тер-
мички ефекти на тутунскиот чад. Ка-
ко последица на хроничното штетно
дејство во усната шуплина може да
се забележат различни промени и за-
болувања, од банални естетски про-
мени (пушачка пигментација, проме-
на на бојата на забите), болни и не-
пријатни, реверзибилни бенигни до
промени што се опасни по живот. Ин-
тензитетот на споменатите промени
и прогресијата на заболувањата што
се поврзуваат со пушењето тутун, се-
како зависат од периодот на пушач-
киот стаж, зачестеноста на пушење-
то тутун (број на цигари на ден), како
и од локалниот и општиот имунитет
на пациентот. 

Цврстата компонента на тутунскиот
чад – катранот, се таложи на
емајлот(глеѓот) на забите, стомато-
лошките пломби, заштитната облога
или на цементот на соголен корен на
забот формира рапава, леплива
површина, која што ја олеснува аку-
мулацијата на дентален плак и ја
отежнува оралната хигиена. Раст-
ворливите пигменти на тутунскиот
чад се вградуваат во хронично осла-
бената кристална решетка на хид-
роксиапатитот и предизвикуваат
пребојување на забите. Намалената
оксигенација на усната шуплина во-
ди кон пореметувања во микробио-
лошката флора со присуство на ана-
еробни патогени. Кај хроничните пу-
шачи слабее клеточниот и хуморал-
ниот имунитет, што доведува до по-
честа појава и прогресија на различ-
ни заболувања (на пр. пародонтопа-
тија), низа компликации при различ-

ни видови на терапии во усната шуп-
лина (на пример, имплантолошка –
периимплантитис), полоша прогноза
и отежнато одржување на постигна-
тите тераписки резултати. 

Откажувањето од пушењето и по-
натаму претставува најделотворен
пристап кон сведувањето на мини-
мум на ризиците од заболувањата
поврзани со пушењето.234

Развојот на алтернативи наместо
обичните цигари, палети на произво-
ди без тутунски чад со научно дока-
жан потенцијал за намалување на
ризиците од појава на болести пред-
извикани од пушење, ја претставува
основата на стратегијата за намалу-
вање на штетноста на тутунот. Овие
производи се наменети исклучиво за
полнолетни пушачи коишто инаку
продолжиле да пушат.5 Овие произ-
води се алтернативни за класичните
цигари и се базираат на иновативни
технологии за користење на тутун и
никотин. 

За разлика од согорувањето тутун
кај класичната цигара на повеќе од
800°C, при што се ослободува тутун-
скиот чад, несогорливи тутунски про-
изводи го загреваат тутунот и притоа
генерираат аеросол со 95% помалку
штетни состојки. Никотинот, природ-
на состојка на тутунот и молекул што
предизвикува зависност, останува
како состојка во аеросолот на несо-
горливите тутунски производи. Ни-
котинот не е примарниот предизви-
кувач на заболувањата што се повр-
зуваат со пушењето, туку тоа се кан-
церогени и други токсични супстан-
ции од тутунскиот чад. Затоа корис-
тењето на овие алтернативни произ-
води носи определен степен на ри-
зик, но далеку понизок од ризиците
поврзани со пушењето класични ци-
гари6. 

Со цел да се утврди дали алтерна-
тивните несогорливи тутунски про-
изводи имаат потенцијал да го нама-

лат индивидуалниот ризик во спо-
редба со продолжување со пушење,
спроведени се обемни и ригорозни
научни студии. Целта на овие истра-
жувања е утврдување на нивното
биолошко влијание, и споредба со
влијанието на класичните цигари. За
проценка на намалувањето на ризи-
ците се применува „златниот стан-
дард“ на Медицинскиот институт
САД: споредбено со откажување од
пушење. 

Едно од првите истражувања е
поврзано со менувањето на бојата
на композитните пломби и премола-
рите по изложување на тутунски чад
од референтна конвенционална ци-
гара (3R4F) и на аеросол од несогор-
ливи тутунски производи THS 2.2.
Резултатите се објавени во научни
списанија во кои реномирани науч-
ни експерти анонимно вршат екс-
пертска анализа на статии и ја оце-
нуваат релевантноста, квалитетот на
студијата и одлучуваат дали ста-
тијата ќе се објави или не (процес
„peer review“)78. Истражувањето се
базира на фактите дека тутунскиот
чад настанат со согорување на кон-
венционална цигара со време води
кон промени во бојата на забите и
композитните пломби, сјајот на за-
бите и промени во рапавоста на
површината на забите. Во период од
три недели, вршени се споредби на
изложувањето на премоларите и три
различни видови на пломби (DVS,
TEC, FSU) на тутунскиот чад од ре-
ферентната цигара (3R4F) и аеросо-
лот на алтернативниот несогорлив
тутунски производ THS 2.2 (два пати
дневно, 20 цигари/ден, 4 дена во не-
делата). По секој циклус, примеро-
ците се инкубираат во вештачка
плунка. По секое изложување на ту-
тунски чад и аеросол, примероците
се чистени со четка и паста, по што е
извршено евидентирање на сите па-
раметри што се следат. 

ИН-ВИТРО АНАЛИЗА НА АЛТЕРНАТИВНИ ТУТУНСКИ ПРОИЗВОДИ – ОРАЛНО ЗДРАВЈЕ

Принципи на намалување на штетноста на
тутунските производи за оралното здравје

22 vox dentarii СТОМАТОЛОШКА КОМОРА НА МАКЕДОНИЈА
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Изложеноста на тутунскиот чад од
референтната цигара (3R4F) има по-
големо влијание врз промената во
бојата на композитниот материјал
отколку аеросолот од несогорливи-
от тутунски производ (THS2.2). 

Изложеноста на тутунскиот чад од
референтната цигара (3R4F) има по-
големо влијание врз промената во
бојата на премоларите отколку аеро-
солот од несогорливиот тутунски
производ (THS2.2). 

Заклучоци: 

Тутунскиот чад предизвикува про-
мена на бојата во тврдите забни тки-
ва и во различни видови на компо-
зитни пломби што доведува до ис-
такната разлика во бојата на пломба-
та во однос на бојата на забите. 

Аеросолот на несогорлив тутунски
производ доведува до драстично по-
мала промена на бојата на забниот
материјал и на композитните плом-
би, така што разликата во бојата на
пломбата во однос на бојата на заби-
те е речиси занемарлива. 

Изложувањето на аеросолот од не-
согорлив тутунски производ не
влијаеше на рапавоста на површи-
ната на забите ниту на кој било од
композитните материјали, за разли-
ка од тутунскиот чад од референ-
тната конвенционална цигара, каде
што оваа промена е очигледна и оче-
кувана. 

Овие резултати се во согласност со
постојните докази дека несогорли-
вите тутунски производи создаваат
аеросол со различен хемиски состав
од чадот. 

Научно–истражувачки центар 
на компанијата 

Philip Morris International

www.pmiscience.com

Платен  текст
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Резултатите по три недели испитување 
 DVS TEC FSU 

Недела 3 THS2.2 3R4F THS2.2 3R4F THS2.2 3R4F 
4.0±0.6 23.0 ±1.2 5.3 ±1.5 30.4 ±1.4 2.6±0.5 28.0±2.5 

Експериментална поставка: 
Примероците се распоредени на подлога 
за изложување VITROCELL®24/48



Почитувани соработници
Ве информираме дека Вашите стручни и на-

учни трудови што планирате да бидат објавени
за наредниот број  во Vox Dentarii, пожелно е да
ги доставите најдоцна до 10 август 2020. До-
полнителни информации може да добите секој
работен ден во Стоматолошката комора на Ма-
кедонија или пак  на телефон  02 3246 852.
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СТРУЧНИ И НАУЧНИ ТРУДОВИ
Прилог на „Vox Dentarii“

Орално здравје и промени на меки ткива 
кај геријатриски пациенти
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Сигнификантен кариес индекс (S.I.C) 
кај деца од 12 годишна возраст од 
централното градско подрачје на Скопје

Петановски Христо
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АПСТРАКТ
Геријатриската популација во Републи-

ка Македонија преставува специфична
група со потреба за континуирана проце-
на на општата и оралната здравствена
состојба. Според СЗО во 2010 година 12%
од популацијата е на возраст 65+ години.
Стареењето е процес со различни специ-
фични промени на сите системи и орга-
ни, вклучително и орофацијалниот.
Најчести состојби поврзани со годините
кај геријатриската популација се кариес,
губење на забите, пародонтопатија, пре-
канцерозни лезии и орален карцином,
ксеростомија, ресорпција на резидуален
алвеоларен гребен или целосна дисфун-
кција. Денталниот статус и протетичка-
та терапија кај геријатриските пациенти
има големо влијание како на нивното
општо, така и на целокупното здравје.
Целта на трудот е да се направи преглед
и проценка на состојбата на  меките орал-
ни ткива кај геријатриските пациенти,
нивното орално здравје и постапките за
рана детекција на преканцерозните ле-
зии и оралниот карцином. Ова се чести
појави кај постарата популација, а рана-
та детекција на примарните промени се
особено важни за редукција на морбиди-
тетот и зголемена стапка на преживува-
ње на пациентите. Скрининг тестовите
кои вклучуваат конвенционална визуел-
на инспекција во комбинација со свет-

лосни системи за флуоресценција може
да имаат круцијална улога во дијагнос-
тиката, контролите и следењето на пре-
канцерозните промени.

Клучни зборови: геронтостоматологија,
геријатриски индекс, орален карцином.

ВОВЕД
Стареењето на популацијата преставу-

ва природен процес, а денес продолжен
животен век има во сите држави во све-
тот. Според податоците од пописот во
2002 година во Македонија геријатри-
ската популација од 65 до 85 години из-
несува 12% додека во Европа преку 20% од
населението е старо.1 Геријатриската по-
пулација претставува специфична група
кај која постои потреба од континуирано
следење и евалуација на општото и орал-
ното здравје.2 Не постојат многу подато-
ци за состојбата на оралното здравје на
геријатриската популација во нашата
држава, а студијата која опфаќа повеќе

рурални и урбани области укажува на ви-
сока превалентост на беззабост од 45,1%,
слаба орална хигиена и кај 60-80% од ис-
питаниците потреба од итен протетички
третман.3 Стареењето е процес со раз-
лични и специфични промени на сите
системи и органи.4 Најчести состојби
поврзани со стареењето се губење на за-
бите, пародонтопатија, ксеростомија, ре-
сорпција на резидуален алвеоларен гре-
бен, преканцерозни лезии и орални кар-
циноми како и целосна дисфункција на
орофацијалниот систем.5 Слабите орал-
но-хигиенски навики се зависни од воз-
раста, и често се резултат на ослабениот
вид и редуцирани мануелни капаците-
ти.6 Кај оваа популација е многу важно да
се откријат и сите оние фактори кои во-
дат кон појава и развој на леукоплакија
и останати  преканцерозни лезии што е
можно порано.7 Преканцерозните лезии
и оралните карциноми се почести кај ста-
рата во однос на помладата популација.
Орален канцер преставува секое малиг-
но ткиво кое расте локално во усната

Орално здравје и промени 
на меки ткива кај
геријатриски пациенти

Анета Мијоска1, Гордана Ковачевска1,
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Abstract 
Geriatric population in R. of Macedonia presents specific group with needs for contin-

uous evaluation of their oral health. According to WHO in 2010, 12 % of the population is
aged 65+. Ageing is the process with different specific changes in all systems and organs,
including the oral - facial system. Most common conditions associated with age in geri-
atric population are teeth loss, parodontopathy, precancerous lesions and oral carcino-
mas, xerostomia, resorption of the residual alveolar ridge and overall dysfunction. Den-
tal status and prosthodontics therapy in geriatric patients influence the overall and gen-
eral health. The aim of the paper is to make evaluation of the condition of the soft tissues
in geriatric patients, their oral health and early detection procedures for precancerous
conditions and oral cancer. These lesions are more often in older than in young popula-
tion so it is very important to discover all factors that lead to appearance and develop-
ment because early detection of oral cancer is believed to reduce the morbidity and in-
crease the survival of patients. Screening tests involving conventional visual inspection
combined with fluorescence light systems can play a crucial role in the diagnosis, con-
trol, and monitoring of precancerous changes.

Key words: gerontostomatology, geriatric index, oral cancer.
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шуплина и раната детекција и дијагноза
допринесуваат кон намалување на мор-
бидитетот, а скрининг тестовите преста-
вуваат значајна алатка за асимптоматс-
ките пациенти.8,9 Слабиот и несоодветен
протетички третман кај овие пациенти
не обезбедува добра џвакална функција
и џвакалните сили може да се редуцира-
ни и до 60%.10,11 Почести контроли, подоб-
рување на оралната хигиена и соодветен
диетален режим се многу важни факто-
ри за квалитетот на животот на ге-
ријатриската популација и нивното орал-
но здравје.12 Целта на трудот е да се на-
прави проценка на состојбата на меките
ткива кај геријатриските пациенти, нив-
ното орално здравје и скрининг постап-
ките за рана детекција на премалигните
и малигни промени.

Орално здравје и квалитет на 
живот кај геријатриската популација 

Оралното здравје е важно за општото
здравје и благосостојба и влијае на ква-
литетот на животот. Тоа се дефинира ка-
ко состојба на отсуство на болка во уста-
та и лицето, орални болести и поремету-
вања кои ги ограничуваат индивидуал-
ните капацитети за џвакање, гризење,
смеење, зборување и психосоцијална
благосостојба. Околу 30% од европската
популација на возраст 65-74 години ги
има изгубено своите природни заби,  и е
со намалена џвакална функција.13 Ста-
реењето се поврзува и со повисоки стап-
ки на морбидитет, инвалидитет и послаб
квалитет на животот.14 Геријатриската
стоматологија претставува дентална гри-
жа за постарите, возрасни пациенти со
соодветна дијагноза, превенција и трет-
ман на проблемите поврзани со нормал-
ното стареење и болестите поврзани со
стареењето15. Пациентите имаат пробле-
ми со џвакањето, послаб осет за вкус, лош
мирис на здивот (фетор), сува уста (хипо-
саливација и ксеростомија) со синдром на
печење, проблеми со говорот и комуни-
кацијата, болка во ТМЗ и др. Возраста не
е секогаш директно поврзана со губење-
то на забите и тоа е резултат на пародон-
топатија, кариес, слабо општо здравје и
социо-економски фактори16. Сепак бројот
на стари лица без заби во различни држа-
ви е доста висок 6-78%, и тоа има негатив-
но влијание на квалитетот на живот
поврзан со оралното здравје (OHRQoL)17.
Тоталните и парцијални протези кај ста-
рите пациенти можат успешно да ја рес-
таврираат мастикацијата, фонетиката и
естетската функција, но и да придонесат

кон подобрување на социјалниот живот.
Соодветната џвакална функција е од го-
лемо значење затоа што тоа влијае и на
ефектот на варењето на храната. Во текот
на стареење се намалува секрецијата на
гастричниот сок, а соодветна подготовка
на болусот е oособено важна, затоа што
мастикаторната ефикасност кај проте-
зите изнесува 16-50% во однос на џвака-
њето со природни заби18.

Квалитетот на живот поврзан со орал-
ното здравје ја претставува состојбата на
забите и устата и нивното влијание врз
општото здравје на пациентите. Негова-
та процена според СЗО се изведува преку
епидемиолошки студии и индекси за ева-
луација19. Во 2012 година  направен е пре-
вод и валидизирање на македонска вер-
зија на прашалникот OHIP-49 кој го ева-
луира оралното здравје според три зна-
чајни животни категории (физички, пси-
хички и социјални)20. Геријатрискиот Ин-
декс за процена на оралното здравје (GO-
HAI-12) е специјализиран за евалуација
на оралните функционални проблеми кај
старите пациенти и ефектите од изведе-
ниот дентален третман21,22. Епидемио-
лошките студии преставуваат извонред-
на алатка за препознавање и идентифи-
кација на преваленцата и магнитудите
на варијации на болестите кај геријатри-
ските пациенти. Најновото истражување
спроведено во 2019 година на испитани-
ци од геријатриските домови во Скопје и
Битола покажа слабо орално здравје, ни-
зок GOHAI скор, 61,5% тотална беззабост,
просечен број на преостанати заби во гор-
ната и долната вилица 11,2 и просечна
старост на протезите од 11,2 години.23

Промени на оралните ткива 
кај геријатриски пациенти

Клиничкиот изглед на меките орални
ткива кај старите пациенти се менува по-
ради намалена саливарна функција,
трауми, системски заболувања (дијабе-
тес, Сјорген синдром, болести на пан-
креасот и слезенката, неуролошки бо-
лести, анорексија, малнутриција) и некои
медикаменти. Промените на меките тки-
ва се присутни кај лицата после 70 годи-
ни, но се јавуваат и порано во текот на жи-
вотот. Во процесот на стареење се нама-
лува густината и сквамозната функција
на епителните клетки, се јавуваат струк-
турни и функционални промени во фиб-
робластите. Се намалува секреција на ко-
лаген и протеогликани и се намалува ни-
вото на хондроитин-сулфатите. Има ате-
росклероза и зголемена капиларна фра-

гилност со намалување на оксигена-
цијата на оралните ткива. Со зголемена-
та вулнерабилност кон механички трау-
ми почести се и бактериските и габични
инфекции. Постарите пациенти имаат
везикуло-булозни, десквамативни, улце-
ративни и лихеноидни лезии во усната
шуплина24. Мукозата на јазикот атрофи-
ра, а може да се појават и вдлабнатини
или фисури. Се јавуваат варикозитети на
вентралната површина, и тоа кај повеќе
од 50% од популацијата над 65 годишна
возраст (слика 1)25. 

Макроглосија преставува промена во
големината која обично е последица на
намалувањето на мускулниот тонус и
експанзија како резултат на губење на по-
голем број на заби во усната шуплина,
простор кој јазикот компензаторно го ис-
полнува. Глосодинија и глосопироза (пе-
чење на јазикот) се чести симптоми кои
асоцираат на малнутриција кај пациен-
тите или недостаток на витамините од B
групата (B 12), фолна киселина и железо.
Фордисовите дамки (Fordyce) се жолти
папули или ектопични лобулиси на
лојните жлезди позиционирани на ла-
бијалната и букалната лигавица (слика 2). 

Зголемена пигментација, еритеми, пет-
ехии, улцери, еритематозна кандидијаза,
фрикциона кератоза, мукоцеле и невус
исто така се чести кај оваа група на па-
циенти. Некои промени и не преставува-
ат патолошки процеси од болести или не-
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доволна орална грижа, и затоа е од осо-
бено значење да се направи правилна ди-
ференцијална дијагноза. Понекогаш ка-
ко резултат на пообемната медикамен-
тозна терапија има можност за појава и
на алергиски манифестации на некој лек.
Алергиските реакции може да се мани-
фестираат како улцери, еритема мулти-
форме, ангиоедем, гингивална хипер-
плазија, пигментација на оралната муко-
за, лихеноидни, лупоидни или пемфиго-
идни реакции26.

Промени на меките орални 
ткива кај пациенти носители 
на протетички реставрации

Тоталните и парцијални протези како и
фиксните протетички изработки успеш-
но ја реставрираат мастикацијата, фоне-
тиката и естетската функција, но придо-
несуваат и за подобрување на психо-со-
цијалниот аспект на животот. Пациенти-
те со мобилни протетички помагала чес-
топати имаат травматски улцерации на
местото на лежење на протезите, хронич-
на атрофија и овие промени обично има-
ат подолг период на заздравување. Про-
мените се систематизираат според при-
родата и начинот на настанување на:
травматски, инфламаторни и инфектив-
ни промени на меките орални ткива. Две-
те најчести лезии се декубитус и трав-
матски стоматитис и тие се поврзани со
носење протетички изработки подолг
временски период без прекин, без корек-
ции и реадаптација и се застапени со 40%
споредено со 32% лезии кај лицата кои не-
маат протетичко помагало во устата. Ат-
рофија на оралната лигавица е честа
појава кај пациентите со протези, а осо-
бено кај жените во менопаузниот период,
па затоа понекогаш супституциона тера-
пија со естрогени хормони може да има
поволно дејство, преку создавање на по-
благопријатна средина во устата. Епулис
фисуратумили протезната хиперплазија,
е резултат на долготрајна, слаба по ин-
тензитет иритација која се јавува од лошо
лежење на стари протези27. Протезен сто-
матитисе најчеста орална мукозна лезија
кај старите пациенти кои користат некој
тип на протеза. Преваленцијата варира во
границите 11-67% кај пациенти со тотални
протези. Други причини за појава на сто-
матитис може да се алергиски реакции на
базалниот материјал на протезите, сис-
темски заболувања,  колонизација на
површините со кандида кај слаба орална
хигиена и др. Може да се манифестира на
носечките површини како еритема која

често е асимптоматска или е придружена
со петехијални крварења. Ангуларен хеи-
литис се јавува на усните комисури кај па-
циенти кои носат стари протези со нама-
лена вертикална или интероклузална ди-
мензија, слабеење на усната мускулатура
и протекување на плунката преку усните
комисури (слика 3). Секундарна бакте-
риска инфекција на аглите е честа и се ма-
нифестира како изразено црвенило, бол-
ки и улцерации.

Преканцерозни промени и орален
канцер кај геријатриски пациенти

Оралните потенцијално малигни забо-
лувања (ОПМЗ) се морфолошки измене-
ти ткива кај кои постои поголема мож-
ност да се појави канцер. Најчести орал-
ни промени од кои настанува оралниот
канцер се белите лезии, но само 5% од нив
може да покажат тенденција за малиг-
низација. И денес не може со сигурност
да се претпостави која лезија ќе покаже
канцероген раст. Лезиите се претставени
како спектар на орални мукозни нарушу-
вања со зголемен ризик од малигнитет
како орална леукоплакија, еритропла-
кија, еритролеукоплакија, орална субму-
козна фиброза (OСФ), палатинални лезии
кај повторни пушачи (слика 4), орален ли-
хен планус, орални лихеноидни реакции,
орален лупус еритематозус и некои на-
следни состојби, како што се конгенитал-
на дискератоза и булозна епидемолиза.
Актиничниот хелитис на долната усна е
исто така поврзан со зголемен ризик од
рак на усна29. 

Леукоплакија е "бело петно" често кај
лица кои имаат навики за долгогодишно
пушење цигари или џвакање тутун. Таа
е резултат на хронична иритација на му-
козните мембрани од канцерогени фак-
тори кои водат кон стимулирање на про-
лиферацијата на епителните ткива. Хи-
перкератозата е поврзана со хиперпла-
зијата во базалниот епителен слој. Се
смета дека можноста оралната леукоп-
лакија да се претвори во орален карци-
ном е околу 20%. 

Еритроплакија е светло-црвена кади-
фена плака, асоцирана со епителијална
дисплазија.  Нејзиниот потенцијал да се
претвори во малигнитет е многу поголем
отколку кај леукоплакија. Речиси 40-50%
од случаите на еритроплакија се претво-
раат во карцином. 

Орален канцер
Оралниот канцер е примарно болест на

стареењето, поврзана со метаболни,
структурни или хемиски пореметувања
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во клетките (слика 5). Преку 90% од сите
типови на орален канцер се појавуваат
кај пациенти постари од 60 години, и овие
малигни промени се со висок степен на
смртност, повисок од 50% во период од 5
години30. Во Европа е застапен со 5-10 слу-
чаи на 100 000 луѓе. Преваленцата на бо-
леста е релативно повисока кај мажи, пу-
шачи, лица кои консумираат алкохол и
луѓе со пониско образование и послаба
социо - економска состојба31 (Слика 5).  

Според последните податоци од 2014 го-
дина од сите причини за смрт во Македо-
нија оралниот канцер е на 32то место со
1,71% инциденца на 100 000 население, и
52 регистрирани случаи на смртност или
0,28% од сите причини за смрт32. Ризик
фактори за појава на болеста се пушење-
то, алкохолизам, слаби хигиенско-дие-
тални навики и инфекција со Human Pa-
pillomavirus-16 (HPV) вирусот. Познато  е
дека пушењето заедно со консумацијата
на алкохол за 15 пати го зголемува ризи-
кот од појава на орален канцер.

Симптомите кои укажуваат на можна-
та појава на оралниот канцер во устата се
ранички или улцерации кои перзистира-
ат подолго од три седмици, црвени или
бели петна на лигавицата, невообичаени
грутки или испакнатини во предел на
вратот или главата, но не може да се за-
немари и појавата на намалена мобил-
ност на јазикот, засипнатост, губење на
телесна тежина или пролонгирано крва-
вење во устата.

Инфекцијата со HPV-16 вирусот како
етиолошки фактор за појава на орален
канцер неколку кратно ја зголемува инци-
денцата во последните години за сметка
на останатите ризик фактори. Тестирање-
то на сомнителните лица, вакцинацијата
и превентивни мерки за безбедни сексу-
ални односи значително ја намалуваат
можноста за добивање на болеста. Раната
детекција го намалува морбидитетот и го
зголемува преживувањето на заболените.
Скринингот и хистопатолошката анализа
на суспектните лезии е златен стандард за
дијагноза на оралниот канцер, и треба да
се изведе кај секој пациент со високо ри-
зични лезии за да се потврди клиничката
дијагноза33. Скрининг тестови со конвен-
ционален визуелен преглед, толуидинско
сино и флуоресцентните методи  се само
уште некои дополнителни постапки за
асимптоматските лица кои имаат цел да
помогнат во раната детекција на према-
лигните и малигни промени. 

Едноставен начин на скрининг преглед
се изведува во 8 чекори (слика 6) и опфа-
ќа преглед на вестибулумот на горната и
дола усна, потоа букалната лигавица,
тврдото и мекото непце и јазикот.

Визуелизацијата може да се користи ка-
ко метода во комбинација со конвенцио-
налниот преглед или самостојно. Овие
методи користат луминисцентно лед
светло (слика 7) кое се емитира од рачен
инструмент. 

Зависно од типот на инструментот и
светлината која ја емитира алтерирани-
те лезии и ткива може да се претставени
како светла бела или темна промена34,35.
Визуелната детекција на оралниот кан-
цер и дистинкцијата помеѓу бенигните и
малигните промени во раните фази е
мошне тешка. VELscope™ (LEDMedical Di-
agnostics Inc., Barnaby, Canada) е неинва-
зивен инструмент за визуелизација на
премалигни и инфламаторни мукозни
промени кој ја регистрира природната
флуоресценција на ткивата. Илумина-
цијата со син извор на светлина 400-
600nm доведува до ексцитација која ини-
цира  емитирање на светло зелена авто-
флуоресценција од 515 nm. Таа  потекну-
ва од ендогените флуоресцентни субс-
танции - флуорофори кои се присутни кај
здравите орални ткива. Ова е неинвази-
вен метод кој овозможува брзо, безбол-
но и едноставно откривање на промени-
те кои може да не се видливи со голо око
под обична бела светлина (слика 8). 

Клиничките карактеристики како ин-
дурација, елевација, крвавење не се при-
сутни во почетната фаза на болеста и
единствена сигурна дијагностичка пос-
тапка преставува биопсија на алтерира-
ното ткиво од местото на лезијата.

Заклучок
Евалуацијата на проблемите во ге-

ријатриската стоматологија не е секогаш
доволна. Потребно е да се најдат соод-
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Слика 6. Интраорален скрининг преглед

Слика 8. VELscope приказ на орална лигавица

Слика 7. Визуелен преглед со VELscope
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ветни решенија не само од аспект на ден-
талната пракса, туку и од поглед на еду-
кација и општествена грижа. Како што
популацијата старее и дел од истата се
институционализира, така и појавата на
кариес и пародонтални болести ќе се зго-
лемува, со зголемување на степенот на
парцијална или тотална беззабост. Пот-
ребен е интегриран пристап за постиг-
нување на критично позитивно ниво на
општата и оралната здраствена состојба,
особено на пациентите кои се сместени
во домовите и институциите за нивно
згрижување. Координираната медицин-
ска помош е од витално значење исто ка-
ко и подршката од различните дентални
специјалности. Соодветен број на струч-
но оспособени медицински лица и соод-
ветна едукација на денталниот кадар е
од огромно значење. Секако, подршката
од највисокото ниво на државата и ин-
ституциите кои се одговорни за влади-
ните програми и финансиски средства
треба да бидат на повисоко ниво, и сора-
ботката институција-здраство-факултет
исто така. 

Можноста во рамките на видливата ре-
гија, достапна за преглед на докторите
стоматолози да се изврши соодветна ин-
спекција на меките орални ткива за ра-
на детекција на првите симптоми на пре-
канцерозните промени кои би можеле
потенцијално да малигнизираат, преста-
вува причина поради која СЗО во земјите
кај кои преваленцата е на високо ниво,
веќе дава препораки за задолжителен
скрининг преглед  еднаш годишно, со
екстраорален и интраорален визуелен
пристап.
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АПСТРАКТ
Одсекогаш најголем предизвик во бор-

бата против кариесот претставува пра-
вилно постапување на вистинските це-
ли за што е потребно целосно согледу-
вање на реалната состојба во дадени ре-
гиони, територии и држави. Токму горе-
наведените моменти во најголем дел
влијаат на успешното и правилно из-
готвување и спроведување ..на превен-
тивните програми за борба против ка-
риесот. Следејќи ги извештаите и пре-
пораките на Светската здраствена орга-
низација се доаѓа до констатација дека
во земјите во развој превентивните про-
грами треба да се фокусираат на кариес
ризичните групи на пациенти чиј кари-
ес скор е доста висок. Имајќи ја во пред-
вид оваа препорака на Светската
здраствена организација во оваа сту-
дија си поставивме за цел регистрација
на Сигнификантниот кариес индекс
(S.i.C) кај 12 годишни деца од урбана сре-
дина и негова поврзаност со вредности-
те на орално-хигиенскиот статус. Ана-
лизата на добиените резултати пока-
жува вредности на D.M.F.T индексот од
3,56 додека вредноста на S.I.C индексот
очекувано е многу повисока 6,06.Вред-
ностите на горе споменатите кариес ин-
декси не покажуваат сигнификантна
разлика во однос на полот на испитани-
ците но затоа вредноста на орално-хи-
гиенскиот индекс од вредноста 0.84 кај
целокупната група расте на 1.13 кај тар-

гетираната третина испитаници со
највисок кариес скор.

Добиените резултати укажуваат дека
вредностите на D.M.F.T и

S.I.C индексот кај деца од 12 годишна
возраст како репрезентативна старосна
група се високи од што може да се заклу-
чи дека овие вредности се високи и кај ос-
танатите возрасни популациони групи.
Затоа со оваа студија следејќи ги посту-
латите и препораките на Светската
здраствена организација за борба против
кариесот во земјите во развој сакаме да
укажеме на неопходна интегрална при-
мена на сите примарни превентивни
мерки во нашата земја кои според ис-
куствата во развиените земји гарантира-
ат редукција на кариес скорот а долго-
рочно и негова трајна ерадикација.

Клучни зборови : S.I.C индекс, Green-Ver-
million индекс, орална-хигиена, превен-
тивна програма 

ВОВЕД
Темелите за унифицирано прикажува-

ње на преваленцијата на кариес скорот,
Светската здраствена организација ги
поставува уште во 1965година (7,36,57), со
тенденција да врз база на добиените ре-
зултати се изготват соодветни цели и
nрограми за успешно сузбивање на заб-
ниот кариес. Во 1978 година на Светскиот
конгрес одржан во АлмаАта (7), Светска-
та здраствена асамблеја ги постави за
првпат основните цели за денталното
здравје преточени во мотото" Здравје за
сите до 2000година "(7). По севкупното

Сигнификантен кариес индекс
(S.I.C) кај деца од 12 годишна
возраст од централното 
градско подрачје на Скопје

Петановски Христо

Стоматолошки факултет-Скопје, Клиника 
за детска и превентивна стоматологија

Abstract 
The greatest challenge in fight against caries is to find а real aim and to ѕее а real caries

score situation in some regions, territories and countries. Those factors create the main
influence for making successful anti caries preventiveprograms.Following the reports
and recommendations of World Health Organization we figure out that preventive pro-
grams in deve!opment countries must be pointed on caries risk groups and patients with
high Ievel of caries. The aim of this study is аѕ follows:Determination and registration of
Significant caries index (SiC) on children, at age oftwenty, coming ftom an urban Skopje
area and comparation with values of oral-hygienic status with simplified version ofGreen-
Vermillion index on same targeting group of patients.Our study results show that D.М.F.
Т value is 3,56, but S.I.C index has а higher level value of 6,06 which is expected. There is
not significant difference between male and female in values of carries indexes, but the
value of oral-hygienic index is 0,84 for all group of patients and the value increase up to
1.13 for one-third of patients with highest Ievel of caries. Therefore, we have to follow the
recommendation of World Health Organization, just Iike other development countries,
and build а preventive programs consisting of all preventive measures based on great de-
velopment countries experience where caries score is extremely Iow and preventive meas-
ures guarantee  success in battle against caries.

Кеу words: S.I.C  index, Green-Vermillion  index, oral-hygienic status, preventive program
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согледувење и целосно конципирање на
резултатите од глобалната Светска кари-
ес скор мапа како основна цел се дефи-
нира D.M.F3 (27,28) индексот кај деца од 12
годишна возраст (27,28,31). Оваа цел е де-
финирана како приоритет кој треба да се
оствари до 2000 година а е донесена со за-
еднички взаемен договор на Светската
здраственаорганизацијаиСветскатасто-
матолошка асоцијација (F.D.I). Ako пог-
леднеме во минатото ,базата на подато-
ци на Светската здраствена организација
во 1980 година беше пополнета за 107 од
173 земји(7).0д тие податоци се гледа дека
скорополовинаодземјите(49%) ималепо-
висок кариес скор од D.M.F.T 3 индексот.
Базата на податоци е проширена во 2009
идостапназа184 од204 земји,приштоса-
мо 22% од земјите имаат повисок скор од
D.M.FЗ. Со достигнување на овие резул-
тати и остварувањето на главната цел
D.M.F помалку од 3 се отвора прашањето:
во кој правец да се продолжи понатака?
Анализирајќи ја кариес преваленцата од
сите аспекти, може слободно да се дојде
до заклучокот дека и во најуспешните
земји каде D.M.F индексот е под 3 за 12 го-
дишна возраст постојат индивидуи или
групи чиј кариес скор е релативно ви-
сок(10,27,44,50,556). Токму тоа поттикнува
на размислување дека при формирање
на новата глобална цел за подобрување
на оралното здравје не треба да ги земе-
ме како примарни само главните вкупни
вредности на кариес скорот туку да обра-
тиме посебно внимание на фрекфен-
цијата на индивидуате чија кариес пре-
валенција е доста висока. Голема пре-
свртница при таргетирањето на попула-
цијата со висок кариес ризик настанува
со воведувањето на Сигнификантниот
кариес индекс. Со неговото· воведување
Светската здраствена организација пра-
ви голем исчекор напред во воведување-
то на новата глобална цел во областа на
оралното здравје а тоа е да до 2018 годи-
на,вредноста на Сигнификантниот кари-
ес индекс биде помала од три (9,10,11,44).
Токму Сигнификантниот кариес индекс
ни овозможува лесна детекција и пре-
познавање на оние безмалку запоставе-
ни поединци и групи, на кои дефинитив-
но мора да им се посвети големо внима-
ние. Исто така,би било пожелно да се на-
помене дека Сигнификантниот кариес
индекс е осмислен и инсконструиран
токму за таа цел, но во истовреме тој пре-
тставува и еден вид природна еволуција
на D.M.F.T индексот бидејќи Светската
здраствена организација, презентирајќи

ја својата нова цел во областа на орално-
то здравје, ги црпи искуствата од досега
употребуваните индекси и добиените ре-
зултати од истите. Покрај нумеричката
вредност, Сигнификантниот кариес ин-
декс поседува особена општествена
вредност бидејќи со фокусирање на вни-
манието врз децата и младата попула-
ција со висок кариес скор ни овозможу-
ва полесно планирање и спроведување
на превентивните програми кај младата
популација, од чиј успех зависи подоц-
нежното зголемено економско вложува-
њезаподобрувањенаденталнотоздравје
когаистатапопулацијаќенавлезевопод-
оцнежни години. Токму ова сознание де-
ка повозрасната популација има потреба
од покомплексни и поскапи третмани
(54,57,61) ни ја наметнува потребата од во-
ведување на рани ефективни мерки кај
младата популација со цел да се намали
и доведе на минимум ризикот од зголе-
мено нарушување на денталното здравје
во подоцнежните години од животот.
Поставената цел од Светската здравст-
вена организација никако не би смеело
да се разбере како ригидна целина сама
за себе од која не смее да се одстапи. Име-
но, тргнуваќи од мотото Здравје за сите,
при изготвувањето на превентивните
програми секоја земја би требало да се
потпре врз сопствено изнаоѓање на
најдобрите солуции и патишта за спро-
ведување на истите, земајќи ги во пред-
вид се разбира расположивите ресурси
од социо-економски аспект (14;15,16;17,35).
Во глобални рамки најзастапени се два
концепти кои меѓусебно може и да се ис-
преплетуваат. Првиот, таканаречен ши-
роко популациски се базира на превен-
ција врз широката популација со ист и ед-
наков третман кон сите. Вториот концепт
е таканаречен целен или фокусиран ги
опфаќа групите со највисок кариес скор.
Сепак за најдобар концет за спроведува-
ње на превентивните програми се смета
тро степениот или тро левелниот цон-
цепт. Првото ниво, секогаш би ја опфати-
ло широката популација ·со спроведува-
ње на превентивни мерки и програми ед-
накви за сите.

Второто ниво, би ги опфатило гео-
графските реони и области со највисоки
кариес вредности,каде би се посветило
поголема внимание, надополнето со по-
комлексни превентивни мерки. Третото
ниво би се фокусирало на индивидуате со
највисок кариес скор ,со што спрема сос-
тојбата би се изготвиле дополнителни,
специфични мерки и програми кои од

своја страна би овозможиле подобра пре-
венција на кариесот. Трансформирајќи ги
овие ставови во концептот на S.I.C ин-
дексот би заклучиле дека дефинитивно
секоја земја индивидуално сама за себе и
спрема своите потреби и можности тре-
ба да се вклучи во остварувањето на пос-
тавената цел-Здравје за сите (62,63) пре-
зентирана од Светската здраствена орга-
низација и Светската стоматолошка асо-
цијација а додека S.I.C индексот несом-
нено во иднина ќе ги покаже предности
и позитивни страни во превенцијата на
кариесот во овој милениум.

Целта на овој труд е да се детерминира-
ат и регистрираат вредностите на D.M.F.T
и Сигнификантниот кариес индекс (Ѕ.i.С)
кај 12 годишни деца од урбана средина во
Скопје и да се проследи нивната поврза-
ност со вредностите на орално-хигиен-
скиот статус дефиниран преку вреднос-
тите на симплифицираната верзија на
Грин-Вермилион (Green  Vermillion) ин-
дeкcoт.

МАТЕРИЈАЛ И МЕТОД
За реализација на предходно поставе-

ните цели со стандардна клиничка про-
цедура проследени се 360 училишни де-
ца на возраст од 12 години одбрани спо-
ред критериумите на Светската здравст-
вена организација и со претходно иска-
либрирани истражувачи. Калкулацијата
на Сигнификантниот кариес индекс е
презентирана најпрво како

пресметана дистрибуциона вредност
на D.M.F.T индексот кај испитуваната по-
пулациона група. Структурните индиви-
дуални вредности на D.M.F.T се сумирани
а пресметувањето на вкупните вреднос-
ти е направено во согласност со препора-
ките на Светската здраствена организа-
ција нумерички изразени до вредности
од две децимали. Со тенденција да се до-
бијат валидни резултатски вредности на
Сигнификантниот кариес индекс истиот
е пресметан на два начина, мануелно и со
помош на специјализиран компјутерски
софтвер. Мануелната калкулација е на-
правена по пресметувањето на вкупни-
те вредности на D.M.F.T индексот од кои
со проста математичка процедура е се-
лектирана третината испитаници со
највисок кариес скор. Кај истата субгру-
па испитаници е пристапено кон пресме-
тувањето на структурните вредности на
D.M.F.T индексот. Сумирањето на овие
вредности го репрезентира скорот на
Сигнификантниот кариес индекс. Пре-
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сметувањето со помош на специјилизи-
раниот компјутерски софтвер е многу по-
едноставно но предпочита познавање на
софтверски програми од типот на Excel
и Word со помош на кои се вчитуваат
вредностите на D.M.F.T индексот во спе-
цијално дизајнираните табели. Со авто-
матска обработка на истите се добиваат
вредностите на Сигнификантниот кари-
ес индекс. Кај сите испитаници кај кој
претходно е пресметана вредноста на
Сигнификантниот кариес индекс из-
вршено е регистрирање на Орално  хиги-
енскиот статус при што е користена сим-
плифицирана верзија на Грин  Вермили-
он (Green-Vermillion) индексот. Добиените
вредности за Орално хигиенскиот статус
се колерирани со вредностите на Сигни-
фикантниот кариес индекс.

РЕЗУЛТАТИ И ДИСКУСИЈА
Резултатите од спроведените испиту-

вања во нашата студија најблаго рачено
не се задоволувачки од едноставна при-
чина што вредностите на индексите за
урбана средина се доста високи. Истите
се прикажани графички и табеларно.

Во Табела 1 и Табела 2 се прикажани
структурните вредностите на D.M.F.T ин-
дексоткајвкупниотбројиспитаници,под-
елени по број, пол и претставени како ка-
риозни , екстрахирани и пломбирани за-
би. Вкупниот изнесува 3.56 додека кај
машката популација е 3,64 а кај женската.
3,48 што не покажува статистички сигни-
фикантна разлика (р<0.05).

Во Графикон 1 компаративно се прика-
жани вредностите на D.M.F.T индексот по
пол споредени со неговата вкупна вред-
ност.

Во Табела 3 и Табела 4 се прикажани ре-
зултатите по пресметувањето на S.i.C ин-
дексот кај третина испитаници со најви-
сок кариес скор поделени по структура и
пол. Вредноста на S.i.C индексот кај вкуп-
ниот број испитаници иснесува 6,06 до-

дека кај машки пол изнесува 7,63 а кај
женски пол е 4,86 што претставува ста-
тистички сигнификантна разлика
(р<О,ОО1 ) меѓу половите.

Во Графиконот 2 графички се прикажа-
ни вредностите на S.i.C индексот по пол
споредени со вкупната вредност

Резултатите добиени од пресметување
на орално - хигиенскиот статус со помош
на симплифицираната верзија на Грин 
Вермилион (Green-Vermillion) индексот
одат во прилог на негови повисоки вред-
ности кај испитаниците со висока кари-
ес преваленце. Имено вкупната вредност
на овој индекс изнесува 1,06 кај машкиот
пол 1,25 додека кај женскиот 0,87. Сигни-
фикантнаразликавовредностите(р<0,01)
се јавува помеѓу половите како и помеѓу
вкупната вредност и добиената вредност
кај третината испитаници со највисок ка-
риес скор 1.34.

Во Табела 5 се прикажани вредностите
на Грин-Вермилион (Grееn  Vermillion) ин-
дексот според половата припадност.

Во Табела 6 дадени се вредности на
Грин-Вермилион идексот (Grееn- Vermil-
lion) по пол.

Вредностите на индексот покажуваат
дека очигледно девојчињата повеќе пос-
ветуваат внимание на оралната хигиена
отколку нивните врсници од машки пол.
Нашите резултати добиени од оваа сту-

дија упатуваат на високи D.M.F.T вреднос-
ти од 3,56 додека вредноста на Сигнифи-
кантниот кариес индекс очекувано е по-
висока и изнесува 6,06. Компарирајќи ги
резултатите од нашата студија со вред-
ностите на Сигнификантниот кариес ин-
декс кај некои развиени земји се забеле-
жува висока дискрепанца на вредности.
На пример Сигнификантниот кариес ин-
декс во Австрија (56) изнесува 2,9, во
Франција (33,34) 3.2, во Шведска (54,58) 2,5,
во Швајцарија(40) 2,4 , додека во С.А.Д и
Австралија(5,23,24) 3,5, односно 2,5. Раз-
ликата во вредностите на кариес индек-
сите се должи на високиот животен стан-
дард на населението во развените земји
како и на спроведување на превентивни
мерки и програми за зачувување и под-
обрување на оралното здравје кај нивно-
то население. Оваа констатација се на-
метнува сама посебе после компарира-
њето на вредностите на D.M.F.T и S.i.C по-
меѓу развиените и земјите во развој. Име-
но вредностите на кариес скорот кај
земјите во развој се доста повисоки како
на пример: Босна и Херцеговина(27,)
D.M.F.T изнесува 4,8 додека S.i.C изнесува
8,4, во Чешка (19) D.M.F.T изнесува 3,7 а S.i.C
индексот 7,28, Полска(19) со D.M.F.T 3,9 и
S.iC 7,2, Латвија (19) со D.M.F.T од 3,8 и S.i.C
7,1. Овие вредности кај земјите во развој
се резултат на непостоење или непра-
вилно и доследно спроведување на пре-

Таб. 1 Вредности иа D.M.F.Т индексот кај 12 год. деца 

пол бр. на испитаници D.T м.т F.T D.M.F.T 
машки 174 419 2 213 3,64 
женски 186 159 2 487 3,48 
вкупно 360 578 4 700 3,56 

(Графикон 1) Вредности на D.M.F.T по пол 

     D.M.F.T кај     D.М.F.T кај      Вкупен  

D.M.F.Т кај  
машки пол (3,64) 
D.M.F.Т кај   
женски пол (3,48) 
Вкупен  
D.M.F.T(3,56)   

    машки nол    женски nол    D.М.F.T 
         (3,64)          (3,48)           (3,56) 

Таб.3  Вредности на SiC индексот  кај 12 год. деца 

пол бр. на испитаници D.T M.T F.T SiC 

машки 52 182 2 213 7,63 

женски 68 160 0 171 4,86 

вкупно 120 342 2 384 6,06 

Пол n X±cr min max Х1-Х2 t р 

машки 174 3,64±1,0 3,58 3,70 
0,16 2,25 р>О,О5 

женски 186 3,48±1,2 3,37 3,59 

Табела 2 Вредности на D.M.F.T индексот по пол



34 vox dentarii СТОМАТОЛОШКА КОМОРА НА МАКЕДОНИЈААПРИЛ  2020

СТРУЧЕН ТЕКСТ

вентивни мерки и програми од областа
на денталното здравје · кај младата по-
пулација и секако нискиот животен стан-
дард на населението.

Резултатите од нашата студија за оп-
сервација на оралнохигиенскиот статус
на испитаниците со симплифицираната
верзија на Грин-Вермилион (Green-Ver-
шillion) индексот покажуваат високи
вредности на истиот кои колерираат со
високите вредности на кариес индекси-
те, особено кај индивидуите со висок ка-
риес скор. Неспроведувањето на правил-
ната орална хигиена, или отсуството на
правилна едукација за спроведување на
истата се главните чинители во релатив-
но високите параметри на Орално-хиги-
енскиот индекс од 1,06. Исто така вредна
за одбележување е сигнификантната
разлика на вредностите на Грин Верми-
лион (Green-Verшillion)индeкcoт помеѓу
половите т.е очигледен е фактот дека

женските испитаници посветуваат пого-
лемо внимание на оралната хигиена от-
колку машките.

ЗАКЛУЧОЦИ
Со анализа на добиените резултати од

испитувањата реализирани во текот на
изработката на овој труд може да се дојде
до следниве заклучоци:

Вредноста на D.M.F.T индексот кај испи-
туваната популациона група од двана-
есетгодишна возраст е над препорачана-
та вредност од Светската здраствена ор-
ганизација ,но значително под вреднос-
тите на D.M.F.T на државно ниво и без из-
разена сигнификантност во однос на по-
ловата припадност.

Вредноста на Сигнификантниот кари-
ес индекс кај истата група на испитани-
ци очекувано е уште повисока со израз-
енасигнификантностнавредноститеме-

ѓу половите,и доминантна кариес прева-
ленца кај машкиот пол.

Лош орално-хигиенски статус нотиран
со високите вредности на Грин-Верми-
лион (Green-Vermillion) индексот,и сигни-
фикатна разлика на неговите вредности
меѓу половите што покажува слабо спро-
ведување на оралната хигиена особено
кај посилниот пол.

На крајот би заклучиле дека следејки ги
препораките на Светската здраствена ор-
ганизација и трансформирајки ги истите
во концептот на Сигнификантниот кари-
ес индекс во нашата земја, неопходна е
потребата од спроведување на нацио-
нална стратегија за спречување и пре-
венција на оралните заболувања а пред
се борбата против кариесот. Со доследно
и темелно спроведување на оваа програ-
ма би се имплементирале превентивни-
те мерки и активности од типот на : ме-
ханичка и хемиска контрола на плакот,
широка употреба на флуориди, правилен
хигиено  диететски режим, залевање на
фисури и јамички,едукација и мотива-
ција како фактори во промоцијата на
оралното здравје и други превентивни
мерки и активности насочени кон цела-
та млада популација, со особено внима-
ниенаиндивидуитесовисоккариесскор.
Само на овој начин: можеме брзо и ефи-
касно да ја намалиме кариес превален-
цата особено кај најмладите а со тоа ќе
создадеме здраво потомство чие орално
здравје би било еквивалентно на орално-
то здравје на нивните врсници од раз-
виените земји.
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Упатство за авторите
Уредувачкиот одбор на “Vox Dentarii“,

Ве информира дека списанието има ме-
ѓународен уредувачки одбор и во него
ќе има можност да се објавуваат струч-
ни, научни, ревијални трудови и прика-
зи на случај. Препорачливо е трудовите
да бидат искуства од праксата или пак
да содржат популарни и најнови ин-
формации од одредена област или те-
ми  кои ќе бидат корисни за сите нас
стоматолозите - практичари.

Сите оние кои сакаат да печатат во
„Vox Dentarii” се должни да се придржу-
ваат кон правилата за  подготовка на
трудовите, а уредувачкиот одбор нема
да ги прифати на разгледување и ре-
цензија трудовите кои не се подготве-
ни според цитираните правила и посо-
чениот пример.

Подготвениот труд може да се исп-
рати по пошта (CD или DVD) или елек-
тронски.

Ако изборот на испраќање е преку
пошта адресата е следна:

Стоматолошка комора на Македонија
Антон Попов бр. 1 - 4/5
за „Vox Dentarii”
Главен и одговоренуредник
Проф. д-р Марија Стевановиќ

Трудовите се испраќаат на следниве
е-mail адреси:
на главниот и одговорен уредник: 

e-mail: skm@skm.mk

или пак на официјалната aдреса на
Стоматолошката комора на Македо-
нија: skm@skm.mk

ПОДГОТОВКА НА РАКОПИСОТ
Секој составен дел од трудот треба да

започне со нова страница. На пр: наслов-
на (прва страница), апстракт со клучни
зборови, вовед, материјал и метод, ре-
зултати, дискусија, референци и прилог

од табели, графикони, слики или илуст-
рации со легенди. Сите страници, започ-
нувајќи од насловната, треба да бидат ну-
мерирани  во десниот долен агол.

Прва страница - насловна страница
треба да ги содржи следните податоци:

Наслов на трудот отчукан со големи
букви. Препорачливо е насловот да би-
де кус, јасен и информативен;

Полното име и презиме на авторот
или авторите, отчукани со мали букви.
Во продолжение титулата на секој од
учесниците во трудот,  институцијата
каде е вработен, е- mail, адреса и кон-
такт телефон;

Податоци  на контакт лицето со кое
ќе се кореспондира во врска со рако-
писот  (име и презиме, институцијата
каде е вработен, е-mail, адреса и кон-
такт телефон).

Од авторите кои се наведени како
учесници во трудот се очекува актив-
но  да учествувале во изработката на
трудот која подразбира идеја за изра-
ботка, структура и концепција на тру-
дот. Практична реализација на поста-
вените цели и финална обработка на
ракописот.  Имено, учеството во рабо-
тата на секој цитиран автор ја дефи-
нира одговорноста по однос на одре-
дени поставки на приложената  содр-
жина. Пасивно допишување на учес-
ници во трудот, учесници-коавтори на
ракописот кои  само финансиски го
подржуваат трудот и немаат друга де-
финирана обврска во реализација не
е дозволена. Секој автор треба да има
точно дефинирана задача која е него-
ва одговорност.

Редоследот на авторите во трудот е
заедничка одлука на сите учесници  ос-
вен  на првиот автор, кој е носител на
трудот и кој има најголем ангажман во
неговата реализација. Првиот автор не
мора да биде и  контакт лице за корес-
поденција. 

Втора страница (апстракт). Апстрак-
тот треба да биде кус  извадок  на рако-
писот. Тој треба да биде напишан во

структуриран облик. Структурираниот
апстракт подразбира поодделно да ги
содржи сите делови на трудот започну-
вајќи од цел, материјал и метод, резул-
тати и заклучок. Воведот не е задолжи-
телен, но ако авторите сметаат дека е
потребен или неопходен, може да биде
составен дел на апстрактот. Во овој слу-
чај  тој треба да биде кус, содржаен, на
кој ќе се надоврзе целтта која во апст-
рактот е посебен дел. Во делот - мате-
ријал и метод, се посочуваат групите ис-
питаници, и критериумите кои се при-
менети. Во случај кога се користи меди-
камент, задолжително се цитира про-
изводителот, градот и земјата. Ако е
применета апаратура, тогаш се имену-
ва апаратотот со битните карактерис-
тики и повторно производителот, гра-
дот и земјата. Во делот резултати, се из-
ложуваат само значајните параметри и
сигнификантните наоди. Заклучокот
треба да биде посебен сегмент и треба
да биде кус одговор на поставената цел.  

По должина апстрактот треба да
содржи  најмногу 250 зборови. 

Апстракот завршува со клучни збо-
рови, кои најмалку треба да бидат три а
најмногу пет. Клучните зборови кои
треба да бидат искористени од терми-
ните што се цитирани на листата од In-
dex Medicus (MeSH).

Вовед. Третата страница треба да ја
започнете со вовед. Опширен и тематс-
ки неповрзан вовед со целтта не е пре-
порачлив.  Воведот треба да биде кус, а
во неговата содржина треба да бидат
цитирани само референци  кои се стро-
го поврзани со поставената цел  со која,
всушност, завршува воведот.  Во вове-
дот посебно јасно треба  да се посочи оп-
равданоста на трудот. Во него строго се
забранува  истакнување на резултати од
спроведеното истражување и дискусија
по однос на разработениот проблем. На
крајот од воведот, во последниот пасос,
се истакнува целта на студијата. 

Материјал и метод. Прецизно и јасно,
најнапред осврнете се на материјалот ,
а потоа и на методот на работа. На крај

Стручните трудови се рецензираат од
рецензенти од соодветната област. Ре-
цензиите се „двојно слепи“ односно, ав-
торите не знаат кои им се рецензенти,
а рецензентите не ги знаат авторите.
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од овој сегмент посочете ја и статистич-
ката метода која е применета за обра-
ботка на добиените податоци.

Во подделот материјал, изнесете ги
критериумите според кои е направена
селекцијата на  испитаниците, а кои се
вклучени во студијата. Потоа, пооддел-
но опишете ги  групите кои се распред-
елени по бројност, групирани во испи-
тувана, контролна група,  по потреба
подгрупа, всушност  онака како што сте
ја дизајнирале студијата.  

Потоа, истакнете ги применетите ме-
тоди. Ако е во прашање апаратура која
сте ја примениле, подробно опишете ја
применетата опрема со посочен произ-
водител, модел, град, земја. Обрнете по-
себно внимание на перформансите што
сте ги искористиле во истражувачката
цел, нив потенцирајте ги на начинот на
кој сте ги примениле. Посочете ги јасно
и прецизно. Ако се применувани леко-
ви, пожелно е да биде употребено гене-
ричкото име на лекот со точно наведу-
вање на сите податоци кои опфаќаат
назив на произведителот, град, земја.
Посебно  истакнете го начинот на при-
мена, обликот и дозирање на лекот. 

Доколку методот е употребуван и
публикуван во трудови, каде овој метод
е  веќе применет, повикајте се на рефе-
ренцата од каде Ви е искористен под-
атокот. 

Во подделот статистичка обработка
на податоците, цитирајте ја статистич-
ката метода штобила користена во об-
работка на податоците. Статистичката
обработка на податоци приложете ја
јасно и во детаил, со цел да биде при-
стапна до секој консумент.

Резултати. Резултатите од истражу-
вањето може да ги  приложите тексту-
ално, во облик на табели, графици или
пак илустрирано со оригинални и из-
ворни фотографии.

Вообичаено, во делот резултати не-
пожелно е наодите да бидат следени со
Ваши сопствени видувања и коментари
или, пак, да бидат поврзувани со цита-
ти од литературата.  

Исти резултати не треба да се повто-
руваат во табели и графикони истовре-
мено.  Изборот за обликот на објавува-
ње на резултатите го прават авторите,
но непожелно е да се дуплираат.  После
секој табеларен и графички приказ
следи текстуален опис кој треба да ги
истакне само најважните  наоди. Не се

оправдува опширно и темелно тексту-
ално толкување на графиконот или на
табелата, тоа непотребно го оптоварува
текстот. Бројот на табелите, графиците
и сликите не е ограничен, но од Вас се
очекува да ги сведете на неоходен ми-
нимум. Во делот резултати, одберете за
секој толкуван параметар најсоодветен
приказ (табела, график или фотогра-
фија), изнесете ги најнеопходните на-
оди текстуално без сопствен  коментар
или заклучок  и не ги повторувајте ре-
зултатите преобликувајќи  едни исти
наоди  во табела, графикон или текст.
Фотографиите може да Ви бидат цврст
аргумент на Вашиот наод, но приложе-
те само она што е  вредно и неопходно
да се види. Секојдневни, познати и нез-
начајни состојби немојте да ги фотодо-
кументирате.

Посебен прилог на делот резултати се
табелите, илустрациите (графикони и
фотографии).

Секој од нив треба да е на посебна
страница.

Табелите треба да бидат обележени
со арапски бројки, едноподруго според
појавувањето во текстот. Над секоја та-
бела оформете наслов, кус, информати-
вен, но доволно јасен кој ќе се однесува
на параметрите што се содржина на та-
белата.  Секоја табела треба да содржи
колони и редови во кои описно, со полн
наслов или кратенка, ќе посочат одре-
дени параметри. Секоја табела треба да
биде цитирана во текстот, онаму каде
авторите сакаат да биде поставена. Во
текстот табелата се цитира со бројот
што и припаѓа и насловот. 

Ако во табелата се користени кратен-
ки кои не се стандардизирани, тогаш
под секоја табела со фуснота се објас-
нуваат кратенките. За фусноти корис-
тете познати симболи. Во вакви ситуа-
ции  како најчести се користат следни-
те фусноти: *, #, и др.

Табелите дизајнирајте ги без верти-
кални линии, а разграничувањето во
вертикална димензија направете го ос-
тавајќи доволен простор во колоните.

Илустрациите (графиконите, фигу-
рите и фотографиите) цитирајте ги во
текстот исто како и табелите, посочу-
вајќи го бројот и насловот.

Графиконите нумерирајте ги според
појавување во текстот. Пожелно е гра-
фиконите да бидат изработени во Ex-

cel, а до редакцијата да бидат доставе-
ни електронски или во материјална
форма.

Фотографиите нумерирајте ги според
редот на појавување во текстот, исто ка-
ко кај табелите и графиконите. Слики-
те обележете ги со арапски бројки и
оформете наслов и легенда, а потоа
поставете ги во текстот каде што сте ги
предвиделе. Сликите може да бидат
црно бели или во боја, изборот го пра-
ват авторите. Пожелно е фотографиите
да бидат со резолуција 300 и да бидат
доставени до редакцијата во TIF или
JPG формат.

Ако во текстот предвидувате фото-
графија од лице, тогаш за тоа ви е пот-
ребна писмена согласност за објава во
јавност, која ќе ја приложите во Редак-
ција, Во спротивно, треба да преземете
активности  со која ќе овозможите  ли-
цата да бидат физички непрепозна-
тливи. 

Дискусија. Во овој сегмент  е предви-
дено јасно да ги изнесете вашите виду-
вања и ставови по однос на испитува-
ниот проблем. Не ги повторувајте веќе
образложените резултати, но искорис-
тете ги интерпретираните наоди за да
ги компарирате со наоди  на други ав-
тори чиј предмет на истражување е сро-
ден со вашиот избор. Дебатирајте пре-
ку добиените наодите од студијата,
спротиставувајќи се или, пак, потврду-
вајќи ги  резултатите со други релеван-
тни истражувања. Посебно е важно, во

СТРУЧНИТЕ ТРУДОВИ ТРЕБА ДА СЕ 
ПОДГОТВАТ НА СЛЕДНИОТ НАЧИН:
•   Word документ напишан со фонт

„ariel” или „times new roman”, со маке-
донска поддршка.

•   Текстот да се пишува со големина на
букви 12 (points).

•   Покрај тоа што фотографиите се пос-
тавени во рамките на текстот, задол-
жително е истите да се приложат по-
единечно (засебно), заради поквали-
тетно печетење.

•   Табелите, доколку се фографии, да се
приложат како фотографии ( во и за-
себно од текстот). Доколку табелите
се авторски, да се приложат во excel.

•   Апстрактите на англиски јазик да би-
дат со наслов.
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овој дел да се потенцира важноста на
студијата, апликативноста или научни-
от придонес. 

Делот дискусија завршува со заклу-
чок кој се надоврзува на дискусијата и
е спонтан  завршеток на студијата. За
делот заклучок  не е предвиден посе-
бен сегмент.  Всушност, во последни-
от пасос  потенцирајте го заклучокот
кој треба да биде одговор на поставе-
ната цел.  При оформување на заклу-
чокот водете се од целтта. Имено, за-
клучете го она што ви е зададено како
задача во целтта, онака како што про-
излегува од добиени резултати на ист-
ражувањето. Избегнувајте да под-
држувате тврдења за кои немате пок-
ритие од спроведеното истражување
или, пак, да давате приоритети при
состојби кои докрај не се дефинирани.
Доколку изборот на темата дозволува,
пожелно е да произлезат одредени
препораки со кои ќе ја истакнете важ-
носта на студијата. 

Референци. Во текстот референците
се одбележуваат со арапски бројки во
заграда во фонт формат суперскрипт,
според редот на појавување во текстот
-ванкуверски начин на цитирање.  Се-
која од референците добива послед-
ователен број започнувајќи од првата и
завршувајќи со последната референца.
За цитирање на референците во делот
литературата користете ги инструк-
циите на примерите кои следат, за тру-
дови во списанија, извадоци од книги,
монографии, магистерски и докторски
трудови.

Непублицирани трудови, податоци
од лични комуникации не треба да ги
користите како литературни извори на
кои се повикувате во текстот. Трудови
прифатени за печат можете да ги ко-
ристите како валидни референци, но во
референцата на местото списание, број,
волумен страница заменете ја со тер-
минот  “во печат”.

Цитирање референци во текстот
Во текстот референците се цитираат

со посочување на првиот автор ако се ра-
боти за еден , а ако во трудот учествува-
ат  два автори, тогаш се именуваат два-
та.

Пр. Shukla (1) “ известува дека ...“ или He
и Cai (2) “ соопштуваат...“

Shukla A. Potentially malignant disor-
ders of the oral cavity: a clinical study.

Indian J Otolaryngol Head Neck Surg.
2014 Jan;66(1):79-85

He J, Cai Y. The over-expression of STAT1
and IFN-gamma in lesions of human oral
lichen planus. Sichuan Da Xue Xue Bao Yi
Xue Ban. 2014;45(1):70-3.

Ако во текстот се појавуваат референ-
ци со повеќе од два автори, тогаш се
именува првиот автор се дополнува со
додавката соработници во скратен об-
лик.

Пр.  Budimir и сор. (3)  “ изјавуваат дека... 
Budimir V, Richter I, Andabak-Rogulj A,

Vučićević-Boras V, Budimir J, Brailo V. Oral
lichen planus - retrospective study of 563
Croatian patients. Med Oral Patol Oral Cir
Bucal. 2014;19(3): 255-60.

Референците кои се цитираат во текс-
тот,  не мора да започнуваат или за-
вршуваат со презимето на  авторот/ав-
торите. Имено, ако текстот дозволува
референцата/ референците може да се
наведе само со нејзиниот број од лите-
ратурата ставен во заграда.

Пр. поедини автори (1,2,3,4)  “сугерираат
дека ...” . Во овој случај од литературата
се преземаат сите претходни, вклучу-
вајќи го и овој што следи т.е. четвртиот.

Rivarola de Gutierrez E, Innocenti AC,
Cippitelli MJ, Salomón S, Vargas-Roig LM.
Determination of cytokeratins 1, 13 and 14

in oral lichen planus.  Med Oral Patol Oral
Cir Bucal. 2014;19(4): 359-65

Цитирање референци 
во делот литература
Во литературата може да бидат ци-

тирани трудови во стручни и научни
списанија, книги, монографии, магис-
терски, докторски трудови и др. 

Примери за начин на цитирање:
Референци од стручнонаучно списание

Cetin Ozdemir E, Eksi F, Senyurt SZ. A
case of gingival myiasis caused by Wohl-
fahrtia magnifica. Mikrobiyol Bul.
2014;48(3): 512-7.

Референци од зборник на трудови од
стручни манифестации

Foteva K, Majstorceva M, Pavleska M,
Popovska M, Georgievska E.  Dental In-
juries to School Children. 18th BaSS Con-
gress, Skopje, Macedonia, Abstract book,
2013:377.

Книги и монографии
Regeza JA, Sciubba JJ. Oral pathology, cli-

nical pathologic correlations. 3 rd ed. Phi-
ladelphia, Pensilvania: W.B. Saunders
company,1999:120-126.

Магистерски и докторски дисертации
4. Атанасовска-Стојановска А.

Влијанието на нивото на фун-
кционалната способност на
имунокомпетентните клетки
Т,Б и НК (natural killer) врз
појавата и текот на пародонтал-
ната болест кај младата попула-
ција (магистерски труд) Скопје,
Македонија; Стоматолошки фа-
култет, 2002:87.

Vox Dentarii  ракописите ќе ги хонорира со 2.000 денари за секој труд што ќе биде от-
печатен во некој од броевите на списанието, а годишно ќе биде избран најдобар труд
кој ќе биде награден со хонорар во висина од 6.000 денари.  

АПРИЛ  2020

Почитувани соработници
Ве информираме дека Вашите стручни и

научни трудови што планирате да бидат
објавени за наредниот број  во Vox Dentarii,
пожелно е да ги доставите најдоцна до 10 ав-

густ 2020. Дополнителни информации може
да добите секој работен ден во Стоматолош-
ката комора на Македонија или пак  на теле-
фон  02 3246 852.





Во каталогот е претставен целокупниот асортиман
на производи во нашата понуда.  

„СТОМАТОЛОШКИ МАТЕРИЈАЛИ,
ИНСТРУМЕНТИ И ОПРЕМА“
на производи во нашата понуда.  

>>>>ЗА ДА ГО РАЗГЛЕДАТЕ КАТАЛОГОТ
КЛИКНЕТЕ ТУКА
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