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СКМ не е обврзник за ДДВ.

6

8

10

12

16

21

22

28



5vox dentariiСТОМАТОЛОШКА КОМОРА НА МАКЕДОНИЈА

Стигна и третиот број на Vox Dentarii во изработка на нашето уредништ-
во. Како новоназначен тим кој ќе работи на списанието сакаме да го задржиме
и подигнеме квалитетот на досегашните изданија, да го задржиме неговиот ин-

формативен карактер преку кој секој наш колега ќе може брзо и на-
времено да добие информации за сите новини и случувања кои се од-
несуваат на стоматолошката фела. Во исто време сакаме да го за-
држиме и прошириме и неговиот едукативен карактер преку зго-
лемување на бројот на страници кои ќе се бават со научните и
стручните достигнувања во стоматологијата. Имено, почнувајќи
од овој број, во секој нареден број ќе можете да прочитате краток
осврт за најновите трендови во светот на стоматологијата и на-
место еден, како досега, да прочитате два стручни/научни труда.
Потребата од континуирана едукација од една страна и споделу-
вањето на искуства и знаење од друга, е битен фактор во се-
којдневната стоматолошка пракса и ние на овој начин се трудиме
да дадеме свој придонес на тоа поле.

Во тој контекст, а за дa го подигнеме квалитетот на нашето
списание кое е со меѓународен уредувачки одбор, направивме листа на рецен-
зенти од сите области на стоматологијата. Секој труд ќе добие компетентен
рецензент од областа кој ќе изврши евалуација на трудот и по потреба ќе даде
насоки за корекција на истиот по критериумите и правилата за пишување на
стручен/научен труд кои се достапни на последните страници на нашето спи-
сание. 

Затоа сакам да ве поканам сите, драги колеги, без никаков финансиски над-
омест, да ги приложите вашите трудови за рецензија и објавување во Vox Den-
tarii.

Се надевам на проширена и масовна соработка особено со колегите спе-
цијализанти, колегите кандидати за најпрестижното стручно звање “прима-
риус” како и колегите на Стоматолошкиот факултет кои се во исчекување на
напредување во повисоко наставно-научно звање.

Во исчекување на вашата помош и поддршка со која нашето заедничко спи-
сание ќе добие на квалитет во стручно-научниот дел, ве поздравувам до след-
ниот број.

Со почит,                 

Почитувани колешки и колеги, 

Проф. д-р Марија 
СТЕВАНОВИЌ

СТОМАТОЛОШКА 
КОМОРА НА 
МАКЕДОНИЈА
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На 9 март во Скопје, во хотелот “Sto-
ne Bridge”, се одржа Вториот политич-
ки состанок на стоматолошките комо-
ри од повеќе земји од реионот и од Ев-
ропа. Станува збор голема и значајна
средба, на која учествуаваа председа-
телите и нивните најблиски соработ-
ници на Федерација на германските
стоматолошки комори, Австриската
стоматолошка комора, Лекарската ко-
мора на Република Словенија - Одде-
лот за стоматологија, Хрватската комо-
ра по дентална медицина, Стомато-
лошката комора на Босна и Херцего-
вина, Бугарскиот заболекарски сојуз, и

како домаќин Стоматолошка комора на
Македонија.

На состанокот согласно предвиде-
ниот дневен ред се разговараше за од-
луките на Советот на европските сто-
матолози (CED) , нивната примена при
поставувањето на начела во законска-
та регулатива во земјите аспиранти кон
ЕУ , идните чекори околу раздвојување
на здравствените професии од други-
те професии во рамките на Европска
унија, нивната репрезентативност во
исполнување на вредностите на ЕУ по-

НА 9 МАРТ СЕ ОДРЖА ЗНАЧАЕН СТОМАТОЛОШКИ САМИТ ВО ЗЕМЈАВА

Вториот политички состанок 
резултираше  со  „Resolution Skopje“

Фото: МИА

На состанокот се разговараше за одлуките на Со-
ветот на европските стоматолози (CED), нивна-
та примена при поставувањето на начела во за-
конската регулатива во земјите аспиранти кон
ЕУ, идните чекори околу раздвојување на здравст-
вените професии од другите професии во рамките
на ЕУ, нивната репрезентативност во исполнува-
ње на вредностите на ЕУ поради сопствените спе-
цифичности и јавниот интерес...

Фото: МИА

актуелно

СТОМАТОЛОШКА КОМОРА НА МАКЕДОНИЈА
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ради сопствените специфичности и
јавниот интерес, како и нивно зајакну-
вање во однос на државните институ-
ции и зацврстување на меѓународната
соработка со сродни институции, ко-
мори и асоцијации на светско (FDI) , ев-
ропско ( ERO FDI , CED итн) и регио-
нално ниво. Се разговарше и за пот-
ребните подготвителни активности кои
СКМ треба да ги преземе за побрзо им-
плементирање на своето работење
согласно стандардите на коморите во
Европската унија.

По плодна дискусија по сите точки
Вториот политички состанок резулти-
раше со заедничка резолуција „Resolu-
tion on obligatory membership for inves-
tor driven dental structures „ која како
„Resolution Skopje „ ќе се најде на дне-
вен ред во Виена , на состанокот на
CED(Совет на европски стоматолози) ,
на 24-25.мај 2019 година.

Исто така , учесниците завземаа ед-
ногласен став дека вакви состаноци , во
овој , но и проширен состав со уште
учесници од земјите од Западен Бал-
кан , е неопходно да продолжат. Тие го
задолжија д-р Маријан Денковски,
председателот на Стоматолошка ко-
мора на Македонија , како председаа-
вач на Вториот политички состанок да
ги преземе сите потребни активности

за координација околу организирање-
то на Третиот политички состанок за кој
домаќинот и времето ќе се определи
во најкраток можен рок.

Инаку, на Првиот политички соста-
нок, кој се одржа во јуни 2018 година

во Бургас, Бугарија учествуваа пред-
ставници на Федерација на герман-
ските стоматолошки комори, Хрватс-
ката комора по дентална медицина,
Бугарскиот заболекарски сојуз како
домаќин и Стоматолошка комора на
Македонија.

По поканата  на Европската Ко-
мисија за економија и социјала
(EESC -European Economic anf So-
cial Committee)   представниците на
Комората учествуваа  на состано-
кот на Kомисијата во Брисел , со те-
ма „Ден на либерални професии,
каде припаѓа и стоматолошката
струка  и каде што се разговараше
за идните чекори околу раз-
двојување на здравствените про-
фесии од  другите професии во
рамките на Европска унија .

Подоцна , во Скопје,  представ-
ник на  Стоматолошката комора на
Македонија учествуваше на се-

сијата на РСС -Регионалниот совет
за соработка , извршното тело на
ПСЈИЕ , каде стана збор за взаем-
но признавање на дипломите на
здравствените работници во
земјите на Западен  Балкан.

Наајголемото  признание за Сто-
матолошката комора на Македо-
нија пристигна деновиве  од Бри-
сел, од   Европската Комисија за
економија и социјала која испрати
покана до председателот на Комо-
рата  д-р Маријан Денковски , како
единствен ппредставник од
здравствените комори на Западен
Балкан , да одржи презентација за

значењето на стоматологијата ка-
ко либерална професија во наша-
та држава и Западен Балкан , но и
за соработката помеѓу  стомато-
лошките Комори во регионот и да
учествува на панел дискусијата на
7-от Форум за  цивилно општество
на Западена Балкан ( 7th WEST-
ERN BALKANS CIVIL SOCIETY FO-
RUM ) , во Тирана кој ќе се одржи на
15 и 16 април 2019 година, а на кој
на која се  каде помеѓу другите се
поканети и Федерика Могерини,
Јоханес Хан, Лука Јахиер, Арнолд
Метцлер, Гент Цакај, Мајлинда
Брегу и други.

Меѓународната активност на СКМ е во подем

Учесниците завземаа едногласен став 
дека вакви состаноци, во овој, но и проширен 

состав со уште учесници од земјите од Западен
Балкан, е неопходно да продолжат

Фото: МИА

актуелно

СТОМАТОЛОШКА КОМОРА НА МАКЕДОНИЈА
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актуелно

СТОМАТОЛОШКА КОМОРА НА МАКЕДОНИЈАvox dentarii

По повеќегодишни неуспешни напори, период
во кој над  100 специјалисти  и општи стоматоло-
зи  поминаа низ понижувачки “процес на рели-
ценцирање”, конечно, при работење на текстот на
Законот за здравствена заштита, успеавме да
најдеме заеднички јазик  со Министерство за
здравство за да се смени законска регулатива и
веќе од 30 јануари 2019 ( “Службен весник Ре-
публика Македонија” бр 20/19) , како и со нова-
та измена во Законот да се регулира дека  сите
доктори, без разлика каква лиценца имаат ( опш-
та или специјалистичка)  и во каква ординација
работат (општа или специјалистичка ) ќе се сме-
та дека работат во стоматолошка здравствена
дејност и ќе  може да ја обноват работната ли-
ценца.

Со тоа се стави крај за една од најголемите
неправедности и неправилности за докторите
по стоматологија поврзани со Законот за
здравствена заштита и крај за понижувањата на
докторите –специјалисти, кои работеа во опш-
ти ординации , како и општи стоматолози кои ра-
ботеа во специјалистички ординации  и  кои сог-
ласно досегашната законска регулатива не мо-
жеа да ги обновуваат своите лиценци .

Во изминативе години до денес, докторите

специјалисти кои работеа во ординации по опш-
та стоматологија, мораа да добиваат решенија
за времено продолжување на лиценците од
шест месеци, да поминуваат обука од еден ме-
сец за примарна стоматолошка здравствена
заштита и на крајот, да се откажат од спе-
цијалистичката лиценца и да полагаат испит за
да се стекнат со лиценца за работа во примар-
на стоматолошка здравствена заштита, а исти-
от проблем го имаа и општите стоматолози кои
работеа во специјалистички ординации.

Но на оваа, за нас како стоматолози, голема
законска измена, Стоматолошката комора на
Македонија гледа  само како на почеток на про-
мени и во делот на останатите членови од Зако-
нот за здравствена заштита кои следат во на-
редниот период и тоа, меѓу останатите, за пов-
торно воведување на ценовникот за минимал-
ни (референтни) цени за услугу што пациентите
ги плаќаат приватно, можноста за отворање на
поликлиники во кои би можеле да работат и
примарни стоматолози и специјалисти во  еден
правен субјект, овозможување на дополнител-
на работа,  како и други важни измени кои само
ќе придонесат за конечен почеток на менување
на статусот на македонскиот стоматолог.

Надминат проблемот на специјали-
стите кои работеле во ординации 
по општа стоматологија и обратно
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На 22 март се спроведоа избори во пет ре-
гионални одбори за дополнување на нивни-
те членови кои согласно Статут на СКМ (
член 58, став 1) е определено  да имаат по пет
члена.

Во Регионален одбор Делчево за под-
рачјето на општините Делчево, Берово и
Пехчево се гласаше за дополнување со два
члена. Во Регионален одбор Аеродром се
гласаше за дополнување на еден член, како
и во Регионален одбор Гевгелија ( за под-
рачјето на општините Гевгелија, Дојран, Ва-
ландово и Богданци). За еден челн се гласа-
ше и во Регионален одбор Свети Николе (за
подрачјето на општините Свети Николе, Ло-
зово, Пробиштип и Македонска Каменица) и
во Регионален одбор Прилеп за подрачјето
на општините Прилеп, Долнени, Кривогаш-
тани, Крушево, Македонски Брод и Пласни-
ца. Централната изборна комисија на Стома-
толошка комора на Македонија на 23 март
2019 година ги сумираше резултатите и го
даде следниот извештај:

- Регионален одбор Делчево за подрачјето
на општините Делчево, Берово и Пехчево  за
членови  во Регионален одбор Делчево ги
избраа д-р Митко Јанковски како четврти  и
д-р Светланка Ангеловска како петти член
на РО.

- Регионален одбор Аеродром  за член на
Регионален одбор Аеродром го избраа д-р
Михајло Јовановски..

- Регионален одбор Гевгелија за под-
рачјето на општините Гевгелија, Дојран, Ва-
ландово и Богданци за член на Регионален
одбор Гевгелија го избраа д-р Васко Ко-
цевски.

- Регионален одбор Свети Николе за под-
рачјето на општините Свети Николе, Лозо-
во,Пробиштип и Македонска Каменица  за
член на Регионален одбор Свети Николе го
избраа д-р Ѓорѓи Стојковски.

- Регионален одбор Прилеп за подрачјето
на општините Прилеп, Долнени, Кривогаш-

тани, Крушево, Македонски Брод и Пласни-
ца  за член на Регионален одбор Припел ја
избраа д-р Билјана Бисеркоска.

Со овие изборни активности се пополнија
сите регионални одбори на СКМ , освен РО
Гази Баба, Илинден , Петровец и Арачиново
каде поради неисполнување на обврските и
непочитување на одлуките на ЦИК на СКМ и
на ИО на СКМ  од страна на председателот
на РО Гази Баба  се уште не се започнати из-
борните процеси за дополнување на регио-
налниот одбор и истиот е сеуште со еден
член помалку.

актуелно

Одржани избори во 
пет регионални одбори 

Соглсно член 60, став 3  од Деловникот на суд на честа , Суд на
честа на Стоматолошка комора на Македонија објавува 

1. Првостепени и второстепени одлуки на Судот на честа за 
д-р Мефаиљ Сулејмани и д-р Башким Саити

Забрана за извршување на функции во органите на комората во
траење од 3 (три) години, сметано од 11.01.2019 година. поради
повреда на член 38 од Деловникот за работа на Собранието на
СКМ- неоправдано отсуство од седници. (арх.бр 11-22/1 и бр.11-
21/1 од 14.01.2019 година), со што обвинитите се суспендираат од
функција –делегати во Собранието на СКМ.

2. Првостепени и второстепени одлуки на Судот на честа за 
д-р Ненад Ивановски

Забрана за извршување на функции во органите на комората во
траење од 4 (четири) години, сметано од 11.01.2019 година, пора-
ди повреда на внатрешни акти на Стоматолошката комора на Ма-
кедонија и тоа Правилникот за избор и отповикување на членови
на РО, делегати на Собрание и Претседател на СКМ, Стаутот на
Комората, особено Одлуката на ЦИК на СКМ бр.15-1487/3 од
19.11.2018 година и горенаведената Одлуката на ИО на СКМ
(арх.бр 11-20/1 и бр.11-21/1 од 14.01.2019 година), со што обвине-
тиот се суспендира од Претседател и член на РО Гази Баба и де-
легат во Собрание на СКМ.

Одлуки на Судот на честа
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мората покрај досегашните задачи ја има и
задачата да донесува акт за утврдување на
минималните цени на здравствените услу-
ги кои пациентите ги плаќаат со  лични
средства. Тоа се предвидува како нова точ-
ка 4 во член 256 од Законот од 2016-та, што
е успех во однос на издигнување на пого-
лема заштита на стоматолозите од не-
лојалната конкуренција.

5. Поликлиники - направено е дополну-
вање со уште еден став кој прави исклучок
всушност на првите два, согласно кој се
презицира дека во поликлиника на при-
марно ниво може да спроведува и спе-
цијалистичко-консултативна дејност  и об-
ратно под услови утврдени со закон. При-
фатен е предлогот да се допрецизира дека
тоа важи  за стоматолошка дејност. 

6. Дополнителната дејност - во работни-
от текст е вратена одредбата од предход-
ниот закон дека е дозолена дополнителна
дејност, но  Комората и понатаму продол-
жува со барање во стоматологија да се

1. Од страна на Министерството за
здравство потврдено е дека во делот за
Стручниот испит за здравствените работ-
ници прифатено е дека обрасците за уве-
рението за положен стручен испит на
здравствените работници со високо образ-
ование ги утврдува Стоматолошката комо-
ра со општ акт на кој согласност дава ми-
нистерот за здравство, што значи дека тој
дел е вратен на Комората, додека пак пре-
тходно беше подзаконски акт на Минис-
терството за здравство.

2.Во надлежноста на Комората е вратен
и делот кој се однесува на начинот на
пријавување за полагање  и начинот на
спроведување на стручен испит, бројот на
поставени прашања и практични примери,
времетраење и бројот на бодови со кој се
смета дека стручниот испит е положен,
поднесување приговор, начинот на изда-
вање на уверението за положен стручен
испит, како и формата и содржината на уве-
рението за положен стручен испит, што ги
пропишува Стоматолошката комора на Ма-
кедонија, а на што согласност дава минис-
терот за здравство.

3. На последната средба  потврдено е де-
ка останува договорот да се она што е
поврзано со специјализациите и супсе-
цијализациите го пропише министерот за
здравство, по претходно мислење на соод-
ветната високообразовна установа, во со-
работка со соодветните комори, што значи
дека овој дел од законот е оставен на са-
мите комори да го конкретизираат за што е
потребно да се остварат средби со факул-
тетите, со цел сето тоа да биде регулирано
со Правилник.

4. Ценовникот за минимални цени - е при-
фатено барањето на Комората тој да стане
дел од ЗЗЗ и во  делот на коморско работе-
ње  е определено дека  Собранието на ко-

Прифатени предлози на СКМ 
во подготовката на Нацрт - законот
за здравствена заштита 

СО ИЗМЕНИТЕ ВО ЗАКОНСКАТА РЕГУЛАТИВА
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овозможи да може секој специјалист да ра-
боти дополнително и во  ординации по
општа стоматолошка дејност, а не само во
соодветна специјалистичка ординација.

7. Мрежата на здравствени установи, во
законот е прецизирано дека мрежата на
здравствените установи ја утврдува Вла-
дата, на предлог на Министерството за
здравство, по претходно добиено мислење
на коморите.

Понатаму, на последната работна средба
од 25.02.2019 година, која се одржа во Ле-
карската комора на Македонија, дискути-
рано е и во однос на следните законски из-
мени и прецизирања за:

- во однос на делот кој се однесува на Ре-
гистарот за здравствените работници
(член 116 од ЗЗЗ-2016та) на средбата се
дискутираше за самиот член дека како
таков им дава на коморите обврска да
водат фактички двојно електронско
внесување, во сопствениот регистар и
во регистарот на Институтот за јавно
здравје што е нелогично во смисла на
,,трошење време,, и се побара од прав-
ниците на Министерството за здравст-
во да дадат појаснување. Тие се согла-
сија дека тоа е сосема непотребно и Ин-
ститутот за јавно здравје има обврска
самиот ги презема податоците од ко-
морите.

- во однос на членот кој се однесува на
надлежност на коморите (член 123 од
ЗЗЗ -2016та) во став 2 каде што е наве-
дено дека лиценцата за работа се изда-
ва за период од седум години, даден е
предлог дека треба да се ограничи воз-
раста на здравствениот работник во од-
нос на правото да се стекне со лиценца,
а се  даде предлог тоа да е да со на-
вршување на 75 годишна возраст,
здравствениот работник со високо об-
разование го губи правото да се стекне
со лиценца за работа.

- во однос на делот од законот за при-
времено или трајно одземање на ли-
ценцата за работа, (член 132 од ЗЗЗ
2016та) каде што досега беше наведе-
но дека привремено може да се одземе
лиценцата за работа ако здравствени-
от работник со високо образование
врши дополнителна дејност спротивна
на овој закон, сеуште се разговара  за

предлогот на коморите дека тие ставо-
ви од членот е потребно да се избришат
бидејќи доплнителната работа не е
стручна грешка, односно за ова има
други казни согласно истиот закон.

- во член 136 кој се однесува на трошо-
ците, е прифатен предлогот од комори-
те да се избрише последниот став (4) кој
се однесува на тоа дека министерот за
здравство може да ја повлече соглас-
носта од ставот (3) на истиот член до-
колку настанала промена во трошоци-
те врз основа на кои се утврдува виси-
ната на трошоците за издавање, про-
должување и обновување на лиценца-
та за работа и во тој случај соодветната
комора е должна во рок од 15 дена да
донесе нов општ акт со кој ќе ја утврди
висината на трошоците од ставот (2) на
истиот член.

Ова е само дел од предложените и при-
фатените измени за кои се разговараше
околу Нацрт-предлогот на новиот Закон.

Работната група на Комората продолжу-
ва со постојани средби со Лекарска и Фар-
мацевтска комора за усогласување на за-
еднички ставови (на пр. уште е предмет на
разговор прецизирањето чии треба да се
пациентите , односно дали се на ПЗУ или на
избраниот лекар/стоматолог  и.т.н. ), доде-
ка пак за оние барања кои се специфични
за стоматолошката дејност работната гру-
па на СКМ  е во постојан контакт со прав-
ниот сектор на Министерство за здравство
за што Комората преку Регионални одбори
постојано и транспарентно ќе ги информи-
ра своите членови.



Линк за најава:

Во менито на страната на
Стоматолошка комора на
Македонија www.skm.mk
одите во мени: КОНТАКТ,
каде се појавува подмени
НАЈАВА

Почитувани , 

На веб страна на Комората одсега можете да си направите увид во сопствениот профил/досие што го има во ре-
гистерот на Комората и да си проверите дали Ви се точни податоците и тоа , како личните податоци, така и бројот
на бодови од КСУ и точноста на платената членарина.

Со техничкото упатство сакаме да Ви помогнеме да се најавите и не само да си ги проверите Вашите лични под-
атоци, туку и  да можете во секое време  сами ги ажурирате промените по однос на адреса, општина , место на вра-
ботување , тел. број  и емаил.
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Техничко упатство за најава 
на личен профил на лекарите

БРОЈ НА ЛИЦЕНЦА (ИД на Лекар) 

ЕМБГ (единствен матичен број 

Кликнете на најава 

 

Кликнете на ОК 

Во полето БРОЈ НА ЛИЦЕНЦА го впишувате вашиот ИД БРОЈ и тој број
понатаму ќе Ви служи како КОРИСНИЧКО ИМЕ (user)

Во полето ЛОЗИНКА, за прво најавување го внесувате Вашиот ЕМБГ
(Единствен Матичен Број на Граѓанинот) , кликате на НАЈАВА

и веднаш програмот ќе ви поба-
ра да ја СМЕНИТЕ ВАШАТА ЛО-
ЗИНКА. Кликнете ОК.

1

2

3



Влегувате во Вашиот профил и со притискање
на копчето ИЗМЕНИ можете да пристапите кон

ИЗМЕНА НА ВАШИ ПОДАТОЦИ, во доменот на АЖУ-
РИРАЊЕ на истите и онака како тоа ЗАКОНСКИ Е ДОЗ-
ВОЛЕНО

Во вториот дел НАСТАНИ, ќе ги видите си-
те стручни настани кои ги имате посетено и
колку бодови имате од нив.

Напомена: Настаните ќе бидат евидентирани само
ако претходно имате доставено Сертификати во
просториите на СКМ.

(за секоја измена на податоците секој член одговара
лично. СКМ не превзема одговорност за направени

грешки во Вашето внесување).

Најава: Се работи и на софтверско решение за
евидентирање на Меѓународни настани кои ги
имате посетено во странство, за кои во комората
се доделуваат бодови согласно правилникот. За-
сега тие ќе бидат евидентирани во Комората до-
полнително.
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 Внесете ВАША ЛОЗИНКА 

Повторно Внесете ја ИСТАТА 

Кликнете на 
РЕСЕТИРАЈ 
ЛОЗИНКА  

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ 000000х ) 

Број ИД 
 

ИМЕ 
 

 ПРЕЗИМЕ 

+389 2 0000 

Доколку ја заборавите внесената лозинка за најава, во се-
кое време може да ја ресетирате/поништите и ставите но-
ва лозинка, со помош на вашиот ембг.

НАПОМЕНА: 

Двапати ја впишувате новата лозинка, онака како
тоа Вам ви одговара, и влегувате во програмот.

4

5

6 Во третиот дел ЧЛЕНАРИНА, ќе ги видите сите
уплати кои ги имате направено за членарина на
ГОДИШНО ниво.

Напомена: Уплатите МОРА да бидат на ЛИЧНО ИМЕ
на ЧЛЕНОТна СКМ/ДОКТОРОТ за да може правилно
да бидат евидентирани.

7

Најава: Се работи и на софтверско решение за евиден-
тирање на уплати на месечно ниво, за оние институции
кои тоа го вршат на тој начин.

Подготвил: Д.Л.
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многугодишните активности посветени на
подигнување на глобалната свест за пре-
венција и контрола на оралните болести.
WOHD праќа пораки за добри орални хи-
гиенски практики за возрасни и деца и ја
покажува важноста на оптималното орал-
но здравје во одржувањето на општото
здравје и благосостојба на поединецот.
Целта е, исто така, да се подигне профилот
на оралното здравје во глобалниот план за
здравје и развој, истакнувајќи го социјал-
ното и економското влијание на оралните
болести.

Wohd секоја година се фокусира на одре-
дена тема преку која допира до јавноста, до
стручњаците за орално здравје и создавачи-
те на политики односно до сите кои имаат
улога во намалување на оралните болести и
со ваквиот пристап им се дава можност да
преземат акција.

Повеќе информација за светскиот ден на
оралното здравје е достапна на линкот:

http://www.worldoralhealthday.org/

Избрал  и  подготвил: И.Н.

Со „Кажи aх“ се мотивираaт 
луѓето да преземат одговорност 
за оралното здравје
Официјалната тема на кампањата за 2019
година по повод 20 март, Светскиот ден на
орално здравје е „ Say Ahh Act on Mouth He-
alth “.„ Кажи Ах“ има за цел да ги мотивира лу-
ѓето да преземат одговорност за сопствено-
то орално здравје и да направат проценка на
нивните орални хигиенски навики со пре-
вземање на  конкретни чекори за подобру-
вање на грижата за нивните усти како и на
целокупното здравје. Освен на индивидуал-
но ниво кампањата ги поттикнува и профе-
сионалците за орална здравствена заштита
да им укажат на пациентите за тоа како гри-
жата за оралното здравје придонесува за це-
локупното здравје и благосостојба. Кампа-
њата, исто така, има за цел да обезбеди пос-
ветеност на креаторите на политиките за
справување со оралните болести и интегри-
рање на оралното здравје во политиките кои
се однесуваат на други незаразни болести.

Затоа во текот март ,по повод Денот на орал-
но здравје ,  FDI бара од ентузијастите на
WOHD да ги споделат овие нови ресурси и
да го промовираат WOHD и да ја подигнат
свеста за доброто орално здравје во нивни-
те заедници. 

Светскиот ден на оралното здравје (WOHD)
е најголемата глобална кампања за подиг-
нување на свеста за оралното здравје. Овој
ден претставува можност да се координира-
ат глобалните и националните напори и да се
работи на заедничка промоција и најава на
сите настани и случувања на и околу  20-ти
март. 

Датумот 20 – ти март е избран во чест на ос-
новачот на FDI, д-р Чарлс Годон  и неговите
стремежи за подобрување на целокупната
дентална медицина и оралното здравје на
населението.

Во 2007 година FDI започна со организи-
рање на овој настан кој претставува врв на
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Најнапред би сакал да се заблагода-
рам за поканата да бидам интервјуи-
ран за ова списание. Здружението на
специјалисти по детска и превентив-
на стоматологија е со долга историја.
Формирано е од лекари – ентузијас-
ти од Катедрата за детска и превен-
тивна стоматологија при Стомато-
лошкиот факултет во Скопје пред че-
тириесетина години. Имено, во да-
лечната 1977/78 година со самото
одвојување на Стоматолошкиот отсек
при Медицинскиот факултет, во за-
себен, самостоен факултет во склоп
на Универзитетот „Св. Кирил и Мето-
диј“, а по предлог на наставниот и
стручниот кадар на Катедрата, на чие
чело тогаш беше доајенот на детска-
та и превентивна стоматологија во
Македонија, проф. д-р Љубинка Не-
чева, се формираше и нашето Здру-
жение во кое беа вклучени поголе-
миот број педодонти во СР Македо-

нија. Вакви здруженија имаше во си-
те републики од поранешната заед-
ничка држава – Југославија. Уште од
тогаш почна активна соработка со
другите здруженија и друштва од об-
ласта на детската стоматологија, пре-
ку стручни и научни собири на раз-
лични места на просторите на пора-

нешната држава. На сојузно ниво (од-
носно на ниво на Југославија), вакви
настани се одржуваа еднаш годишно,
додека на републичко ниво секоја ре-
публика си го одредуваше тајмингот
и бројот на настани. Со оглед на тоа
што државата беше голема, и бројот
на учесници беше навистина импо-
зантен, па тие стручни собири беа
прекрасно место за размена на мис-
лења, дискусии, дебати, дружења и
можност за напредок и усовршување
на детската и превентивна стомато-
логија која котираше многу високо и
во светски рамки. Да не заборавиме,
на тие собири активно учество земаа
профосери од Белград, Загреб, Љуб-
љана, Сараево и од многу други гра-
дови. Стручњаци од областа кои имаа
издадено огромен број трудови и
книги од кои и мојата генерација сту-
дираше. До ден-денешен се прерас-
кажуваат прекрасните дружби на тие
собири. Иако најголемиот дел од то-
гашниот врв на југословенската пе-
додонција е веќе во пензија или не е
повеќе со нас, она што тогаш било се-
га како легенди го прераскажуваме и
ние на помладите колеги. 

По распадот на Југославија на по-
четокот на деведесеттите години од
минатиот век, секоја од новофор-
мираните држави на овие простори
формираше свое здружение кое во
суштина беше наследник на дото-
гашните републички здруженија. Во
текот на изминатите 28 години на-
шето здружение има организирано

НАУЧ. СОР. Д-Р АЛЕКСАНДАР ДИМКОВ, ПРЕТСЕДАТЕЛ НА ЗДРУЖЕНИЕТО  
СПЕЦИЈАЛИСТИ ПО ДЕТСКА И ПРЕВЕНТИВНА СТОМАТОЛОГИЈА

Во еден момент сите специјалисти 
по детска и превентивна стоматологија 
преку ноќ некој станаа превентивци, 
односно беа прераспределени во превентивни 
тимови, на голем дел, условно кажано, 
им беа одземени основните средства за работа

Со „визa“ за приватни специјалистички 
ординации по педодонција нивото на грижа
за најмладите ќе биде далеку повисоко



голем број стручно-научни настани
во различни делови од Македонија.
На некои од нив беше забележана и
навистина импозантна посетеност
од преку петстотини слушатели. По-
ради тоа, Комората го лимитира
бројот на максимум триста слушате-
ли. Во оваа пригода би сакал да ги
споменам и претседателите на на-
шето здружение од осамостојува-
њето на Република Македонија. Тоа
се: проф. д-р Бона Бајрактарова,
проф. д-р Оливера Саракинова и
проф. д-р Елизабета Ѓоргиевска.
Длабока почит и благодарност за се-
то она што го напаравија досега. Се-
пак е многу полесно да наследиш
нешто што било успешно и само да
го продолжиш и надградиш зацрта-
ниот пат на развој и успех.

Здружението на специјалисти по
детска и превентивна стоматологија
на Македонија, е во состав на Маке-
донското стоматолошко друштво,
најстарото струково здружение, кое
ги обединува сите стоматолози и си-
те специјалистички здруженија. Во
Здружението на специјалисти по
детска и превентивна стоматологија
членуваат стоматолози специјалис-
ти по детска и превентивна стомато-
логија од нашата држава. Членува-
њето е на доброволна основа, и за
него се одвојува симболична члена-
рина од 90 денари на месечно ниво.
За жал одреден дел од колегите спе-
цијалисти не плаќаат. 

Еве баш пред последниот избор за
ново раководство, направивме ком-
плетен попис на членството. Колку
нѐ има, кој се пензионирал, кој е по-
чинат, кој плаќа. Зошто не плаќа? Ве-
рувале или не, вакво ажурирање на
податоците не било направено мно-
гу одамна. Во еден момент имав ба-
рем пет различни списоци со имиња

и презимиња, броеви на лиценци,
стари и нови мејл-адреси, телефон-
ски броеви. По неколкудневна ра-
бота успеавме да го ажурираме
списокот. За жал, поголем број од
колегите не уплаќа членарина. Не
навлегував во причините, но сега, по
ова, контролите за уплати за наста-
ните ќе бидат поригорозни. Сепак,
оние што редовно уплаќаат имаат
можност за уплата на котизација по
пониска цена. Исто така, добивме
податоци дека на одредени колеги
им било уплаќано на сосема друго
место, или дека им било велено од
нивните сметководства дека
средства се уплаќаат, а тие воопшто
не биле уплаќани. 

Со Здружението раководи претсе-
дател и Извршен одбор составен од
9 члена. Претседателот и Одборот
се со мандат од четири години. Из-
борот се врши на непосредни избо-
ри од сите членови на Здружението
кои редовно плаќале членарина во
последните четири години на избо-
ри кои ги закажува претседателот
пред истекот на мандатот. На избо-
рите се даваат предлози за нов пре-
тседател и со тајно гласање се из-
бира новиот претседател. Право на

избор има секој член на Здруже-
нието. Изборот на членови на Из-
вршниот одбор порано се вршеше
од оние колеги кои беа предлагани
од присутните колеги по освоен
број на гласови, меѓутоа на послед-
ниот избор, пред неколку месеци,
јас како реизбран претседател да-
дов предлог членовите на Одборот,
односно најблиските соработници,
да ги предлага претседателот, а по-
тоа за тој предлог да се гласа. Овој
предлог беше прифатен, така што
членовите на сегашниот Извршен
одбор јас ги предложив и за нив се
гласаше. Сите беа усвоени едно-
гласно. Сега, овде, некој може да
коментира дека тоа е недемократс-
ко право, дека може да има непоти-
зам, нели во склад со целокупните
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Навистина е жално
тоа што уката 
и науката што ја вло-
жиле колегите некој 
ја сведе на само едно 
поглавје од целата 
специјализација
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состојби во државата, но јас сум
длабоко убеден и одговорно
тврдам дека претседателот мора да
има навистина квалитетни соработ-
ници кои добро ги познава и знае
дека со нив функционирањето на
Здружението ќе биде многу поефи-
касно. 

Во оваа пригода сакам да споменам
за оние кои не знаат, дека нашето
Здружение е полноправен член на
IAPD (International Organization of
Pediatric Dentistry) и редовно доби-
ва покани за сите настани, состаноци
на раководства, и работни тела. За
жал, до сега не сме присуствувале на
ниту еден состанок, единствено по-
ради недостаток на финансии. Дури,
пред две години имавме и покана да
се кандидираме за организација на
конгресот на IAPD. Со оглед на то-
гашното искуство, а пред сѐ поради
економската моќ, тоа го одбивме и го
оставивме за понатаму. Меѓутоа, по
успешно организираниот Прв педо-
донтски конгрес, стекнатото искуст-
во и етаблирањето на македонската
педодонција во пошироки рамки,
мислам дека во некоја следна мож-
ност ќе бидеме домаќини и на таков,
светски настан. 

Како што споменав, од ноември 2018
година сум реизбран на функцијата
претседател на Здружението на спе-
цијалисти по детска и превентивна
стоматологија. Во тек на мојот прв
мандат, нашето Здружение беше ор-
ганизатор на четири симпозиуми,
еден стручен состанок и нешто на
што сум особено горд, го организи-
равме Првиот македонски педодон-
тски конгрес. Навистина ми е драго
што еден настан, кој се надевам ќе
премине во традиција на секои пет
години, почнува токму во мојот ман-
дат. Со несебична помош на цело-
купниот тим колеги од Извршниот
одбор, но и од Клиниката за детска и

превентивна стоматологија, во текот
на месец мај минатата година, во
Скопје, во хотелот Холидеј ин, се соб-
раа повеќе од 15 поканети предава-
чи од осум европски држави. Исто
така, имаше и дваесетина усни пре-
зентации, како и повеќе од дваесет
постер-презентации. На сесиите
присуствуваа околу двесте посети-
тели. Во рамките на Конгресот беше
одржан и саем на стоматолошки ма-
теријали и опрема на кој активно
учество зедоа десетина фирми од
областа кои финансиски го помог-
наа одржувањето на Конгресот, на
што сум им благодарен. 

Особено ми е драго што еден од
предавачите беше и живата легенда
од областа на детската и превентив-
на стоматологија, професорот Јеран
Кох од Шведска, човек – историја,
човек што има напишано повеќе од
20 учебници и повеќе од 500 струч-
ни и научни трудови. Човек од чијаш-
то книга и ние, а и генерациите пред
нас ја изучувале детската и превен-
тивна стоматологија. Неговата науч-
на величина е огромна, но скром-
носта уште поголема. Се разбира де-
ка и другите активни партиципиенти
се далеку познати и признати во
својата област. И во оваа пригода
сакам длабоко и искрено уште ед-
наш да им се заблагодарам за при-
суството на Конгресот. Имавме што
да научиме од нив.

Иако некои мислат дека раководе-
њето со вакво здружение не е „ниш-
то страшно или посебно“, мислам
дека дебело се лажат. Имено, како
здружение од струката, обврзани
сме со законски акти да организира-
ме континуирана стручна едукација,
која се состои од организирање на
различни видови собири. Дали тоа
ќе бидат стручни состаноци, семи-
нари, симпозиуми или конгреси, за-
виси од нас самите. Еднаш или два-
пати во текот на годината мораме да
одржиме еден од наведените обли-
ци на едукација. Никој не прашува
како, на кој начин и со кого ќе го на-
правиме тоа. За да организирате
настан, најнапред треба да смисли-
те тема на тој настан. Да одлучите
дали тоа ќе биде помал (стручен сос-
танок или семинар) или поголем
настан (симпозиум или конгрес). По-
тоа треба да поканите предавачи.
Слободни се, не се. Можат, не можат.
Сакаат, нејќат. Бараат да им се пла-
ти или доаѓаат pro bono. Сето тоа
треба да го акредитирате во Комо-
рата, т.е. да добиете „изим“ дека мо-
же да го организирате настанот. Во
согласност со законските препора-
ки и видот на настанот, треба да по-
каните одреден број предавачи од
земјата и од странство, со научни ти-
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тули или без нив, со теми кои ќе го
привлечат вниманието на посетите-
лите за да дојдат и да го слушаат тој
или тие предавачи. Тоа навистина е
долгорочна, и морам да кажам, сло-
жена работа. 

Треба да сме свесни дека во еден пе-
риод од четири години навистина е
тешко да се „обезбедат“ предавачи
кои пред сѐ нема да се „повторуваат“,
т.е. нема неколку пати да доаѓаат. Тоа
за посетителите станува монотоно, и
со право реагираат. Значи, треба да
имате еден широк круг на познан-
ства, не само кај нас, не само во со-
седството, туку и многу пошироко. Да
ве знаат, да ве ценат, и на крајот на-
вистина да сакаат да дојдат и да одр-
жат предавање баш тука, во Маке-
донија. И тоа без пари. 

И не само тоа. Темите кои ги даваат
предавачите треба да се усогласат,
да бидат некако слични, а сепак
различни и да одговараат на сама-
та тема на собирот. Не зборувам за
безбројните електронски или теле-
фонски конверзации со оние кои ќе
партиципираат со предавања, осо-
бено со тие од странство, организа-
ции за нивни транспорт, сместува-
ње, анимација и други техникалии,
сѐ со цел планираниот настан да
помине во најдобар ред на обост-
рано задоволство. 

И покрај целокупната „вдаденост“ во
организација на еден настан, одре-
дени незадоволства постојат. Барем
некој од колегите кој присуствува на
настанот поради некоја, најчесто
тривијална причина, е незадоволен.
Не би сакал да навлегувам во тоа, но

морам да истакнам некои работи. 
Прво, навистина не сум сигурен да-
ли овој начин на стручна едукација е
добар. Сѐ ми се чини дека ова пре-
раснува во еден пазар, да не речам
берза на собирање бодови. Според
законот, секој стоматолог треба да
„заработи“ минимум 20 бода на го-
дишно ниво. И така седум послед-
ователни години за да може да ја
продолжи лиценцата за работа. И,
што се случува? Тотално незаинте-
ресирани колеги доаѓаат на наста-
ни, уплаќаат котизација, а потоа не
се појавуваат на самиот настан. Па
се случува некој познат и светски
признат предавач да зборува пред
празна сала. Што ќе си рече за нас?
Или пак ќе биде дадена пауза на по-
ловина од предавањата и салата
одеднаш речиси целосно се празни.
Што ви зборува тоа? Во текот на го-
дините Комората бараше начини за
надминување на ваквата состојба,
но не гледам некое драстично при-
движување. 

Убеден сум дека некаков облик на
стручна едукација мора да постои.
Колегите треба и мора да бидат во
тренд со светските новини од облас-
та. Ама исто така сум убеден дека до-
колку не би биле приморани да „зби-
раат“ бодови, посетеноста на наста-
ните би била камерна. Би дошол са-
мо оној кој  навистина сака да чуе
нешто ново, нешто интересно. Впро-
чем така беше до пред 15-20 години
кога на собирите доаѓаа колеги кои
навистина сакаа нешто ново да чујат,
без никој да ги условува на кој било
начин. Но, тогаш бројот на здруже-
нија беше мал и сите беа добро по-
сетени, иако не беа условувани. Се-
како, во ниеден момент не сакам да
го оспорам постоењето на континуи-
раната едукација. Тоа ниту ние сме го

измислиле ниту е нешто непознато.
Во светот многу одамна се спрове-
дува ваков вид на едукација. Секој
еден што ја поминал границата ба-
рем со нашите соседи и присуству-
вал на некој од тамошните настани,
знае дека и таму постои бодување.
Да не зборувам за подалеку во Ев-
ропа или во светот. 

Мислам дека дел од проблемите кај
нас лежат во големиот број форми-
рани друштва, здруженија, органи-
зации и други форми на струково
здружување кои ги дозволи демок-
ратијата. Секое од нив е должно да
организира барем еден настан го-
дишно, па вие сега пресметајта кол-
ку настани се тоа во текот на годи-
ната. Некој на ова ќе каже, епа уба-
во е да има поголем избор, па коле-
гите сами да одлучат на што ќе при-
суствуваат, што повеќе ги привле-
кува во тој момент. Не е така! Отво-
рете ја средната страна на вашето
списание па ќе видите колкава е та-
белата на акредитирани настани во
текот на годината... На оваа попула-
ција од нецели два милиона, со сто-
матолози колку што има еден голем
светски град... Со нашата економска
моќ? Тврдам дека укрупнувањето, а
не ситнењето, ќе донесе далеку по-
голем квалитет, поголема посете-
ност, а на крајот и поголем финан-
сиски инпут. 

Одамна и самиот се прашувам што
се случува на ова поле. Како пре-
тседател на Здружението, а пред сѐ
како специјалист со речиси двае-
сетгодишно искуство од областа, се
чувствувам некако директно засег-
нат со ситуацијата во која се наоѓа-
ат колегите. Пред неколку години
се обидов да разговарам за нивни-
от статус со претставници од Ми-

СТОМАТОЛОШКА КОМОРА НА МАКЕДОНИЈА

Не сум сигурен дали постоечкиот начин на
стручна едукација е добар и сѐ ми се чини дека
ова прераснува во еден пазар, да не речам берза
на собирање бодови

интервју
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нистерството за здравство, но вед-
наш ми се јавија по телефон да ми
кажат да не се мешам, да не „брану-
вам“, дека тоа не е моја работа.
Имено, ваквата состојба, односно
еден нејзин дел, започна со воведу-
вањето на Програмата за превен-
ција на забите кај децата пред 12 го-
дини од страна на Министерството
за здравство. Во тој момент сите
специјалисти педодонти преку ноќ
станаа превентивци. Беа прерас-
пределени во превентивни тимови,
на голем дел условно кажано им
беа одземени основните средства
за работа. Тие преку ноќ веќе не
смееја да се занимаваат со сето она
што го учеле три години во текот на
специјализацијата. Па тогаш зошто
специјализирале детска и превен-
тивна стоматологија? Само да пре-
гледуваат, да четкаат и да залеваат
заби. Да пополнуваат картони и да
водат статистика. Страшно! Зошто?
Да не останат без работа? Да не мо-
ра да се концесионираат? Да се
поправи нивото на КЕП-индексот
во државава? 

Мислам дека таа неправда тогаш
што им ја нанесоа на колегите, ос-
тави трајни последици во стручна-
та област кои се чувствуваат и де-
нес. Одеднаш преку ноќ сите деца
до 18 години на кои им требаше не-
која конзервативна процедура се
слеаја кај општите стоматолози,
кои, со чест на исклучоците, не
знаеја како да се справат со нив. А
ги капитираа за да можат да извле-
чат што повеќе пари од Фондот. Го-
лем дел од децата дојдоа и кај нас,
во Клиничкиот центар, кој иако по
номенклатура спаѓа во терциерно-
то здравство, стана ЈЗУ, со матични
лекари. Преку сто колеги спе-
цијалисти, според мене, можеа ко-
мотно да си ги искинат специјалис-
тичките дипломи, бидејќи тоа што
им беше наложено да го работат, го
работат т.н. високи стручни сестри,
односно хигиеничари, а не спе-
цијалисти со осум години наобраз-
ба.  Еве сега ова го зборувам и ни-
како не ми е јасно која беше целта.
Зарем не можеше само да им се

продлабочат ингеренциите, па пок-
рај тоа што го работеа дотогаш, да
се додаде и превентивата како што
ја смислиле. 

Убеден сум дека резултатите ќе беа
многу поголеми. Нека се формираа
тимови, нека се поделеа региони,
нека имаше и централна контрола
ако треба, но дечињата од градин-
ките или училиштата кои гравити-
раа кон одреден тим, ем ќе беа
тријажирани, ем ќе беа стручно
превенирани, ем ќе беа комплетно
санирани. Навистина е жално уката
и науката што ја вложиле колегите
да ја сведат на само едно поглавје
од целата специјализација. Еве и
ден-денес кај нас, на Клиниката, до-
аѓаат колеги на специјализација. Се
прашувам зошто?

И во овој контекст со небулозни од-
луки и решенија од различни ин-
станци, би го отворил и прашањето
за дозвола за отворање на приват-
ни специјалистички ординации по
детска и превентивна стоматоло-
гија. По која логика тоа може да го
направат специјалистите протети-
чари, орални хирурзи или ортодон-
ти? Верувам, но и длабоко сум убе-
ден дека со овозможувањето за от-
ворање на приватни специјалистич-
ки ординации по детска и превен-
тивна стоматологија, нивото на гри-

жа за забите кај најмалата попула-
ција ќе биде далеку повисоко. Исто
така, се надевам дека ова ќе допре
до ушите на надлежните, и за ова ќе
се отвори стручна дебата на која ќе
бидат изложени сите предности и
бенефити. Во тој контекст ја пови-
кувам Комората да биде една врска
меѓу нас и Министерството.

Планот за оваа година веќе е под-
готвен. На крајот од месец септем-
ври организираме меѓународен
симпозиум. Веќе почнуваат да ми се
вртат низ глава предавачи кои би ги
поканиле. Веќе од следниот месец
почнуваме активно да се подготву-
ваме за симпозиумот кој се надевам
ќе го одржи нивото на досегашните.
Како човек, а не само како претсе-
дател на Здружението, сакам рабо-
тите што ги почнувам, задачите кои
ги имам, да ги завршам целосно, од-
говорно, навремено и колку што ми
се можностите квалитетно. Исто та-
ка, искрено се надевам дека сора-
ботката што ја имавме со Комората
досега, уште повеќе ќе се продла-
бочи, и за секое прашање ќе може-
ме да развиваме конкретни диску-
сии и да наоѓаме правилни реше-
нија, сѐ со цел подобрување на
стручноста на нашиот еснаф.

интервју
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признанија

Стоматолошката комора на Ма-
кедонија годинава ги награди
најдобрите студенти за 2017 годи-
на на акредитираните стоматолош-
ки факултети во земјава.

Добитниците беа избрани од
страна на Комисијата за доделува-
ње на награди врз основа на Кон-
курсот за избор за најдобар студент
за 2017 година. Конкурсот беше
објавен во сите четири акредити-
рани стоматолошки факултети во
Р. Македонија, а на него конкури-
раа студентите од Стоматолошкиот
факултет при УКИМ-Скопје, од
Универзитетот “Гоце Делчев“ –
Штип, Европскиот Универзитет на
Република Македонија и Државни-
от универзитет во Тетово.

На 5 март 2019 година, во прос-
ториите на Стоматолошката комо-
ра на Македонија се одржа мала
церемонија на која претседателот
на Комисијата за награди, д-р Дра-
ги Ристов, им додели пофалници
на најдобрите студенти со кои тие
се ослободени од плаќање на тро-
шоците за стручниот испит.

Наградени се:
l Андреа Велеска од Стомато-

лошки факултет при УКИМ-
Скопје

l Албина Ајети од Државен Уни-
верзитет Тетово

l Марија Митева од Универзитет
“Гоце Делчев“ – Штип

l Вјолца Џеладини-Селими од
Европски Универзитет на Ре-
публика Македонија

Наградените студенти истакнаа
дека овој начин на наградување е
крунисување на нивниот труд,жел-
ба и љубов која ја имаат посветено
на нивното студирање и работа во
изминатите години и ова им е прв
чекор на успешен пат и успешна ка-
риера. Во иднина планираат на
професилонален план да се над-
градуваат со специјализација и да
бидат успешни доктори. 

Со ваквиот вид на награда, Сто-
матолошката комора на Македо-
нија сака да ги поттикне сите се-
гашни и идни студенти на стома-
толошките факултети во Р. Маке-
донија да си ја сакаат повеќе
својата професија и да бидат ус-
пешни студенти и доктори на сто-
матологија.

Стоматолошката комора на Ма-
кедонија и Комисијата за награди
оваа година ќе додели пофалници
и на најдобрите студенти кои има-
ат дипломирано во 2018 година.  

КОМИСИЈА ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НАГРАДИ

Комората ги награди надобрите
студенти за 2017 година
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разговор

СТОМАТОЛОШКА КОМОРА НА МАКЕДОНИЈА

Одлуката на Собранието на Стома-
толошката комора на Македонија за
мене беше едно исклучително
пријатно изненадување, силно за-
доволство, еден од најрадосните
мигови во мојот живот. Честа да би-
дам првиот почесен член во нејзи-
ната историја е и голема одговор-
ност. Одговорност за сегашноста,
одговорност за иднината, за раз-
војот на односите меѓу докторите

по дентална медицина на двата на-
рода и секогаш, ќе давам сѐ од себе
за благосостојбата и просперитетот
на сестрите и браќата од двете ес-
нафски организации.

Да! Веднаш  по почетокот на де-
мократските промени односно, по
1989 година се создаде еснафска
професионална организација. Но
дури во 1999 година, со Законот за

професионални организации на ле-
карите и стоматолозите (тогаш се
нарекувавме стоматолози) беше
возобновен Бугарскиот заболекар-
ски сојуз (во 1999 се нарекуваше
Сојуз на стоматолозите во Бугарија).
Всушност, Бугарскиот заболекар-
ски сојуз (БЗС) е создаден на 19 де-
кември 1905 година во Софија, во
клуб „Славјанска беседа“ од патри-
отски елитни заболекари во Цар-
ство Бугарија. Ако отидете денес во
хотел „Славјанска беседа“ на истои-
мената улица ќе видите две спомен
– плочи од левата страна на влезот
поставени од нивните бладогарни
наследници и  догодина ќе просла-
виме 115 години од создавањето на
Сојузот. Сите сте поканети!
А сега на прашањето. Во БЗС за-
должително членуваат сите врабо-
тени стоматолози  во Бугарија. Над
800 од нив се доброволци како ра-

Д-Р НИКОЛАЈ ИВАНОВ ШАРКОВ, ПРЕТСЕДАТЕЛ НА 
УПРАВНИОТ СОВЕТ НА БУГАРСКИОТ ЗАБOЛЕКАРСКИ СОЈУЗ 

Д-р Николај Иванов Шарков е асистент на Фа-
култет по дентална медицина на Катедра по
детска дентална медицина во Софија, советник
во Совет на ФДИ и член на Бордот на ФДИ, со-
ветник во БаСС, член на многу бугарски и меѓу-
народни дентални асоцијации, добитник на по-
веќе бугарски и интернационални награди и од-
ликувања. Асистент на Факултет по дентална
медицина на Катедра по детска дентална ме-
дицина во Софија , Р.Бугарија

БЗС безрезервно ја поддржува
СКМ во интеграцијата 
во професионалните асоцијации
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ководители на Сојузот на централ-
но и регионално ниво бидејќи БЗС
има 28 регионални колегии. Ваква-
та структура и современите техно-
логии ги пренесуваат сите неоп-
ходни информации во секој момент
до секој член на Сојузот. Но, не тре-
ба да се залажуваме дека сите
9.400 членови на БЗС се еднакво
активни. Впрочем, тоа и не е воз-
можно. Сепак, сите наши членови
знаат дека БЗС е институција и ве-
руваат во него!

Зошто? Ќе ви ги набројам основни-
те вредности на Сојузот:

БЗС е единствената инсти-1
туција која е глас на дентал-
ната професија во Бугарија;

БЗС е единствената инсти-2
туција во Бугарија, која ги
заштитува своите членове
пред институциите во Буга-
рија, како преку своите ре-
гионални колегии, така и на
национално ниво;

БЗС е единствената ден-3
тална институција во Буга-
рија, која дава компетентни
ставови на законодавната
и извршната власт за пра-
шања кои се однесуваат на
здравството и оралното
здравјето на бугарската
нација;

БЗС е единствената ден-4
тална институција, која по

Закон организира и е одго-
ворна за континуираната
едукација на докторите  по
дентална медицина;

БЗС е дентална институција,5
која се грижи за своите ре-
довни членове при појава
на сериозни здравствени
проблеми;

БЗС е единствената ден-6
тална институција, која се
чувства одговорна за под-
обрување на оралното
здравје на Бугаринот и не-
прекинато се бори за зголе-
мување на буџетот и бројот
на дејности преку Нацио-
налниот рамковен договор
и Националната програма
за профилакса на оралните
заболувања кај децата од 0
до 18 години во Република
Бугарија; 

БЗС е единствена дентална7
институција, која е одговор-
на пред своите членови и се
труди да ја обедини целата
дентално-медицинска фе-
ла во нашата земја;

БЗС е дентална институција,8
чија чесност се изразува во
спроведувањето на морал-
ните вредности, одговор-
ности, труд и стабилност на
методи, средства и дејства;

БЗС го става на прво место9
достоинството при постигну-

вање на стабилни нивоа на
претставување, а со цел пос-
тигнување на своите цели во
корист на своите членови и
општеството во целост;

БЗС е институција, која го10
промовира и заштитува
оралното здравје за сегаш-
ните и идните поколенија;

БЗС е единствена институ-11
ција во Бугарија која се при-
држува и води од морални-
те принципи од Законот и
Кодексот за професионал-
на етика на ДДМ.

БЗС е институција на регу-12
лираната професија-  ден-
тална медицина 

Сите доктори  по дентална медици-
на во Бугарија се приватници. Кај нас
нема државна, јавна или каква и да е
друга дентална помош. Предизвици-
те пред нас се секојдневни  и момен-
тални. На последнот одржан Конгрес
на БЗС на крајот на јануари 2019 го-
дина пред нашите делегати ги  пре-
тставив Насоките за стратегија на
БЗС. Таму ги посочив основните
предизвици пред нас преку процека
на ризикот за БЗС. Предизвиците се
надворешни и внатрешни. Надво-
решните произлегуваат од законо-
давната и извршната власт – Парла-
ментот и Министерството за здравст-
во . Пред една година Министерство-
то предложи нова визија за здравст-
вото во Бугарија  која треба да дове-
де до суштински промени во здравст-
веното осигурување и контролата на
квалитетот на лекувањето  со строга
контрола на потрошените средства
започнувајќи од 2020 година. Веќе
беа направени промени во 17 закони
кои се однесуваат на здрваството, но
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на почеток многу од идеите беа опас-
ни или неприменливи. Имено, рако-
водството на БЗС преку лобирање и
во дијалог со раководството на Ми-
нистерството и одговорни народни
претставници успеа да ги тргне или да
ги подобри скоро сите проекти на
текстови за промена во законите,  а
знаеме  дека допрва ни претстојат и
суштински дебати. 

Освен тоа лекарите по дентална ме-
дицина во Бугарија се усогласуваат
и со европските директиви и регула-
ции. Примери за ова се: задолжител-
ната промена на името „стоматоло-
гија“ и придавките кои што произле-
гуваат од него во „дентална медици-
на“, задолжителната замена на суви-
те стерилизатори со автоклави тип
„В“, забраната за користење на ден-
тален амалгам кај определена воз-
расна група или состојби, задолжи-
телното инсталирање на сепаратори
за амалгам итн.

Не треба да ја занемариме и желба-
та Сојузот да го управуваат луѓе без
искуство, знаења и способности, но
со желба за власт.

Како заклучок сакам да кажам дека
бугарскиот доктор  по дентална ме-
дицина обезбедува квалитетно ле-
кување на нашиот бугарскиот народ
и покрај динамичните и немногу бла-
гопријатни околности за приватен
бизнис во денешно време.  

Основниот предизвик е дигитализа-
цијата на нашата професија. Дентал-
ната медицина за 10-20 години ќе
биде сосема различна. Мануелниот
труд постепенно ќе отстапи пред
скенерите, CAD CAM системите, 3D
принтерите итн. А што ќе речете за
роботи во денталната медицина? Во
Кина пред една година робот за
првпат постави импланти во уста на
пациент. Освен тоа профилактиката
на оралните заболувања ќе биде ал-
фа и омега на денталната медицина.
Имено профилактиката, доколку се-
га не е, ќе биде основен дел од
државните политики низ целиот свет.

Не би ја нарекола соработката само
добра. Ние имаме потпишан Дого-
вор за соработка од 2016 година на
неопределено време! БЗС ја под-
рржа  СКМ  и нејзината иницијатива
за  СКМ да стане редовен член во
меѓународни организации кои ги
определуваат политиките и иднина-
та на денталната медицина во Евро-
па и светот. Македонската Комора
веќе е редовен член на Светската
дентална федерација (FDI), а сега
претстои приемот на Комората во
Европската регионална организа-
ција на FDI (ERO FDI) и Советот  на
европските заболекари (CED). 

На 9 јуни 2018 година во Бургас, за
време на 18-тиот Научен конгрес на
БЗС, беше одржана Првата политичка
средба меѓу раководствата на Гер-
манската, Хрватската, Македонската
комора и Бугарскиот заболекарски
сојуз (БЗС и по структура и во сушти-
на е комора, но го чува своето исто-
риско име). Средбата  ја разгледа ден-
талната медицина на Западниот Бал-
кан и улогата на коморите на Балканот
и во Европа. На 8 -9. март 2019 ни пре-
тстои втората средба, на која домаќин
е Стоматолошката комора на Македо-
нија  и која ќе се одржи во Скопје.  Овој

пат ќе присустваат и највисоки пред-
ставици и на раководствата на комо-
рите на Австрија, Босна и Херцегови-
на и Словенија  каде ќе бидат разгле-
дани важни  заеднички проблеми
пред денталната медицина и улогата
на коморите во нивното решавање , но
и ќе се направи платформа за поната-
мошно движење и делување на оваа
нова структура.

Тука сакам да  ја искористам мож-
носта да Ве поканам на нашиот тра-
диционален 19 ти Научен конгрес  ,
кој годинава повторно е во ФДИ
програма на континуирана едукација
и кој ќе се одржи во Поморје од 6.6 -
9.6.2019 година . На Научниот Кон-
грес и годинава ќе има исклучител-
но квалитена програма со квалитет-
ни предавачи по повик од целиот
свет и ќе ни представува големо за-
доволство и македонските доктори
по дентална медицина да земат
учество , секако согласно Договорот
за соработка  под исти услови како и
бугарските колеги.

И.Н.

Основниот предизвик е дигитализацијата на
нашата професија. Денталната медицина за
10-20 години ќе биде сосема различна. Ману-
елниот труд постепенно ќе отстапи пред скене-
рите, CAD CAM системите, 3D принтерите...

разговор
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Годишен план за континуирано с
ксу

СТОМАТОЛОШКА КОМОРА НА МАКЕДОНИЈА

Датум Место Собир Тема

02.03 Прилеп симпозиум Лица со посебни потреби-предизвици во превентива и терапија

23.03 Скопје симпозиум Современи трендови во дентална медицина

30.03 Скопје/ Холидеј Ин стручен состанок Предизвици на тимот кој креира насмевка

31.03 Тетово симпозиум Менаџирање на орофацијалните дефекти во современата стоматологија

06.04 Штип симпозиум Мултидисциплинарен пристап во стоматолошката практика

20.04 Скопје симпозиум

04.05 Струмица симпозиум

11.05 Кавадарци симпозиум      
(Дом на културата)

18.05 Скопје стручна конференција

31.05 Скопје симпозиум

01.06 Скопје стручна конференција

06-08.06 Поморие конгрес
Р. Бугарија

09.06   Куманово симпозиум

22.06 Велес симпозиум   

07.09 Скопје симпозиум

13 -14.09 Охрид конгрес

21.09 Куманово симпозиум

26-27.09 Белград конгрес

28.09 Скопје симпозиум

04-06.10 Струга конгрес                                 

10 - 12.10  Тетово  конференција              

19.10 Скопје симпозиум

25 - 27.10 Скопје конференција

02.11 Скопје симпозиум

09.11 Скопје симпозиум

15-16.11 Љубљана Конгрес 

30.11 Скопје симпозиум

08.12 Скопје симпозиум



тручно усовршување за 2019 год.
Предавачи Организатор активно пасивно  

проф.д-р Амила Зукановиќ, проф.д-р Дејан Марковиќ, 
науч.сор. д-р Мери Павлевска, науч.сор.д-р Емилија ДДДММ - Стоматолошко здружение на Македонија 12 8
Левеска – Стефановска, доц.д-р Билјана Гагачовска

проф.д-р Ивона Ковачевска, доц.д-р Давор Сајферт, 
доц.д-р Наташа Лунгурова, доц. д-р Тодор Узунов, ДДДММ - Стоматолошко здружение на Македонија 12 8
д-р Ристе Панајоту

д-р сци. Елена Петровска, д-рсци Радмила Димовска, 
спец.д-р Иван Илиев, спец. д-р Билјана Цветкоска Пановска МСД   Здружение на ортодонти 6 4                                        

проф.д-р Билјана Капушевска, д-р Дорина Меле, 
Стоматолошко друштво на Албанците 12 8д-р Мира Јанкуловска, проф.д-р Едит Џајанка

проф.д-р Асја Челебиќ, проф.д-р Рената Пољак Губерина, 
доц. д-р Сања Нешкова, доц.д-р Наташа Лонгурова, Факултет за медицински науки –  12 8
асс.д-р Михајло Петровски  Дентална медицина – Штип (УГД)

проф. д-р Ивана Брекало Пршо, проф. д-р Мирјана Вујашковиќ, Здружение на специјалисти по болести 
проф. д-р Андријан Карталов, проф. д-р Ивона Ковачевска, на забите и ендодонтот  (МСД)                                      12 8
д-р Климент Анастасовски

ДДДММ                                                                                                          

ЗПЗСУ                                                                                                                                          

Здружение на специјалисти по орална хирургија (МСД)                                         

Здружение на специјалисти по стоматолошка протетика (МСД)

Здружение на специјалисти по стоматолошка протетика (МСД)

Бугарски заболекарски сојуз ,СКМ

СДА   

ДДДММ Етернитас                                                                                     

ДДДММ   Етернитас                             

Здружение на специјалисти по ортодонти (МСД)

ДДДММ

Стоматолошка комора на Србија , Стоматолошка 
комора на Македонија и Хрватска Комора на 
дентална медицина -коорганизатори

Здружение на специјалисти по детска 
и превентивна стоматологија (МСД) 

СДА   

Универзитет Тетово (ДУТ)                                                                                                      

ДДДММ  Имплантолошко здружение                                   

Здружение на општи стоматолози (МСД)

Здруж. на специјал. по болести на забите и ендодонтот (МСД)

К4 

Здруж. на специјал. по болести на устата и пародонтот (МСД)

СДА 
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МАРКЕТИНГ АЛАТКИ

Ефикасно користење на социјалните
медиуми во вашата ординација 

Социјалните медиуми се дел од нашиот се-
којдневен живот и ги користиме како алатка
за поврзување со нашите пријатели и се-
мејства. Знаеме дека социјалните медиуми се
важни, но како треба да ги користите во ва-
шата пракса?

Прашањето е: дали треба да ги користиме
социјалните медиуми за нашите бизниси? 

И одговорот, секако, е да!

Тие се одлична маркетинг алатка која може
да донесе нови пациенти и да ги вклучи ваши-
те постоечки пациенти во се она што се случу-
ва во во вашата одинација.

1. Одредете едно лице во вашата практика
кое ќе биде одговорно за медиумските
кампањи и социјалните мрежи

Вообичаено, ова ќе биде некој кој може да
посвети 10-15 часа неделно на креирање
содржини и следење на сите ваши материјали
за објавување. Оваа личност треба да има
страст за социјалните медиуми и да ужива во
маркетингот. Убаво е да имате план за акција
и да бидете организирани затоа што никогаш

не би сакале да бидете во позиција да морате
да се борите за да ги објавите работите веќе
објавени на интернет.

2. Одберете кои платформи ќе одговараат
најдобро за вашата ординација

Не треба да ја промовирате вашата ордина-
ција на секоја платформа за социјални медиу-
ми! Различни возрасни групи имаат интерес
за различни платформи, затоа погледнете во
старосната група на пациенти во вашата ор-
динација и одредете каде припаѓа мнозин-
ството од вашите пациенти, а потоа истражу-
вајте кои платформи на социјалните медиуми
ги користат, а едноставно можете да ги пра-
шате пациентите што сакаат најмногу  да ко-
ристат.

На пример, можеби пациенти се  и ортодон-
ски пациенти, а кај некој друг стоматолог глав-
но протетски. Најмалите не се присутни на те-
лефон, но нивните родители се, додека ти-
нејџерите имаат телефони, таблети и профи-
ли на социјалните медиуми. Затоа ги фокуси-
раме своите маркетингшки напори на
Facebooк и печатените медиуми, бидејќи тоа
го користат нашите пациенти. Доколку рабо-

СТОМАТОЛОШКА КОМОРА НА МАКЕДОНИЈА
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тите повеќе со возрасни пациенти, опција се
Линкедин или Твитер. 

Исто така, не заборавајте да добиете сог-
ласност пред да објавите фотографии на ва-
шите пациенти. Денес објавата без дозвола е
казнива со закон.

3. Брендирајте го вашиот бизнис 

Вашето бизнис лого и веб-страница велат
многу за вас и вашата ординација. Многу па-
циенти користат Google и други пребарувачи
за да најдат информации за сè, вклучувајќи ги
и давателите на здравствени услуги. Ако не-
мате лого, вработете експерт за маркетинг и
брендирање кој ќе ви помогне да го дизајни-
рате. Вашиот идентитет и начинот на кој  сака-
те да комуницирате со потенцијалните паци-
енти мора да бидат јасни во вашиот бренд. Тоа
е првото нешто што пациентите често го гле-
даат кога се наоѓаат на вашата веб-страница.
Брендирање треба да биде конзистентно во
целост, од вашите бизнис картички до вашиот
меморандум, на вашата веб-страница до ва-
шите социјални медиуми.

4. Соодветно управувајте со 
социјалните медиуми.

Се што објавувате на социјалните медиуми
е вашата слика, слика која го рефлектира ва-
шиот бизнис и вашиот бренд. Корисниците на
социјалните медиуми се преплавени со мис-
лења по цел ден, па затоа е важно навистина
да се размислува за тоа каква содржина ќе го
привлече вниманието. Фотографиите често-
пати привлекуваат повеќе внимание отколку
зборовите и видеата. Според медиумските
истражувања имате околу 17 секунди, за да го
задржите вниманието на потенцијалниот или
постоечкиот пациентот на вашиот пост пред
тој или таа да премине на следниот. Постоеч-
ките пациенти сакаат да гледаат искрени фо-
тографии и видеа на членовите на тимот и
нивната работа. Овој тип на содржина поста-
вена на социјален медиум привлекува нови
пациенти во ординацијата  со малку трошоци
за истата!

5. Користете ја анализата на социјалните ме-
диуми за да ги следите податоците и да ги
искористите за ваша корист.

Фејсбук и Инстаграм нудат сознанија за тоа
кога вашите следбеници користат социјални
медиуми. Можете да ги користите овие под-
атоци за да си  помогнете кога да ја објавите ва-
шата содржина. На Фејсбук, доколку сте вие

администратор, ќе видите копче Увид во гор-
ниот дел. Со кликнување на ова, Фејсбук ќе ги
опфати сите видови на податоци што ви се ко-
рисни, како што се мислењата кои ги има
најмногу сака и времето и деновите што луѓе-
то ги бараат. Ова е слободна информација!
Значи, ако повеќето ваши следбеници го гле-
даат нивниот Фејсбук во среда во 8 часот, то-
гаш знаете дека тогаш е најдобро да го објави-
те тоа што сакате. Со тоа ќе бидете сигурни де-
ка тоа што го објавувате е видено од  поширо-
ка публика. 

Доц. д-р. Радмила Димовска, сци.

Здружението на специјалисти по ортодонција при МСД  Ве по-
канува за активно учество на претстојниот најголем Меѓународен
конгрес до сега во нашата земја, 4- тиот Конгрес на Здружението
на специјалисти по ортодонција и 3-тиот ти Конгрес на Балканска-
та Асоцијација на специјалисти по ортодонција, кој ќе се одржи од
12-15 септември оваа година, во Охрид, во комплексот “Метропол”. 

Регистрацијата и апликација на апстракти е во тек, а за сите под-
етални информации освен на официјалната веб страна на здру-
жението,  www.mos.org.mk , може да се информирате и на новоо-
творената веб страна креирана специјално за конгресот
www.baos2019.org . Ве покануваме да ги искористите бенефити-
те за пред-регистрациска и рана котизација за Конгресот и за два-
та курса до 28.02. 2019 година.

Претседател на Здружението на 
специјалисти по ортодонција

Проф. Д-р Габриела Ќурчиева Чучкова 

Генерален секретар на Здружението на 
специјалисти по ортодонција
Доц. Д-р. Радмила Димовска

ОД 12 ДО 15 СЕПТЕМВРИ ВО ОХРИД

Конгреси на специјалисти по
ортодонција во „Метропол“

СТОМАТОЛОШКА КОМОРА НА МАКЕДОНИЈА



Сите информации на веб-страницата на
Стоматолошката комора на Македонија

www.skm.mk



Се поголем број на пациентиодат кај
своите стоматолози со желба за убави
и правилни заби. Освен естетската
желба, обично бараат да се препарира
што е можно помалку здраво забно
ткиво. Според тоа, забите би требало да
се препарираат во склад со минимал-
но инвазивните начела за препарација,
меѓутоа, без компромиси во поглед на
естетиката. Тој компромис може да се
постигне со современи керамички ма-
теријали – во комбинација со адхезив-
на техника. Според тоа, важно е тера-
певтскиот тим да избере материјали
кои оптимално ги исполнуваат фун-
кционалните и естетските барања. За-
бите мора да се препарираат многу
внимателно. На крај надоместоците ад-
хезивно се прицврстуваат врз забите.
Предизвик е да се пронајде начин на из-
работка на ултра тенки керамички ла-
минатикои ја имаат баранатацрврсти-
на и стабилност. За да се обезбеди дол-
готрајност и успешни резултатисепре-
порачува користење на производи кои
се оптимално усогласени.

Материјали
Оптичките својства на современите

керамичкии материјали (пр. IPS e.max

Press) се многу слични со оние на при-
родниот забен емаил. Според тоа ла-
минатот може да имитира транслуцен-
ција на природен заб и да обезбедиоп-
тимален пренос на светлина. Поната-
му, може да се изработат многу тенки
ламинати со минимална дебелина од
0,3мм поради одличните механички
својства на IPS e.max Press керамика-
та. Како резултат на тоа, може да се за-
доволат барањата на минимално ин-
вазивни терапевтски решенија, бидејќи
е потребно да се испрепарира мини-
мално здраво забно ткиво. Ламинати-
те својата конечна цврстина ја постиг-
нуваат благодарениена силната врска
со забната структура (адхезивно це-
ментирање). Одлучувачки фактор во
оваа фаза е постапката на прицврсту-
вање на ламинатот. Производите кои
се темелат на силикатна керамика во
составот на IPS e.max се усогласени со

Variolink Estetic цементот. Еднокомпо-
нентниот керамички прајмер Mono-
bond Etch&Prime, ја нагризува и сила-
низира стаклокерамичката површина
во еден едноставен чекор. Освен тоа ,
киселината е многу поблага од флуо-
роводородната.

Приказ на случај
Пациентката сакала убави горни за-

би(слика 1). Севкупно изгледала атрак-
тивно и имала здрави заби. Меѓутоа,
младата жена била незадоволна од об-
ликот на забите. Сметала дека се пре-
тесни. Сакала покрупни заби, со нагла-
сен облик со кој би се постигнала доб-
ра насмевка. После консултациите се
одлучила за керамички ламинати. Овој
случај е поприлично голем предизвик.
Од една страна, здравите заби требало
што помалку да се препарираат, а од
друга страна било потребно да се ис-

Комбинација 3Д принтери, прес 
техника и адхезивно цементирање

Порцеланските ламинати предствавуваат омилено
минимално инвазивно терапевтско решение за креи-
рање на насмевка. Стоматолошките материјали и
техники постојано се унапредуваат. Последовател-
но се менуваат и процесите на производство. 
Адхезивната техника константно се оптимизира,
на пример, во поглед на самата постапка

„Ја сакам твојата насмевка“- минимално 
инвазивна реставрација на фронтални заби

31vox dentarii
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полни желбата на пациентката забите
да не изгледаат премногу гломазно.
Поради тоа одлучивме да користиме
ултра тенки керамички ламинати.

Клиничка подготовка
Најпрво се планира естетска и фун-

кционална терапија со помош на нане-
сување на восок на вестибуларната
страна на забите 15 и 25. На овој прин-
цип се темели естетската терапија.
Главната цел на препарацијата е да се
постигне рамномерна дебелина на ке-
рамичките ламинати во однос на пред-
видениот резултат. Бидејќи во овој слу-
чај требаше да се зголемат забите, пот-

ребно беше само минимално да се
препарираат забите од вестибуларно.
За да се избегне добивање на задебе-
лени рабови и ризик од воспаление на
гингивата, цервикално внимателно е
обликувана стапалката со помош на
Арканзас каменчиња. (слики 2 до 4 )

Изработка на ламинати 
во лабараторија 
IPS e.max Press е одличен материјал за

изработка на ламинати. Во првата фаза
за изработка е користена дигитална тех-
нологија. Работниот модел е дигитали-
зиран. Потоа за дизајнирање на ултра
тенки ламинати се користи CAD софт-

верот. Изработени се од синтетска смо-
ла која согорува без остаток. (3D при-
нтање). Испринтаните ламинати имаат
минимална дебелина од 0.3 мм и се иде-
ална основа за рачно моделирање за да
се добие конечниот ламинат. (слика 5) За
да се постигне идеалната пропорција,
потребно е да се нанесе само малку во-
сок. Обликот на забите е прилагоден со
восокот пред се во инцизалната трети-
на и апроксималната површина. Целта
беше да се добие идентичен изглед на
вестибуларните површини на забите 15
и 25. ( слика 6 и 7)

При подготовка за пресување на ла-
минати, предностите од испринтаните
ламинати се воочливи: Тие се релатив-
но стабилни што многу ја олеснува из-
работката. Ламинатите се вложени,
пресовани ( IPS e.max Press ) и кивета-
та е отворена на вообичаениот начин. (
слики 8 и 9 ) Завршната обработка на
чувствителните ламинати е намалена
на неколку чекори. Ламинатите се по-
лирани и испратени во ординација. (
слика 10) 

Адхезивно цементирање
Ламинатите во ординација се про-

бани во устата на пациентот и напра-
вена е проценка на нивната боја и
транслуценција. Во тој случај се препо-
рачуваат пробни пасти кои се топат во
вода. Бојата на ламинатите одговара
на бојата на полимеризираниот ком-
позитен цемент. Ова овозможува мно-
гу добра естетска проценка. По чисте-
ње на забите и ламинатите прво се
пробуваат сите посебно, а потоа сите
заедно.

Адхезивното цементирање на кера-
мички реставрации е многу чувстви-
телнона грешки. За да се постигне дол-
готрајна врска, најважно е да се почи-
туваат протоколите за цементирање.
Користен е еднокомпонентен прајмер
Monobond Etch & Prime за припрема
на ламинатите. Прајмерот се нанесува
со микрочеткичка околу 20 секунди за
да се отстранат остатоците од плунка
и силикон. (слика 11) Во тек на реак-
цијата од 40 секунди, киселината ја на-
гризува површината и создава ретен-
циска површина. Потоа прајмерот се
промива и се суши 10 секунди. Потоа
следува реакција помеѓу силаноти ак-
тивираната стаклокерамика. Ова ре-

Слика 1. Почетна ситуација. Пациентката сака поатрактивни горни предни заби
Слика 2 и 3. Минимална препарација во цервикалната третина со Arkansas каменчиња
Слика 4. Заби испрепарирани за ламинати 

Слика 5. Испринтани ламинати од синтетска смола
Слика 6 и 7. Рачно нанесување на восок на исприн-

таните ламинати 

Слика 8. Вложување 
Слика 9. Припрема на ламинатите за пресување
Слика 10. Финиширање на ламинатите на модел
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зултира со создавање на тенок слој на
хемиски врзан силан со што се обезбе-
дува цврста врска со забот. Дополни-
телна предност која ја нуди Monobond
Etch & Prime е тоа што производот на-
гризува и силанизира во еден чекор.
Ова ја поедноставува постапката на
цементирање. 

По припремата на забните површи-
ни по препораките за адхезивна техни-
ка, ламинатите се цементираат со свет-
лосно полимеризирачки композитен
цемент ( Variolink Esthetic LC, боја Light)
( Слики 12 и 13). Овој материјал нуди
рамнотежа помеѓу течните својства и
својствата на стабилност, што го олес-
нува ракувањето. Поради ова цемен-
тирањето на ламинатетите се изведу-
ва со минимален напор. Следи отстра-
нување на вишокот на материјал и за-
вршно полимеризирање. Потоа се пре-
крива со глицерински гел (Liquid Strip).
Во последниот чекор се обработуваат
рабовите. 

Резултат 
Планираната цел е остварена со ке-

рамички ламинати ( слика 14). Горните
фронтални заби изгледаат маркантно
како што сакаше пациентката, исто та-
ка и малку посветли. Крајниот резултат
дава целина со периоралната регија и
со цртите на лицето на младата паци-
ентка. Истотака, мекото ткиво е многу
добро прилагодено на новата ситуа-
ција. Желбите на пациентката се ис-
полнети: Новата насмевка е постигна-
та без значаенгубиток на здраво забно
ткиво (слика 15).

Заклучок 
Модерните керамички материјали,

како што е IPS e.max Press, овозмо-
жуваат минимално инвазивна техни-
ка на изработка на протетски помага-
ла. Може да се изработат дури и ул-
тра тенки ламинати (минимална де-
белина од 0.3мм). Керамичките ла-
минати се цементираат со компози-

тен цемент Variolink Esthetic. Едно-
компонентниот прајмер за стаклоке-
рамика дава можност за нагризува-
ње и силанизација во еден чекор. Ова
го олеснува секојдневното работење
во ординација. 

Слика 11. Нанесување на Monobond Etch & Prime

Слика 12 и 13. Цементирање на ламинати 

Слика 14. Ситуација по цементирање на ламинатите. Сите ламинати се во уста.
Слика 15. Задоволна пациентка. Нејзините желби се испонети со минимално инвазивна техника на препара-

ција за ламинати. 

11
12

13

14 15

skm@skm.mk www.skm.mk

современа стоматологија



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. Дополни-
телни информации може да добите секој рабо-
тен ден во Стоматолошката комора на Македо-
нија или пак  на телефон  02 3246 852.



СТРУЧНИ И НАУЧНИ ТРУДОВИ
Прилог на „Vox Dentarii“

Фармаковигиланца 
- поим и важност
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Влијанието на воздушната абразија на 
цирконијата пред атхезивното цементирање
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АПСТРАКТ
Фармаковигиланца е научна дисцип-

лина односно збир на активности кои
имаат за цел откривање, проценка, раз-
бирање, превенција и постапување во
случај на несакани реакции од лековите
и медицинските средства. Во последните
неколку децении, бројни студии покажа-
ле дека морбидитетот и морталитетот
предизвикан од лекови, претставува го-
лем проблем кој го препознава и општата
јавност. Успехот на системот за фармако-
вигиланца, директно зависи од актив-
носта на здравствените работници од
примарното, секундарното и терциерно-
то здравство. Лекарите, стоматолозите,
фармацевтите и сите други здравствени
работници се во можност во секојдневна-
та пракса да забележат и препознаат не-
сакана реакција. Нивна професионална и
законска обврска е пријавување на иста-
та во најкус можен рок.
Клучни зборови: фармаковигилнца, не-
сакана реакција,лекови, медицински
средства

Фармаковигиланца – недоволно поз-
нат, а несомнено важен поим. Што е фар-
маковигиланца? Која е нејзината цел и
зошто е важно да се знае за неа? Зошто е
важно да се подигне свесноста на сите
здравствени работници за нејзиното пос-
тоење, земање активно учество во нацио-
налната програма за следење и унапред-
ување на безбедноста на лековите и ме-
дицинските средства? Фармаковигилан-
цата (ФВ), според дефиницијата на Светс-
ката здравствена организација (СЗО), пре-

тставува научна дисциплина и збир на ак-
тивности поврзани со откривање, про-
ценка, разбирање, превенција и постапу-
вање во случај на несакани реакции од ле-
ковите и медицинските средства, како и
обезбедување на нови информации за
опасноста од употребата на лековите 1 .

Симплифицираната дефиниција ја
опишува фармаковигиланцата како про-
цес и наука за мониторинг на безбеднос-
та на лековите и превземање дејства за
зголемување на бенефитот од нив. Про-
цената на користа наспроти ризикот за-
почнува уште за време на претклиничка-
та евалуација на медицинскиот производ
и продолжува низ целиот негов животен
циклус. Фокусот е насочен кон безбед-
носта и проценката на ризикот и откако
производот ќе го добие одобрението за
пуштање во промет од страна на регула-
торните тела, односно кога веќе е пласи-
ран на пазарот и препишан за употреба на
големи популациони групи.

Како период на првите почетоци на
фармаковигиланцата се сметат шеесет-
тите години на минатиот век, што укажу-
ва на тоа дека се работи за релативно мла-
да научна дисциплина. Имено, овој пери-
од е поврзан со таканаречената „Талидо-
мидска треска“ односно период кога ле-
кот Талидомид бил препишуван како без-
бедно средство против мачнини кај бре-
мени жени. Меѓутоа, неговата примена
предизвикала 10.000 до 15.000 случаи на

тешки деформации на екстремитетите
(фокомелија) кај деца чии мајки го корис-
теле во тек на бременоста. Тогаш всуш-
ност е вклучен алармот за следење на без-
бедноста на сите лекови, се разбира и
оние кои дотогаш се сметале за сигурни
за употреба

Иако не постои меѓународен стандард
што ги диктира составните делови на
адекватен систем за фармаковигиланца,
постои консензус меѓу големите регула-
тори дека таа е неопходна и многу важна
во процесот на развојот и комерцијално-
то презентирање на медицинскиот про-
извод. Затоа, од исклучително значење е
градењето капацитет за клинички истра-
жувања за да се разберат компонентите,
функциите и потребните процеси за це-
лосна и ефикасна фармаковигиланца и
управување со ризици.

Врз основа на целите и опсегот на сис-
темот за фармаковигиланца постојат од-
редени компоненти и услови кои се есен-
цијални за целосно функционален сис-
тем на истата

l Квалификуван човек за ФВ (QPPV)
l Поддршка на безбедносниот сис-

тем
l Процесирање и преглед на безбед-

носните случаи
l Медицински записи и сумарни из-

вештаи

Фармаковигиланца 
- поим и важност

Abstract 
Pharmacovigilance is defined as the scientific discipline and activities related to de-

tection, evaluation, understanding and prevention of adverse reactions to medicines or
any other medicine-related problems. In the last few decades lots of scientific studies sho-
wed that the morbidity and mortality rates caused by or associated with the use of me-
dications became a problem recognized by the general public. The successful implemen-
tation of the pharmacovigilance system depends on the healthcare workers in the pri-
mary, secondary and tertiary health institutions. General practitioners, dentists, phar-
macists etc. in their everyday practice have the opportunity to notice and record any ad-
verse reaction. Their professional and legal obligation is to report it as soon as possible.

Key words: pharmacovigilance, adverse reaction, medications, auxiliary medical ma-
terials
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l Систем за менаџирање на квалите-
тот со стандардни оперативни про-
цедури (SOPs), стандарди за квали-
тетот, мерења и обуки

l Детекција на сигнали и анализа на
ризици

l Глобални безбедносни испитувања

Главни регулаторни чинители кои ја
оформуваат глобалната регулација во ФВ
се американската Агенција за храна и ле-
кови (FDA) Европската агенција за лекови
(ЕМА) и Јапонската агенција за фармација
и медицински помагала 2  (PMDA).

Денес, информациите за квалитетот,
ефикасноста и безбедноста на лековите
се добиваат во предклиничка и клинич-
ка фаза на развојот на лекот. Сепак, овие
испитувања се одвиваат во строго опред-
елении контролирани услови и групи на
испитаници. По пуштањето на лекот или
медицинското средство во употреба, се
добиваат информации за ефикасноста и
безбедноста на лекот од неговата упот-
реба во секојдневната здравствена прак-
са. Дури тогаш може да се обезбедат дра-
гоцени информации за дејството на ле-
кот во специфични популациони групи
(геријатриски, педијатриски, бремени
жени, доилки итн), па дополнително да
се идентификуваат и нови несакани ре-
акции.

И покрај востановениот систем за фар-
маковигиланца и понатаму се случуваат
голем број несакани реакции предизви-
кани од употреба на лекови. Во послед-
ните неколку децении, бројни студии по-
кажале дека морбидитетот и морталите-
тот предизвикан од лекови претставува
голем проблем кој го препознава и опш-
тата јавност. Во некои Европски држави,
според статистиките, повеќе од 10% од
хоспитализациите се дожат т.е се послед-
ица од примена на лекови. И покрај тоа
што е познато дека не постои апсолутно
безбеден лек, истражувањата покажува-
ат дека би можело да се спречат преку 50%
од манифестираните несакани реакции.

Функционирањето на системот за фар-
маковигиланца во Р. Македонија е закон-
ски регулиран со Законот за лекови и ме-
дицински помагала („Службен весник на
Република Македонија“ бр. 106/2007)

Врз основа на член 90 од Законот за ле-
ковите и медицинските помагала („Служ-
бен весник на Република Македонија“ бр.
106/2007), донесен е Правилник за начи-

нот на пријавување, содржината на об-
разецот за пријавување на несаканите ре-
акции на лековите и начинот на органи-
зација на системот за фармаковигиланца
објавен во Службен весник на РМ бр.93 од
25.07.2008 година 3 . Со општите одредби на
овој правилник се одредува:

Член 1. Со овој правилник се пропи-
шува начинот на пријавување, содр-
жината на образецот за пријавување
на несаканите реакции на лековите,
како и начинот на организација на
системот на фармаковигиланца.

Член 2. Одделни поими употребени
во овој правилник го имаат следново
значење:

1. „Несакана реакција“ на лек е секој неса-
кан и штетен одговор на лекот што се
јавува при употреба на лекот според
пропишаниот начин на употреба или
при примена на било која доза на лекот
во текот на клиничко испитување;

2. „Сериозна несакана реакција“ е секоја
несакана реакција што предизвикува
смрт, закана по животот, задржување
на пациентот во болница или продол-
жување на престојот во болница, траен
или значителен хендикеп/неспособ-
ност или конгенитална аномалија/ вро-
ден дефект;

3. „Неочекувана несакана реакција“ e се-
која неочекувана и несакана реакција
чија природа, тежина и исход не е во
согласност со збирниот извештај на осо-
бините на лекот или не се опишани во
брошурата на испитувачот;

4. „Несакан настан“ e несакана појава која
се случила за време на примената на ле-
кот и за која причинско-последичната
врска со примената на лекот не мора да
биде докажана;

5. „Сериозен несакан настан“ е секој не-
очекуван настан кој има за последица
смрт, закана по животот, задржување
на пациентот во болница или продол-
жување на престојот во болница, траен
или значителен хендикеп/неспособ-
ност или конгенитална аномалија/ вро-
ден дефект;

Тука спаѓа каква било непријатна
здравствена појава (вклучително и лабо-
раториски наод) кај пациент или испита-

ник на кој му е администриран фарма-
цевтски производ и кој незадолжително
е во причинско последична врска со при-
менетиот третман.

Во претклиничкото искуство со нови-
от медицински производ, особено пред
точното утврдување на дозите, сите
штетни и ненамерни одговори на меди-
цинскиот производ поврзани со било која
доза треба да се сметаат за несакани ре-
акции од лекот.

Фразата пак,“одговор на медицински
производ“ значи дека постои каузална
поврзаност меѓу производот и несакана-
та реакција или барем постои реална
можност за тоа, т.е поврзаноста не може
да се исклучи.

Сериозноста на реакцијата служи како
водич за дефинирање на облигациите за
нивно пријавување.

Сериозен несакан настан е секоја не-
пријатна медицинска појава при било
која доза од лекот која:

l Резултира со смртен исход и треба
да се пријави веднаш или најкасно
во рок од 24 часа

l Претставува закана по животот
l Бара хоспитализација на пациен-

тот или пролонгирање на веќе за-
почнатата

l Резултира со сигнификантна по-
преченост/неспособност

Собирањето информации за ризикот
кој ја прати примената на некој лек и
превземањето мерки со кои тој ризик
може да се намали, всушност претста-
вуваат основни  цели  на фармаковиги-
ланцата 3 .

Важноста од спонтаното пријавување
на несаканите дејства и реакции од леко-
вите се состои во тоа што во текот на раз-
војот на лекот (претклиничка фаза) се до-
биваат информации кои не укажуваат
нужно на сите несакани реакции а кои се
манифестираат кај пациентите дури по
пуштањето на производот во промет.
Причините за тоа се следни:

l Со испитувањата вршени на експери-
ментални животни во лабораториски
услови, не може во потполност да се
предвиди сигурноста при примената на
производот кај луѓе
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l Во клиничките испитувања учеству-
ваат ограничен број избрани пациен-
ти, условите се поинакви од оние во
вообичаената клиничка пракса и вре-
метраењето на овие испитувања е ог-
раничено

l Со изложување на дејство на лекот на
помалку од 5000 пациенти, можат да се
воочат само оние несакани реакции
кои се манифестираат често

l Најмалку 30 000 пациенти треба да би-
дат на терапија со лекот за да се забе-
лежи несакана реакција со зачесте-
ност 1:10 000

l Податоците за ретките и сериозни не-
сакани реакции, токсични ефекти од
долготрајна употреба на лекот, по-
следиците од неговата употреба кај по-
себни категории пациенти (деца, до-
илки итн) и интеракциите со други ле-
кови,често се недостапни или непот-
полни пред ставањето на производот
во промет.

Според кажаното, може да донесеме
заклучок дека пратењето на безбеднос-
та на лековите по неговото ставање во
промет е особено важно за воочување на
несаканите дејства кои не се манифес-
тираат често но можат да бидат особено
сериозни.

Освен несаканите реакции кои се от-
криваат во тек на клиничките студии, со
примена на лекот во секојдневната прак-
са се поврзани и други проблеми, на при-
мер злоупотреба, погрешна употреба,
предозирање, отсуство на тераписки
ефект како и медицинска грешка. Ин-
систирањето на спонтано и редовно
пријавување на несакните реакции и
дејства на лековите е исто така од осо-
бено значење за идентификување на
фалсификувани лекови и лекови со не-
соодветен квалитет. Исто така, тоа пре-
тставува важен предуслов за континуи-
рана проценка на соодносот корист спре-
ма ризик од употребата на производот
која пак има за цел ефикасна но пред се
безбедна терапија.

Важноста од имплементацијата на
систематски пристап за фармаковиги-
ланца во глобалните клинички испиту-
вања

Количината и варијабилноста на под-
атоците кои се однесуваат на безбед-
носта на лекот коишто се собрани од раз-

лични популациони групи во тек на гло-
балните клинички испитувања се ог-
ромни. Затоа, од круцијално значење за
имплеменација на фармаковигиланца-
та е концизен и систематски пристап.
Потребно е систематско мониторирање
на безбедноста на производот за да се
идентификуваат претходно препозна-
ените но и непрепознаените несакани
реакции на лековите и да се евалуира
нивната безбедност и ефикасност за
време на клиничките испитувања но и
во постмаркетиншкиот период.

Следниот пример ја илустрира важ-
носта од постојаната систематска фар-
маковигиланца. Имено, прикажани се
податоци за нивото на аланин трансфе-
разата (АLT) собрани во тек на клинички
испитувања изведени со цел да се про-
цени нова состојка во онколошки меди-
камент. Производот е дозиран циклично
интравенски на секој 21 ден. Прегледот
на собраните податоци од првите 8 па-
циенти сугерирал дека производот пред-
извикува транзиторен хепатитис, особе-
но евидентен по примањето на првата
доза што се манифестирала со пикови во
нивото на ALT. Препорачано е да се пре-
испита иницијалното дозирање како и
интервалите за негово администрирање
и будно да се следи функцијата на хепа-
рот кај сите пациенти за да се избегне не-
прифатливо ниво на токсичност како и
подобро да се процени вредноста на од-
носот корист/ризик. Бидејќи овој надзор
бил дел од клиничка студија, безбеднос-
ниот момент бил идентификуван рано
во клиничкиот развој на лекот. Ваквите
лабораториски испитувања носат мак-
симални придобивки кога се дел од сис-
тематски пристап за мониторинг 4 .

Остварување на систематска фарма-
ковигиланца бара целосно разбирање на
опсегот на истата што вклучува и актив-
но известување за безбедноста и пост-
маркетиншки надзор.

Тука спаѓа процесот на идентифика-
ција на ризик, проценка на ризикот и не-
гово ублажување. Секоја од овие актив-
ности е подеднакво важна за фарма-
цевтската компанија, регулаторните те-
ла/органи, истражувачите и пациентот.

Надлежна институција за следење на
несаканите реакции на лекови и меди-
цински средства во Република Македо-
нија е МАЛМЕД преку Националниот
центар за фармаковигиланца. Овој сис-
тем овозможува детектирање на без-
бедносни сигнали, идентификација на

ризици од употреба на лекови, нивна
класификација, проценка, минимиза-
ција и превенција, со цел обезбедување
најдобар однос корист/ризик при нив-
ната употреба во секојдневната пракса и
обезбедување нивна разумна и безбед-
на прескрипција.

Успехот на системот за фармаковиги-
ланца во секоја земја, директно зависи
од активноста на здравствените работ-
ници од примарното, секундарното и
терциерното здравство кои се во непос-
реден контакт со пациентите. Лекарите,
стоматолозите, фармацевтите и сите
други здравствени работници се во мож-
ност во секојдневната пракса да забеле-
жат и препознаат несакана реакција.
Нивна професионална, но и законска об-
врска е да ја пријават секоја сомнителна
реакција независно од сериозноста, која
е можно да е во врска со употребата на
одреден лек..

Несаканите реакции на лекот, однос-
но сомневањето за несаканата реакција
на лекот, од страна на здравствените ус-
танови и здравствените работници се
пријавува со доставување на пријава за
несакани реакции на лекови 3 , на образ-
ец што е составен дел на „Правилникот
за начинот на пријавување, содржината
на образецот за пријавување на несака-
ните реакции на лековите и начинот на
организација на системот за фармако-
вигиланца“.

Пријавата за несакани реакции на ле-
кови содржи податоци за: 1) пациентот
(иницијали, возраст и пол) и несаканата
реакција (датум на почеток на реак-
цијата, опис на клиничката манифеста-
ција, исход и евентуалното лекување,
поврзаност помеѓу несаканата реакција
и суспектниот лек); 2) суспектниот лек
(заштитено име и меѓународно незаш-
титено име, фармацевтска форма, јачи-
на, поединечна и дневна доза, начин/и
на употреба, индикација за употреба, да-
тум на терапијата од/до, времетраење на
терапијата) и текот на несаканата реак-
ција при прекин и/или повтрона упот-
реба на суспектниот лек; 3) истовремена
употреба на друг/и лек/ови со датум на
почеток на употребата и историја на па-
циентот; 4) производителот на суспект-
ниот лек (име и држава, број на серија) и
подносителот на пријавата (датум на
пријавување, извор и тип на пријава, име
и презиме, контакт телефон, занимање).

Образецот за пријава на несакана ре-
акција од лек, може да се превземе во
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електронска форма од страницата на
МАЛМЕД а исто така се наоѓа во склоп
на образецот „Мој термин“ и задолжи-
телно треба да ги содржи првите две
точки т.е иницијали и несакана реакција
и назив на суспектниот лек/медицин-
ско средство.

Постојат многу начини за зацврстува-
ње на способноста за фармаковигилан-
ца и многу начини за креирање на сис-
темите за фармаковигиланца. Низ исто-
ријата, компаниите ја креирале фарма-
ковигиланцата заради потребата од про-
ценка на производите во тек на нивниот
развој. Имајќи предвид дека постојат
разлики во големината на испитувани-
от примерок за спроведување студија,
различна географска дистрибуција,
употреба на различни адјувантни про-
изводи и производи за компарација на
испитуваниот производ итн., нужна е
појавата на разлики во системите за
фармаковигиланца во различни земји.
Во моментов, постојат многу национал-

ни, културолошки и регулаторни разли-
ки во начинот на имплементирање на
фармаковигиланцата. И покрај тоа,
крајната цел е прецизна проценка на од-
носот корист/ризик а зрелите системи за
фармаковигиланца се во можност да
дојдат до точни и прецизни заклучоци и
покрај различните типови на податоци.

За крај, важно е да се нагласи дека фар-
маковигиланцата не треба да се перце-
пира како товар врз грбот на фарма-
цевтската индустрија од страна на регу-
латорните тела. Тековната фармакови-
гиланца треба да се сфати како есен-
цијална за единствениот соодветен на-
чин за развој на безбедни лекови, нивно
претставување на пазарот како и нивен
опстанок откако ќе бидат одобрени. Не-
успехот во изведувањето на постојани
безбедносни проценки, не само што ги
става субјектите (пациентите) во несака-
на ризична состојба, истовремено го зго-
лемува ризикот на компаниите за инвес-
тирање во развој на погрешни молекули.
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Вовед
Естетската природа на цирконијата,

заедно со своите супериорни физички
својства и биокомпатибилност резул-
тира со ресторативни системи кои ги за-
доволуваат барањата на денешните па-
циенти. Несомнено овие целосно кера-
мички системи се сметаат за современа
замена за метал- керамичките рестав-
рации1. 

Трајноста и успехот на изработените
циркониумски реставрации, покрај дру-
гите фази, е од голема зависност и од про-
цесот на цементирање, кој варира завис-
но од составот на керамичкиот мате-

ријал. Во стоматологијата според Matin-
linna и Vallittu се достапни два пристапи
за да се добие долготрајна и цврста врска
помеѓу денталната керамика и цементи-
те за трајно цементирање: микромеха-
ничко врзување за порозностите креи-
рани од флоурводородната киселина
и/или воздушната абразија (пескарење)
или чиста хемиска врска со користењето
на силани за подобрување на атхезијата.
Флоурводородната киселина е утрдено
дека не прави микропорозности на цир-
кониумските и алуминуиските оксидни
керамики.

Циркониумската керамика бара ал-
тернативни техники за обезедување на
долгогодишна врска меѓу керамиката и
забот2,3,4. Повеќе површински третмани
се користат за подобрување на врската
со циркониум керамика: воздушна аб-
разија ,силика керамичко обложување,
техника на селективна инфилтрација ,

нагризување (СИЕ), ласерско нагризува-
ње, алуминиумско обложување, MDP
мономер, органофосфат мономер и дру-
ги мономери.

Дилемата која постои во литература-
та не наведе да спроведеме In Vitro ист-
ражување со цел да дојдеме до објек-
тивни наоди и да утврдиме дали приме-
ната на воздушната абразија (пескаре-
њето), како метод за зголемување на
врската со примена на алуминиумски
честички врз циркониумските проте-
тички изработки, влијае на јачината на
атхезијата со дентинот со користење на
на атхезивен  цемент.

Материјал и метод
Сите испитувања за реализацијата на

ова истражување се изведени според
најнови ISO5-стандарди кои се препора-
чуваат за атхезивните испитувања.
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АПСТРАКТ:
Трудот има за цел да прикаже дали

примената на воздушната абразија (пес-
карењето) врз циркониумските проте-
тички изработки влијае на јачината на
атхезијата со дентинот со користење на
атхезивен цемент. За реализација на
определената цел, употребени се 60 им-
пактирани заби без кариес, фрактури и
реставрации, припремени по препораки
за атхезивни испитувања и  60 цирко-
ниумски дискови (ICE ZIRCON Translu-
cent, Zircon Zahn Italy)- со дијаметар
3mm и висина 3mm. Истражувачките
примероци се поделени во 3 групи: I Гру-
па пескарени циркониумски  дискови
(110μm Al2O3 обложени со силика че-
стицки на 3,5 бари Korox W., Bego Ger-
many) цементирани за свеж дентин, II

Група пескарени циркониумски диско-
ви(110μm Al2O3 обложени со силика че-
стицки на 3,5 бари Korox W., Bego Ger-
many) и цементирани за пескарен ден-
тин, пескара со 50 μm Al2O3 честички, О
Група дискови кои се режени, непеска-
рени и цементирани за свеж дентин. Ме-
тодот на истражувањето се одвива во 2
фази: цементирање на циркониумски
дискови со двојно полимеризирачки ат-
хезивен RelyX U200 Automix 3M ESPE
,Germany, и 2 фаза - Тест за испитување
на сила на смолкнување (SBS test) со
универзална машина со закривен (наза-
бен) раб (NOCHED EDGE), со брзина од 1
mm во минута, која е поврзана со
компјутер за мерење на силата на атхе-
зијаи на максималната вредност на на-

понот, до попуштање на врската. Вред-
носта на просечниот максимален напон
во контролната група изнесува 17,03, na
пескарен дентин со 50μм алуминиум че-
стички  и цементиран со RelyX U200 Au-
tomix 8,71, а во нулта групата 4,1. Според
Post hoc Tukey HSD тест разликата се
должи на статистички сигнификантна-
та разлика помеѓу I група без третман
верзус II група  и 0 групата дефинитив-
но цементирани со RelyX U200 Automix
за p<0.05, II верзус 0 група цементирани
RelyX U200 Automix за p<0.05. Од добие-
ните вредности може да се заклучи де-
ка пескарењето со алуминиум оксидни
честички на циркониумските реставра-
ции треба да се воведе како стандардна
процедура во  клиничката практика.

Влијанието на воздушната
абразија на цирконијата пред
атхезивното цементирање
М. Петков , И. Муратовска , 
Б. Капушевска, А. Мијовска , Б.Даштевски,
Д.Петровски, А. Даци 
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Употребени се 60 импактирани без
кариес, фрактури и реставрации. По
екстракцијата и чистење на крвта и ме-
ките ткива, се чуваат во дестилирана
вода на собна температура до почето-
кот на истражувањето. Истражувачки-
те примероци и нивната дентинската
површина се припремени по препора-
ките на ISO стандардите за атхезивни
испитувања (ISO 3696, степен 3). (слика1)

За потребите на ова истражување из-
работени се 60 циркониумски дискови 

(ICE ZIRCON Translucent, Zircon Zahn
Italy)- со дијаметар 3mm и висина 3mm
(изработени во П.З.У ДиМарго техничка
лабараторија Охрид) Слика2.

Истражувачките примероци се под-
елени во 3 групи: I Група пескарени цир-
кониумски  дискови (110μm Al2O3 обло-
жени со силика честицки на 3,5 бари Ko-
rox W., Bego Germany) цементирани за
свеж дентин, II Група пескарени цирко-
ниумски дискови(110μm Al2O3 обложени
со силика честицки на 3,5 бари Korox W.,
Bego Germany) и цементирани за песка-
рен дентин (ординациска пескара со 50

μm Al2O3 честички), О Група дискови кои
се режени, непескарени и цементирани
за свеж дентин .

Методологијата на истражувањето се
одвива во 2 фази: Цементирање на цир-
кониумски дискови со двојно полимери-
зирачки атхезивен RelyXU200 Automix3M
ESPE ,Germany, 2 фаза - Тест за испитува-
ње на сила на смолкнување (SBS test ис-
питувано на Машинскиот фaкултет при
УКИМ�Скопје во акредитираната Лабo-
раторија за калибрација на сила и момент
на сила) со Shimadzu Autograph AGS-X. 

Испитувањето на силата на смолкну-
вање е метод со кој прецизно се одредува
напонот на врската на атхезијата кај ден-
талните материјали. Тестирањето се из-
ведува со два адаптера изработени спо-
ред стандардите ISO 29022 за атхезиско
тестирање: постамент за фиксирање на
примерокот и ударен клип со закривено
(назабено) сечило. Слика 3.

1- заб, 2 - подготвениот примерок, 3 -
подготвениот забен примерок и цирко-
ниумскиот диск, 4 - розов акрилат (во кој
е прицврстен забот), 5 - ножот на назабе-

ната машина за смолкнување, 6 - база на
постаментот .

По поминати 24 часа од цементирање-
то примероците ги стававме на универ-
зална машина за тестирање Shimazu Au-
tograph AGS-X (слика 5), каде што вршев-
ме SBS-тест со закривен (назабен) раб
(NOCHED EDGE), со брзина од 1 mm во ми-
нута. Универзалната машина тестирање
е поврзана со компјутер и таа преку софт-
верот врши  точно  и постојано мерење на
силата на атхезија и на максималната
вредност на напонот, до попуштањето на
врската во единица мерка њутон (N) на се-
кој испитуван примерок и ги забележува
резултатите во графикони  и во ексел-та-
бели. (Слика 4.  )

Статистичката анализа e изработена
во статистички програми: STATISTICA
version 10; IBM SPSS 20.0. Собраните под-
атоци се обработeни со помош на след-
ните статистички методи: (просек и стан-
дардна девијација), Mann-Whitney U
тест,Analysis of Variance –ANOVA, Post hoc
Tukey HSD тест. 
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Слика1 Слика.3  Цементиран примерок во постамент
за тестирање со назабен-засечен примерок на-
местен на машината за тестирање

Слика 2

Слика 5. Shimazu Autograph AGS-X  со  поставен
истражувачки примерок на  SBS ТЕСТИРАЊЕ со
назабен ударен клип

Слика 4. Графикон на SBS-тестот
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Резултати
Табела бр. 1  Приказ на просечниот мак-

симален напон во контролната група   це-
ментирана со RelyX U200 Automix 

Табела бр. 2   Приказ на просечниот
максимален напон во II група, пескарен
дентин со 50μм алуминиум честички  и
цементиран дефинитивно  со RelyX U200
Automix 

Табела бр.3   Приказ на просечниот мак-
симален напон во 0 групата на циркони-
умски дискови режени без пескарење,
цементирани со RelyX U200 

Просечните вредности на максимален
напон помеѓу I, II и 0 групата цементира-
ни со RelyX U200 Automix според Analysis
of Variance U тест е статистички сигни-
фикантна за p<0.05 (таб 4).

Табела бр.4 Приказ на Analysis of Vari-
ance U тест

Според Post hoc Tukey HSD тест разли-
ката се должи на статистички сигнифи-
кантната разлика помеѓу I група без трет-
ман  верзус II група  и 0 групата дефини-
тивно цементирани со RelyX U200 Auto-
mix за p<0.05, II верзус 0 група цементи-

рани RelyX U200 Automix за p<0.05 (таб.4a)
Табела бр.4a Приказ на Tukey HSD тест 

Дискусија
Клиничкиот успех на циркониумските

реставрации зависи од типот и техника-
та на цементот за дефинитивно цемен-
тирање. Најбитен параметар се чини де-
ка е соодветната атхезија помеѓу проте-
тичката реставрација и потпорната заб-
на структура. Кога постои трајна и висо-
ко квалитетна врска помеѓу испрепари-
раниот заб и протетичката реконструк-
ција, се добива и подобра ретенција и
маргинална адаптација која спречува
микропропустливост и ја зголемува
фрактурната отпорнст на реставрирани-
те заби и индиректните реставрации  .

Воздушната абразија се користела за
подобрување на јачината на механички-
те врски и е објавено дека придонела за
подобрување на јачината на врската 6.

Од предвидените третмани за подоб-
рување на врската, некои автори не пре-

порачуваат воздушната абразија да се из-
вршува пред цементирање, бидејќи воз-
душната абразија може да влијае на ке-
рамичката површина со создавање мик-
ро пукнатини кои може да ја намалат
јачината на отпор кон фрактури на кера-
миката7.

Други автори сугерираат дека проце-
сот на обработка (CAM) генерира повр-
шинска рапавост што е доволно груба ка-
ко и кај механички и воздушно абради-
раните површински обработки кај некои
целосно - керамички системи8 .

Дел од авторите сугерираа дека цемен-
тите на база на смоли обезбедуваат из-
држливи полимерни врски кои значи-
телно ги зајакнуваат керамичките мате-
ријали со "заздравување" на мали повр-
шински дефекти предизвикани од воз-
душната абразија 9,10. Сепак, многу студии
покажаа подобрена цврстина на врската
на циркониум- керамиката по воздушна
абразија11,12,13,14. 

Поради хемиска инертност и отпор-
ност на агресивни хемиски агенси (силни
киселини, алкали, органски и неоргански
растворувачи), спојувањето на цирконија
со забни ткива или други синтетички ма-
теријали е тешко во споредба со кера-
мички материјал базирани на силика 15 .

Дилемата која ја имавме - дали приме-
ната на воздушната абразија со алуми-
ниумски честички врз циркониумските
протетички изработки влијае врз јачина-
та на атхезијата со дентинот при дефи-
нитивното цементирање - ја решивме
преку резултатите од нашето ин витро ис-
питување.

Просечните вредности на максимал-
ниот напон помеѓу I, II и 0 група дефини-
тивно цементирање RelyX U200 Automix,
според Analysis of Variance U-тестот, е ста-
тистички  сигнификантна за p < 0,05 (та-
бела 4). Според Post hoc Tukey HSD-тестот,
разликата се должи на статистички сиг-
нификантната разлика помеѓу првата
(контролната) група без третман  наспро-
ти II група и 0 група на циркониумски
дискови цементирани со RelyX U200 Au-
tomix за p < 0,05 (табела 4a).

Со ограничувањата на оваа ин витро
студија, највисоки вредности на просеч-
ниот максимален напон на SBS-тестот до-
бивме кај I контролна група каде  имаше
17,03 МРа, па следува група II каде имаше
8,71 MPa, и најмал напон, каде што имаше
4,1 MPa, имавме кај 0 група, односно кај
циркониумот кој не беше пескарен со 110-
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група I просек минимум максимум ст. дев. 
RelyX U200 17,03 14,90 18,00 1,451298 

Табела 1

група II просек минимум максимум ст. дев. 

RelyX U20   8,71 5,18 15,09 3,788418 

Табела 2

0 група просек минимум максимум ст. дев. 

RelyX U200 4,1 3,33   5,87 0,885199 

Табела 3

SS - Effect df - Effect MS - Effect SS – Error df - Error MS - Error F P 

399.3845 2 199.6923 81.99723 13 6.307479 31.65960 0.000010 

Табела 4

 {1} - M=17.030 {2} - M=8.7050 {3} - M=4.1517 

I RelyX  U200{1}  0.000673 0.000189 

II RelyX  U200{2} 0.000673  0.020048 

0 RelyX 0.000189 0.020048  

Табела 4а
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микронски алуминиум оксидни честички
(графикон 1 и табела 1,2,3).

Од добиените резултати можеме да до-
несеме заклучок дека пескарењето на
дентинската површина кај II контролна
група не придонесе за подобрување на
врската и за зголемување на просечниот
максимален напон, па имавме намалува-
ње на вредностите. Кај 0 група, во која
употребивме циркониумски дискови,
кои не беа пескарени имавме најслаби ре-
зултати при SBS-тестот, со најнизок про-
сечен напон кај обата цемента, што ни
укажува на потребата на воздушната аба-
зија (пескарење) на циркониумот во кли-
ничката практика.

Нашите резултати се согласуваат со ре-
зултатите на Matias Kern, кој заклучил де-
ка, за да се добие силна врска со цирко-
ниум-керамиката во клинички услови,
важно е површината за врзување да биде
груба, активирана за хемиско поврзува-
ње и без какви било загадувачи16, 17.

Контрадикторни наоди пријавиле
Zhang, Lawn, Rekow и Thompson, кои утвр-
диле дека силата на врската на пескаре-
ните примероци покажала значителни
намалувања во динамичките и циклич-
ните тестови, што укажува на поголемите
почетни недостатоци при пескарењето18.

Некои автори тврдат дека пескарење-
то ја зголемува површинската грубост на
цирконијата, но тоа не произведува до-
волно јака, трајна врска со атхезивните
цементи со недостаток на лепливи моно-
мери19, 20.

Наспроти нив, Aboushelib, Kleverlaan и
Feilzer изјавиле дека елиминацијата на
воздушната абразија на честички како
површински третман резултира со дра-

матично намалување на јачината на
врската. Според нив, површинската гру-
бост е клучен фактор за атхезијата кон
цирконија21, 22 со што се согласуваме и ние.

Очигледно е дека има различни тврде-
ња за тоа како да се креира трајна врска
помеѓу  циркониумот и дентинската
површина. Но, треба да се напомне дека
во оралната средина цементот е под пос-
тојан притисок од мастикаторните сили,
потоа да се земат предвид влијанието на
плунката, како и термичкиот фактор, кои
доведуваат до намалување на јачината на
врската низ долгогодишната употреба. 

Нашето истражување не наведе на за-
клучок дека пескарењето со алуминиум
оксидни честички на циркониумските
реставрации треба да се воведе како
стандардна процедура во  клиничката
практика.
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и  0 групата цементирани со RelyX U200 .
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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: на-
словна (прва страница), апстракт со
клучни зборови, вовед, материјал и ме-
тод, резултати, дискусија, референци и
прилог од табели, графикони, слики
или илустрации со легенди. Сите стра-
ници, започнувајќи од насловната, тре-

ба да бидат нумерирани  во десниот до-
лен 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 задол-
жителен, но ако авторите сметаат дека
е потребен или неопходен, може да би-
де составен дел на апстрактот. Во овој
случај  тој треба да биде кус, содржаен,
на кој ќе се надоврзе целтта која во
апстрактот е посебен дел. Во делот - ма-
теријал и метод, се посочуваат групите
испитаници, и критериумите кои се
применети. Во случај кога се користи
медикамент, задолжително се цитира
производителот, градот и земјата. Ако
е применета апаратура, тогаш се име-
нува апаратотот со битните каракте-
ристики и повторно производителот,
градот и земјата. Во делот резултати, се
изложуваат само значајните параме-
три и сигнификантните наоди. Заклу-
чокот треба да биде посебен сегмент и
треба да биде кус одговор на поставе-
ната 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
од овој сегмент посочете ја и статис-
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тичката метода која е применета за об-
работка 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 лекови,
пожелно е да биде употребено генерич-
кото име на лекот со точно наведување
на сите податоци кои опфаќаат назив на
произведителот, град, земја. Посебно
истакнете го начинот на примена, обли-
кот и дозирање на лекот. 

Доколку методот е употребуван и пуб-
ликуван 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 јас-
но и во детаил, со цел да биде пристап-
на 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 непо-
желно е наодите да бидат следени со Ва-
ши сопствени видувања и коментари
или, пак, да бидат поврзувани со цитати
од литературата.  

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

кување на графиконот или на табелата,
тоа непотребно го оптоварува текстот.
Бројот на табелите, графиците и слики-
те не е ограничен, но од Вас се очекува
да ги сведете на неоходен минимум. Во
делот резултати, одберете за секој тол-
куван параметар најсоодветен  приказ
(табела, график или фотографија), из-
несете ги најнеопходните наоди тексту-
ално без сопствен  коментар или заклу-
чок  и не ги повторувајте резултатите
преобликувајќи  едни исти наоди  во та-
бела, графикон или текст. Фотографии-
те може да Ви бидат цврст аргумент на
Вашиот наод, но приложете само она
што е  вредно и неопходно да се види. Се-
којдневни, познати и незначајни сос-
тојби немојте да ги фотодокументирате.

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 објасну-
ваат кратенките. За фусноти користете
познати симболи. Во вакви ситуации
како најчести се користат следните фус-
ноти: *, #, и др.

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

Илустрациите (графиконите, фигури-
те и фотографиите) цитирајте ги во текс-
тот исто како и табелите, посочувајќи го
бројот и насловот.

Графиконите нумерирајте ги според
појавување во текстот. Пожелно е гра-
фиконите да бидат изработени во Excel,
а до редакцијата да бидат доставени
електронски или во материјална форма.

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

Ако во текстот предвидувате фотогра-
фија од лице, тогаш за тоа ви е потребна
писмена согласност за објава во јавност,
која ќе ја приложите во Редакција, Во
спротивно, треба да преземете актив-
ности  со која ќе овозможите  лицата да
бидат физички непрепознатливи. 

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 автори
чиј предмет на истражување е сроден со
вашиот избор. Дебатирајте преку до-
биените наодите од студијата, спротис-
тавувајќи се или, пак, потврдувајќи ги
резултатите со други релевантни истра-
жувања. Посебно е важно, во овој дел да
се потенцира важноста на студијата, ап-
ликативноста или научниот придонес. 

Делот дискусија завршува со заклу-
чок кој се надоврзува на дискусијата и е
спонтан  завршеток на студијата. За де-

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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лот заклучок  не е предвиден посебен
сегмент.  Всушност, во последниот пасос
потенцирајте го заклучокот кој треба да
биде одговор на поставената цел.  При
оформување на заклучокот водете се од
целтта. Имено, заклучете го она што ви
е зададено како задача во целтта, онака
како што произлегува од добиени ре-
зултати на истражувањето. Избегну-
вајте да поддржувате тврдења за кои не-
мате покритие од спроведеното истра-
жување или, пак, да давате приоритети
при состојби кои докрај не се дефини-
рани. Доколку изборот на темата дозво-
лува, пожелно е да произлезат одреде-
ни препораки со кои ќе ја истакнете
важноста 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.  Секоја
од референците добива последователен
број започнувајќи од првата и завршу-
вајќи со последната референца. За ци-
тирање на референците во делот лите-
ратурата користете ги инструкциите на
примерите кои следат, за трудови во
списанија, извадоци од книги, моногра-
фии, магистерски и докторски трудови.

Непублицирани трудови, податоци од
лични комуникации не треба да ги ко-
ристите 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 терми-
нот  “во печат”.

Цитирање референци во текстот
Во текстот референците се цитираат

со посочување на првиот автор ако се
работи за еден , а ако во трудот учест-

вуваат  два автори, тогаш се именуваат
двата.

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 име-
нува првиот автор се дополнува со до-
давката соработници во скратен облик.

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 цити-

рани трудови во стручни и научни спи-
санија, книги, монографии, магистер-
ски, 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 com-
pany,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 пародонталната бо-
лест кај младата популација
(магистерски труд) Скопје, Ма-
кедонија; Стоматолошки факул-
тет, 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.  
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Naša pojdovna točka e istražuvanje na hemiskata formulacija i sinteza na polimeri. So preku triesetgodišno iskustvo, 

uspeavme vo razvivanje na širok spektar na proizvodi, vklučuvajki alginati i silikoni za zemanje na otpečatok i sredstva 

za kontrola na infekcija. Se e integrirano so oprema, specifično dizajnirana vo soglasnost so kliničkite procesi.

Taka gi zadovoluvame potrebite na stomatolozite so pomoš na mreža od skoro 1000 dileri širum svetot.
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