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д-р Дијана Трелавиќ (Словенија), д-р Сеад 
Реџепагиќ (БиХ), д-р Наташа Јакоба (Србија) 
д-р Васка Вандевска-Радуновиќ (Норвешка), 
д-р Ана Aнгелова Волпони (УК), д-р Кристина
Попова (Бугарија), д-р Розарка Будина, 
д-р Чилијана Тоти (Албанија), д-р Владимир 
Поповски, д-р Даница Поповиќ-Моневска, 
д-р Лидија Поповска, д-р Недим Касами, 
д-р Џељаљ Ибраими (Р.Македонија)

Подготовка, компјутерска 
и графичка обработка: 
Ристе Недановски, Јасминка М Јанева, 
Октај Омерагиќ

Издавач:
Стоматолошка комора на Македонија
Ул: „Огњан Прица” бр. 1/4-5 
1000 Скопје
Тел: 02/ 32 46 851; 32 46 852
факс: 02/ 32 46 850 
Жиро - сметка: 300000000477179
Депонент: Комерцијална Банка АД Скопје
ЕДБ: 4030996268633
www.stomatoloskakomora.org

Излегува 3 пати годишно во тираж: 
3.500 примероци

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

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

Плаќањето се врши врз основа на 
доставени фактури во денарска против-
редност, според средниот курс на НБРМ 
на денот на фактурирање.
СКМ не е обврзник за ДДВ.
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АКТУЕЛНО
На конкурсите за испитувачи и едукатори 
аплицираа 170 доктори на стоматологија

Солидарна помош за ординациите настрадани 
во поплавите во скопскиот регион 

РЕГУЛАТИВА
Наскоро нов  Правилник за планот 
и програмата за пробна работа 

СОВРЕМЕНА СТОМАТОЛОГИЈА
Асоцираност на пародонталната болест 
со побрз когнитивен пад кај луѓето 
со Алцхајмерова болест

КСУ

СОВРЕМЕНА СТОМАТОЛОГИЈА
Ankylos  импланти – докажан квалитет 
повеќе од 30 години

СОВРЕМЕНА СТОМАТОЛОГИЈА
Tромбоцитно збогатениот фибрин (PRF) 
при третман на интракоскените дефекти 

Дали црвеното вино е добро за забите? 

АПОЛОГИЈА
Етностоматолошкатa материјална култура 
на Република Македонија

Современ интердисциплинарен 
пристап за реконструкција 
на тотална беззабост

Прим. д-р Данило Крстевски, д-р Ѓорги Трајковски,
д-р Дубравка Ангелиќ
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Почитувани колешки и колеги,

Зад себе оставивме, период на богати конгресни активности кои беа задоволство за сите нас, мес-
то каде ги освеживме нашите знаења, но и научивме по нешто ново што ги прошири нашите ви-
дици.  Бевме сведоци на конгреси кои веќе смело зачекорија во својата традиција  т.е.  3-от Конгрес
на Здружението  на специјалисти по ортодонција или, пак, на оние кои беа првенци, но исто та-
ка успешни како одамна да ја  имаат совладано  вештината на организација  на првите конгрес
на здруженијата на специјалисти по орална хирургија и на протетика.

Секако,  пофалба и честитки, за претседателот на Здруженето на спе-
цијалистите по ортодонција, проф. д-р Габриела Ќурчиева-Чучкова, претсе-
дателот на Зружението на специјалисти по орална хирургија проф. д-р Ма-
рија Пеева-Петреска и претседателот на Здружението  на специјалисти по
стоматолошка протетика, доц.   д-р Сашо Еленчевски,   чиј ентузијазам,
труд, желба, знаење  и неуморна работа резултираа во плодни професио-
нални денови исполнети со задоволство и многу позитивни критики од слу-
шателите.

Колку да се потсетиме,  од 12- ти до 15-ти мај оваа година, во Охрид, се одр-
жа 3-ти Конгрес на Здружението на специјалисти по ортодонција при МСД
со меѓународно учество, на кој активно учество  зедоа голем број ортодонти
од Македонија, Србија, Бугарија, Хрватска, Грција и Албанија..

На Конгресот, како поканети предавачи, учествуваа и еминентни професо-
ри од Македонија, не само од областа на ортодонција туку и  пошироко, со
што Конгресот прикажа  интердисциплинарен карактер.

Првиот македонски конгрес за орална и имплантнa хирургија со интернационално учество се одр-
жа од 2-4.06.2016 во Скопје, под мотото ,,Уметноста на оралната и имплантната хирургија на
дланка” (State of the art oral and implant surgery, right in your hands).

Во работниот дел на Конгресот зедоа учество вкупно осумнаесет светски еминентни поканети
пленарни предавачи од земјава и од странство. Така, овој настан се издвои со својата уникатно
богата интернационална програма и посетеност од европски и светски рамки. Во практичниот
дел на конгресните активности беа одржани вкупно шест работилници од областа на оралната
хирургија и имплантологија: 

Од 24 до 26 јуни 2016 година се одржа и Првиот конгрес  со меѓународно учество на специјалисти-
те по стоматолошка протетика при МСД, под наслов: „Современа протетика – уметност во сто-
матологијата“. Како предавачи, по покана, беа повеќе истакнати професори од земјата и стран-
ство. Покрај поканетите предавачи, свои искуства презентираа голем број доктори специјалис-
ти  и стоматолози со усни и постер презентации. Работниот дел беше надополнет со повеќе
курсеви по имплантологија – орален и протетски дел, како и курс за препарација. Исто така, на
Конгресот имаше курсеви и предавања за забни техничари од неколку странски држави. Посете-
носта на Конгресот беше на завидно ниво, од страна на колегите од  Македонија и од други земји.

Искрени честитки до претседателите, организаторите и учесниците на конгресите. Со својата
сериозност,  несебично залагање и посветеност овозможија да ја приближат науката од светски
размери до сите нас, колегите од Македонија, да ги размениме  искуствата  во професијата од раз-
ни страни на светот и по можност да го имплементираме се она што е прифатливо и можно.
Контактите, колегијалните дружења и соработката станаа поцврсти што отворија нови хо-
ризонти кај сите нас во различни сфери на стоматологијата.

Проф. д-р Мирјана Поповска

СТОМАТОЛОШКА 
КОМОРА НА 
МАКЕДОНИЈА

Во знак на конгресите



Кога 2014 бевме избрани како раководство,
една од стратетшките определби беше да на-
правиме напори за поголема меѓународна
афирмација на Комората. Започнавме со кон-
солидирање на нашето учество во К-4 проек-
тот, заедно со коморите на Словенија , Хрватс-
ка и Босна и Херцеговина.  Продолживме со
билатерални комуникации со соседните асо-
цијации што донесе до меморандуми за сора-
ботка со Бугарската дентална асоцијација ка-
ко и воспоставување на интензивна соработ-
ка со Стоматолошката комора на Србија , Ден-
талната асоцијација на Турција итн.

Минатата, 2015 година, во ноември, Стомато-
лошката комора на Македонија учествуваше
како поканет гостин и на седниците на Собра-
нието на CED во Брисел, каде поради фактот
дека не сме земја членка на ЕУ не можевме да
добиеме поинаков статус. Сепак, решени сме
да продолжиме со следење на седниците во
Брисел и понатаму, бидејќи сметаме дека само
комуникацијата и нашето присуство во реле-
вантните регионални, европски и секако светс-
ки институции ќе ги водат нашите доктори во
понатамошен прогрес.

На крајот од 2015-та година Извршниот одбор
на Комората донесе Одлука за аплицирање за
редовно членство во FDI (Светската дентална
федерација)  која со околу 200 асоцијации и
членки од над 130 држави е најголема, најре-
левантна и највлијателна дентална асцијација
на светско ниво. 

Зошто FDI? 

FDI работи, предлага решенија за проблеми и
дава препораки витални за иднината на сто-
матологијата.

Исто така, FDI организира конгреси, но и под-
држува локални и регионални едукативни нас-
тани широм светот со што континуирано рабо-
ти на подигнување на квалитетот на стомато-
лошката здравствена заштита и на подобрува-
ње на свеста за оралното здравје на светската
популација.

Тој факт поврзан со уште поголемиот факт де-
ка она што FDI го работи на светско ниво, во
Македонија го работи Стоматолошката комо-
ра на Македонија. На ова може да додадеме
дека како обврска на Комората се и голем дел

6 vox dentarii СТОМАТОЛОШКА КОМОРА НА МАКЕДОНИЈА

НА ГЕНЕРАЛНОТО СОБРАНИЕ НА СВЕТСКАТА ДЕНТАЛНА АСАМБЛЕА

Стоматолошката комора
полноправен член  на FDI

актуелно



7vox dentarii

актуелно

СТОМАТОЛОШКА КОМОРА НА МАКЕДОНИЈА

од законската регулатива - започнувајќи од про-
бната работа за завршените доктори на стома-
тологија па до стекнување на лиценци за рабо-
та и контрола на континуираната едукација и
стручноста во работата на докторите и ордина-
циите. Сето тоа како надлежности на Комората
па, сметајќи дека нашата организираност,
влијание и можности се само уште еден мотив
за вредностите, си дадовме за цел мисијата на
FDI да ја пренесеме на сите доктори во нашата
земја, аплицирајќи за членство во највидната
светска дентална асоцијација. 

На 04.09.2016 претставниците на Стоматолош-
ката комора имаа останок со Извршниот коми-
тет на FDI на кој,  Извршниот комитет на FDI бе-
ше запознаен со нашата поставеност како Ко-
мора, со организираноста и влијанието на Ко-
мората во Македонија. На ова следуваше соста-
нок со Советот на FDI, на 05.09.2016 година, од
кој произлезе позитивната препорака до Гене-
ралното собрание, согласно Статутот и регула-
тивата на FDI.

Генералното собрание на FDI се одржа на
09.09.2016 година и помеѓу останатите точки на
дневниот ред, како посебна, беше разгледана
апликацијата на СКМ и по кратко образложение
на спикерот на Собранието на FDI, д-р Герхард
Зебергер,  за ставот на Советот и неговата пре-
порака за регуларно членство на Стоматолош-
ката комора на Македонија, се гласаше и со 172
гласа “за“ и 9 против - Собранието на FDI доне-
се Одлука со која Стоматолошката комора на
Македонија стана регуларен член на FDI.

Д-р Маријан Денковски

Драги колеги,

Со големо задоволство сакам да ја споделам со Вас за мене
битната информација - Стоматолошката комора на Ма-
кедонија е една од членките на најмоќната светска, про-
фесионална стоматолошка асоцијација FDI. Ова членство
е дотолку посилно што нашата ангажирност е засилена и
со членувањето на Македонското стоматолошко друшт-
во, па оттука и во претставувањето на македонската фе-
ла и во пренесувањето на ставовите на докторите по ден-
тална медицина во Македонија е уште поголемо.

Мојата ангажираност, како претседател на единствена-
та еснавска институција во државава која ги застапува
стојалиштaтa на сите стоматолози од секој аспект, беше
меѓународната комуникација на Комората да биде на најви-
соко ниво. И, без и најмалку скромност сакам да потенци-
рам дека во тоа и успеавме. Стоматолшката комора на Ма-
кедонија денес е членка на највидните меѓународни профе-
сионални асоцијации: членка на К4 (коморите од Македонија,
Словенија, Босна и Херцеговина и Хрватска), Асоцијацијата
на комири и асоцијации на Југоисточна Европа и Азија,  CED
(Асоцијација на комори и на асоцијации на земјите членки на
ЕУ), меѓудржавните договори со националната Бугарска
стоматолошка асоцијација, Асоцијацијата на доктори на
стоматологија на Абанија и, најновото, зачленувањето на
Комората во FDI а со тоа и во ERO, како регионална едини-
ца на Светската дентална федерација.

Се надевам дека со отворање на портитите до светска-
та елитна стоматологија и новините во светот во овој
дел на медицината ќе бидат поблиску до нас и ќе ни помог-
нат со поголема ангажираност, со желба за воведување на
нови и веќе прифатени современи методи да го подигнеме
не само личното ниво како стоматолози туку дека сто-
матологијата ќе ја поставиме на едно завидно ниво.

Проф.д-р Владимир Поповски,
Претседател на СКМ
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Стоматолошката комора на Македонија се солидари-
зираше со граѓаните и  колегите кои беа погодени од поп-
лавата што во почетокот на август го погоди скопскиот

регион. Во таа насока СКМ донесе Одлука, во рамките на
можностите, финансиски да ги помогне настраданите
стоматолошки ординации.

За таа цел беше формирана и посебна Комисија при
Комората која направи увид и евидентирање  на штети-
те. По направената проценка на  поплавените ординации,
во зависност од степенот на евидентираната штета, им
беше доделена финансиска помош која се движи од
6.000  до 10.000 денари. Со оваа хумана акција беа по-
могнати седум стоматолошки ординации во поплавени-
те подрачја.

Во рамките на овие активности, Стоматолошката ко-
мора со поддршка на Colgate, на 19 август 2016 им дони-
раше и средства за орална хигиена на  граѓани во попла-
вените подрачја. 

Стоматолошката комора на Македонија распиша кон-
курси за испитувачи за стручен испит и едукатори за
спроведување на пробна работа на кои се пријавија 170
доктори на стоматологија од целата Република. Конкур-
сите беа отворен до 30.09.2016 година. Од докторите
кои аплицираа за испитувачи за стручен испит се
пријавија 76 доктори на стоматолошки науки и 94 еду-
катори кои ќе ја спроведуваат пробната работа.

Согласно важечката регулатива, испитувачите за спро-
ведување на стручниот испит, требаше да приложат: 

1.  Пријава (образец кој можеше да се најде на 
интернет страницата на Комората);

2. Доказ дека се доктори на науки од областа 
на стоматологијата; 

3. Доказ за издаден научен труд со импакт фактор. 
Според Законот за здравствена заштита, до за-
почнувањето на примената на одредбите од чле-
новите 121 став (5) со кој се регулирани условите
кои треба да ги исполнуваат членовите на испит-
ните комисии за спроведување на стручниот ис-
пит на дипломираните доктори на стоматологија,
стручниот испит се полага пред комисија составе-
на од пет членови кои се доктори на наука од об-
ласта на стоматологијата, избрани во наставно -
научно или научно звање, со издадени најмалку: 

- еден научен труд со импакт фактор 
до 1 јануари 2016 година,

- два научни труда со импакт фактор 
до 1 јануари 2017 година,

- три научни труда со импакт фактор 
до 1 јануари 2018 година,

- четири научни труда со импакт фактор 
до 1 јануари 2019 година и

- пет научни труда со импакт фактор 
до 1 јануари 2020 година.

4. Лиценца за работа издадена од Стоматолошката 
комора на Македонија. 

За едукаторите, под чиј надзор ќе се спроведува про-
бната работа за дипломираните доктори на стоматоло-
гија, обврска беше:

1. Да се поднесе пријава (образец кој можеше 
да се најде на интернет страницата на Комората); 

2. Доказ за седум години искуство во стоматолошката
дејност од добивањето на лиценцата за работа; 

3. Доказ за заснован работен однос на неопределено
време во здравствена установа или образовна 
инситуција од областа на стоматологијата; 

4. Сертификати за континуирана стоматолошка 
едукација.

СОГЛАСНО ПОСЛЕДНИТЕ ЗАКОНСКИ ИЗМЕНИ

На конкурсите за испитувачи и едукатори
аплицираа 170 доктори на стоматологија

Солидарна помош за ординациите 
настрадани во поплавите во скопскиот регион 
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Правилникот со којшто се пропишуваат планот и про-
грамата за пробна работа на здравствените работници
со високо образование, како и образецот и начинот на
водење на книшка за пробна работа е изготвен и за не-
го се чека на одобрување од министерот за здравство. 

Текстот на овој Правилник се однесува на пробната
работа за дипломираните стоматолози со пет или шест-
годишни студии и за дипломираните доктори и фарма-
цевти. Правилникот се изготвуваше во консултација со
трите комори од областа на медицината. Новина во де-
лот на стоматологијата е што од програмата на стажи-
рањето е изземен предметот медицина на трудот.  При-
правничката работа останува во траење од една годи-
на за оние кои завршиле петгодишни студии и шест ме-
сеци за оние кои завршиле шестгодишни студии по сто-
матологија.

Пробната работа на здравствените работници со за-
вршен Стоматолошки факултет која трае  една година
се спроведува според следниот план:

Пробната работа на здравствените работници со за-
вршен Стоматолошки факултет  која трае шест месеци
се спроведува според следниот план:

Во текот на пробната работа здравствениот работник
со завршен Стоматолошки факултет треба да се оспо-
соби за:

1. Примарна стоматолошка здравствена заштита: 

Знаења и клинички вештини за: патологијата на тврди-
те забни ткива, патологијата на забната пулпа и паро-
донтот; современи реставративни материјали; гинги-
вална и пародонтална болест,орална патологија,денто-
гено условен фокален синдром; изработка на тотални и
парцијални протези и упатства за нивно користење и
одржување, изработка на дентални коронки и мостови;
плексус, спроводна и општа анестестезија, инструмен-
ти , техника на екстракција на заби, копликаци  и нивно
решавање ,екстракција кај   болни со општи заболувања
и глосити (акутни, хронични и вродени); терапија на  ка-
риесот и компликациите на кариесот кај млечни и мла-
ди трајни заби, трауматски повреди на забите и потпор-
ниот апарат на забите, интерцептивни ортодонски ин-
тервенции, примарни превентивни мерки за одржува-
ње на оралното здравје.

2. Болести на устата и пародонтот

Знаења и клнички вештини за гингивалната и паро-
донталната болест; за оралната патологија и медицина
( вирусни стоматити, автозна болест, дерматози, психо-
соматски условени афекции, микотични заболувања,
специфични заболувања, хејлити, глосити, крвни забо-
лувања, орални промени, преканцерозни состојби, про-
мени во сектецијата на плунката); знаења и клинички
вештини за дентогено условениот фокален синдром.

3. Болести на забите и ендодонтот

Знаења и клинички вештини за: дијагностицирање на
заболувањата на тврдите забни ткива; видови на забо-
лувања на тврдите забни ткива и нивна терапија; акут-
ни пулпити, хронични пулпити, терапија на пулпитните
заболувања (витална и мортална); дијагностицирање на
видовите на гангренозно распаднато пулпино ткиво и
терапија на истото; некроза, некробиоза и нивна тера-
пија; видови на парадонтити и нивна терапија.
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денови
� примарна стоматолошка здравствена заштита 70
� болести на забите и ендодонтот 40
� болести на устата и пародонтот  40
� детска и превентивна стоматологија 60
� орална хирургија 45
� максилофацијална хирургија   20
� ортодонција  30
� стоматолошка протетика-мобилна 30
� стоматолошка протетика-фиксна      30

денови
� детска и превентивна стоматологија 30
� фиксна стоматолошка протетика 30
� мобилна стоматолошка протетика 30
� орална хирургија 30
� болести на забите и парадонтот  30
� болести на устата и ендодонтот 30

Наскоро нов  Правилник за планот
и програмата за пробна работа 
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4. Мобилна стоматолошка протетика

Тотална протеза:

Знаења и клинички вештини за: анатомија и физиоло-
гија на ОФС, стоматолошка антропологија, артикулато-
ри и лицев лак, промени после тотално губење на заби-
те; дијагноза, планирање, подготовки и терапија на то-
тална беззабност, отпечатоци, меѓувилични соодноси,
избирање, поставување на заби и оклузални шеми кај
тотални протези, предавање на протези на упатства за
користење и одржување на протезите, проблеми повр-
зани со предавањето на тоталните протези; имедијатни
и единечни тотални протези; лабараториски постапки
и репаратури.

Парцијални протези:

Знаења и клинички вештини за: биолошки супстрат кај
парцијална беззабност; промени во стоматогнатниот
систем по делумно губење на забите; класификација на
парцијална беззабност и парцијални протези; делови на
парцијална протеза, облици на базата на горна и долна
парцијална протеза; дентален дел на парцијалната про-
теза (средства за ретанција, стабилизација и дентално
пренесување на џвакопритисокот); паролелометрија и
фрезирање; современи средства за ретенција на пар-
цијална протеза; клинички постапки за изработка на
парцијални протези (анамнеза, преглед, подготовка, от-
печатоци, определување на вилични соодноси, избор и
поставување на заби, проба на поставените заби, лаба-
раториски процедури, предавање на парцијални проте-
зи, упатства за користење и продолжување на пар-
цијалните протези); репаратури кај парцијалните проте-
зи; субтотални и покривни протези.

5.Фиксна протетика

Вештачки коронки:

Знаења и клинички вештини за: подготовка на усната
празнина за лекување на дефектите на забните низови,
едноделно леани коронки, естетски коронки, фасети-
рани со керамички маси, неметални коронки, двојни или
телескопски коронки, систем на телескоп коронки, пни
коронки-штифт коронки, леани надградби, наменски
или атипични коронки, синтер коронки, Вита-ин царам,
таргис - систем, вектрис-систем, арглас неметални ко-
ронки, експрес систем; препарација на коронки, видови
демаркациони линии, прибор за препарација, форми за
забно трупче, видови за заштита на препариран заб, уло-
га на заштитните коронки.

Дентални мостови:

Знаења и клинички вештини за: дентални мостови-де-
финиција основни појмови; составни делови на мост,
индикација за изработка на мостови, контра индикација
за изработка на мостовни конструкции, улога на мост,
услови за изработка на мост, предности и недостатоци

на мостовни конструкции, поделба на мостовите, про-
мени на лигавицата под телото на мостот, препарација
на заби за изработка на мост (акрилатни, метал кера-
мички), подготовка на гингивален сулкус за земање на
отпечаток,  отпечатоци за изработка на фиксно проте-
тички конструкции, методи за отпечатување, акрилатни
фасетирани мостовни конструкции, метал керамички
мостовни конструкции, симнување и демонтирање на
стари мостовни конструкции, компликации кај мостов-
ни конструкции, фасетирање на мостови со композит-
ни маси, диференцијална индикација помеѓу фиксни и
мобилни делумни надоместоци, циркуларни мостови,
крилен, висечки, апендикс мост и екстензионен мост.

6. Ортодонција

Знаења и клинички вештини за: превентивни мерки во
пренеталниот период, превентивни мерки во период на
доенче и детство, рана дијагноза и интерцептивни мер-
ки за рано отстранување на неправилности на поедини
заби и дентални лекови, неправилности во сагитала (ма-
локлузија и, лл/1, лл/2 и ллл класа по Англе, неправил-
ности во вертикала (отворен и длабок загриз, латероок-
лузија), неправилности во трансферзала (вкрстен за-
гриз, латерооклузија), тимска соработка со специјалис-
ти од другите стоматолошки специјалности.

7. Орална хирургија

Знаења и клинички вештини за: плексус анестезија во
горна и долна вилица, спроведена анастезија во горна
и долна вилица, рауш наркоза, средства за локална и
површинска анестезија, компликации од општа и ло-
кална анестезија, синкопа, колапс, анафилактичен шок;
дезинфекција, стерилизација; типични екстракции на
забите, атипични екстракции на забите, типични екс-
тракции на забите, компликации при екстракции на за-
би, синус аперта, радикс ин антро, луксацио мандибу-
лае, хематом, емфизем; хируршко-ортодонтски трет-
ман на импактирани заби; хируршки методи како по-
мош на терапијата на хроничните периодонтити, кли-
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нички форми на А.О.И. (Акутна одонтогена инфекција),
општа и локална терапија А.О.И., одонтогени и неодон-
тогени цисти, реимплантација, трансплантација и им-
плантација на заби, предпротетски хируршки интер-
венции на меките и на коскените делови на вилиците,
видови на крварење, нормална хемостаза, вештачка хе-
мостаза (хемиска, биолошка, механичка и физичка ме-
тода), орално хируршки интервенции при болни со хе-
морагичен синдром. 

8. Детска и превентивна стоматологија

Знаења и клинички вештини за: изведување на сто-
матолошки интервенции кај децата; аномалии во раз-
војот на забите; кариес на млечни заби; кариес на мла-
ди трајни заби; ендодонтски третман на млади и трајни
заби; материјали за реставрација во детската стомато-
логија; орално-хируршки интервенции во детска воз-
раст; трауматски повреди (фрактури на млечни и трајни
заби, повреди на потпорниот апарат на забите, повре-
ди на меките ткива).

9. Превентивна стоматологија

Поделба на превентивната стоматологија; дентален
плак и неговата улога во настанување на забниот ка-
риес; развој на кариозна лезија (иницијална кариозна
лезија); механичка и хемиска контрола на денталниот
плак; улога на флуоридите во превентивата на забни-
от кариес (ендогена и егзогена флуор профилакса); за-
левање на јамички и фисури; одредување на кариес ри-
зик кај пациентот; влијание на храната кај забите во раз-
вој и забите во функција; интерцептивни ортодонтски
интервенции; мотивација на децата како фактор за одр-
жување на оралното здравје.

10.  Максилофацијална хирургија

Знаења и клинички вештини за: припрема на пациен-
ти со компромититано општо здравје; превенција и ме-
наџмент на ургентни состојби; основни принципи во хи-
рургијата; зараснувње на рана; принципи на асепса;
постоперативна контрола на пациентот (контрола на
постеоперативното крварење, едем, тризмус, орална
хигиена, контрола на болка, контрола на инфекција);
превенција и менаџмент на хируршките компликации,
компликации настанати за време на интервенцијата,
компликации постоперативни; одонтогени инфекции -
комплексни одонтогени инфекции (фегмони во лице-
вите ложи, флегмони во вратните ложи, компликации
при флегмони), одонтогени заболувања на максилар-
ниот синус; заболувања на плунковните жлезди; орал-
ни лезии; диференцијална дијагноза, биопсија, видови
на биопсија; малигни заболувања во оралната празни-
на; дијагностички процедури (УС, КТ.МРИ, ); повреди на
меките ткива и дентоалвеоларниот комплекс; повреда
на лицевите коски; ТМЗ и МБДС, Физиологија на бол-
ка, Д.Д. на болни состојби. Класификацијана ТМЗ поре-
метувања.

Образец и начин на водење
на  книшка за пробна работа

Пробната работа се запишува во книшката за про-
бна работа. Здравствената установа во која се спро-
ведува пробната работа врши распоред на здравст-
вените работници, за нив води посебна евиденција
и обезбедува услови за изведување на практичната
обука од пробната работа.

Пред отпочнувањето на вршење на пробната ра-
бота,  здравствениот работник во здравствената ус-
танова поднесува книшка за пробна работа заедно
со заверен препис или заверено фотокопие од дип-
лома.

Во книшката за пробна работа едукаторот ги вне-
сува податоците за здравствениот работник и ја за-
верува со свој потпис и со печат на здравствената ус-
танова.

При спроведувањето на секој дел од планот на
пробната работа во соодветната работна единица од
здравствената установа едукаторот го запишува от-
почнувањето на пробната работа според планот и
програмата во книшката за пробна работа, а го за-
верува со својот потпис и факсимил и со печат на
здравствената установа при завршувањето на соод-
ветниот дел од пробната работа.

Пробната работа  по правило се врши без прекин.
Во случај на отсуство поради болест и повреда,

спреченост од работа поради бременост, раѓање и
мајчинство, како и повик од надлежен орган, врше-
њето на пробната работа се прекинува и продолжу-
ва по завршувањето на случајот.

Во книшката за пробна работа се запишува дата-
та на почнувањето и завршувањето на пробната ра-
бота по делови што ги заверува здравствената уста-
нова во која здравствениот работник ја врши про-
бната работа.

Во делот од книшката за пробна работа, предви-
ден за запишување на податоците за практичната
обука на здравствениот работник, здравствената ус-
танова внесува податоци за името и седиштето на
установата, организационите единици и времетрае-
њето на пробната работа.  

Во делот предвиден за опис на практичната обу-
ка, едукаторот внесува податоци за работите кои
здравствениот работник ги запознал преку обуката
според програмата, по истекот на времето предви-
дено за практичната обука запишува опис за стек-
натите практични знаења и го заверува со свој пот-
пис и факсимил и со печат на здравствената уста-
нова.

регулатива



П Р А В И Л Н И К

за начинот на пријавување за полагање и начинот на полагање на стручен ис-
пит на здравствените работници со високо образование, бројот на поставени пра-
 шања и практични примери, времетраењето и бројот на бодови со кој се смета де-
ка стручниот испит е положен, поднесувањето на приговор од здравствениот ра-
ботник кој не го положил стручниот испит и начинот на издавање на уверение-
то за положен стручен испит, како и формата и содржината на уверението за по-
ложен стручен испит на здравствените работници со високо образование

мај 2016 год.



Врз основа на член 121 став (20) од Законот за здравствена-
та заштита (“Службен весник на Република Македонија”

бр. 43/12), министерот за здравство донесе

ПРАВИЛНИК

за начинот на пријавување за полагање и начинот на по-
лагање на стручен испит на студентите на медицина и

на здравствените работници со високо образование,
бројот на поставени прашања и практични примери, вре-
метраењето и бројот на бодови со кој се смета дека струч-

ниот испит е положен, поднесувањето на приговор од
здравствениот работник кој не го положил стручниот ис-

пит и начинот на издавање на уверението за положен
стручен испит, како и формата и содржината на увере-

нието за положен стручен испит на здравствените работ-
ници со високо образование

I. ОПШТА ОДРЕДБА

Член 1
Со овој правилник се пропишува начинот на пријавување за
полагање и начинот на полагање на стручен испит на сту-
дентите на медицина и на здравствените работници со ви-
соко образование, бројот на поставени прашања и практич-
ни примери, времетраењето и бројот на бодови со кој се сме-
та дека стручниот испит е положен, поднесувањето на при-
говор од здравствениот работник кој не го положил стручни-
от испит и начинот на издавање на уверението за положен
стручен испит, како и формата и содржината на уверението
за положен стручен испит на здравствените работници со ви-
соко образование.

II. НАЧИН НА ПРИЈАВУВАЊЕ ЗА ПОЛАЕАЊЕ НА
СТРУЧЕН ИСПИТ НА СТУДЕНТИТЕ НА МЕДИЦИ-
НА И ЗДРАВСТВЕНИТЕ РАБОТНИЦИ СО ВИСОКО
ОБРАЗОВАНИЕ ОД ОБЛАСТА НА МЕДИЦИНАТА,
СТОМАТОЛОЕИЈАТА И ФАРМАЦИЈАТА

Член 2
(1) Здравствениот работник со високо образование од облас-
та на медицината кој ги исполнува условите за полагање на
втор дел на стручен испит, како и здравствениот работник со
високо образование од областа на стоматологијата или фар-
мацијата, кој ги исполнува условите за полагање на стручен
испит (во натамошниот текст: кандидатот) најдоцна во рок од
една година од денот на завршувањето на планот и програ-
мата на пробната работа, поднесува писмена пријава до Ле-
карската, Стоматолошката, односно Фармацевската комора
за полагање на стручен испит, кон која приложува уверение
за завршено високо образование од областа на медицината,
стоматологијата или фармацијата и книшката за пробна ра-
бота како потврда за завршена пробна работа, во оригинал
или копија заверена од нотар.

(2) Студентот на медицината, кој ги исполнува условите за
полагање на прв дел од стручен испит поднесува писмена
пријава до Лекарската комора за полагање на прв дел на
стручен испит, кон која приложува докази дека ги исполну-
ва условите за полагање на прв дел од стручен испит, про-
пишани со закон.
(3) Лекарската, Стоматолошката, односно Фармацевтската
комора на крајот од тековната година определува најмалку
пет редовни испитни сесии за полагање на стручен испит во
наредната година.
(4) Лекарската комора организира полагање на прв дел на
стручен испит за студентите на медицина во најмалку пет ре-
довни испитни сесии распоредени во месеците август и сеп-
тември.
(5) Лекарската, Стоматолошката, односно Фармацевтската
комора организира полагање на стручен испит во вонредни
испитни сесии секогаш кога најмалку пет кандидати доста-
виле пријава за полагање на стручен испит.
(6) Пријавата за полагање на стручниот испит се поднесува
до Лекарската, Стоматолошката, односно Фармацевтската
комора, најмалку еден месец пред да се полага стручниот ис-
пит, која го одобрува полагањето на стручниот испит и го
определува датумот на неговото полагање.

Член 3
(1) На кандидатот му се одобрува полагање на стручниот ис-
пит откако Лекарската, Стоматолошката, односно Фарма-
цевската комора ќе утврди дека кандидатот ги исполнува ус-
ловите за полагање на стручниот испит.
(2) Лекарската, Стоматолошката, односно Фармацевската ко-
мора до кандидатот за кој ќе утврди дека ги исполнува усло-
вите за полагање на стручниот испит доставува известува-
њето дека е одобрено полагање на стручниот испит со кое го
информира и за времето и местото на полагањето.
(3) Лекарската, Стоматолошката, односно Фармацевската ко-
мора до кандидатот за кој ќе утврди дека не ги исполнува ус-
ловите за полагање на стручниот испит доставува известу-
вањето дека не е одобрено полагање на стручниот испит во
кое се наведуваат и причините за неодобрувањето.
(4) Известувањето од ставовите (2) и (3) на овој член се доста-
вува до кандидатот најдоцна петнаесет дена пред денот
определен за полагање на стручниот испит..
(5) На кандидатот му се овозможува да го полага стручниот
испит во првата наредна испитна сесија од денот на одобре-
ната пријава за полагање на стручниот испит.
(6) Незадоволниот кандидат од став (3) на овој член поднесу-
ва приговор до претседателот на Лекарската, Стоматолош-
ката, односно Фармацевската комора или од него овластено
лице, кој откако ќе одлучи по приговорот во рок од 5 дена од
денот на приемот на приговорот, ќе го извести кандидатот за
донесената одлука.
(7) Лекарската, Стоматолошката, односно Фармацевската ко-
мора во рок од 3 дена од денот на донесувањето на одлуката
по приговорот од став (5) на овој член до кандидатот ја доста-
вува одлуката со правна поука.



Член 4
(1) Кандидатот стручниот испит го полага во времето и на
место определено за полагање, содржано во известувањето од
член 3 став (2) од овој Правилник дека е одобрено полагање
на стручниот испит.
(2) Лекарската, Стоматолошката, односно Фармацевската ко-
мора, на барање на кандидатот во кое ги образложува и кон
кое приложува докази за постоење на причините за барање-
то, може да одобри полагање на стручниот испит во друга ис-
питна сесија различна од сесијата содржана во известување-
то од член 3 став (2) од овој Правилник доколку утврди дека
причините наведени од кандидатот се оправдани.

Член 5
(1) Вториот дел на стручниот испит на докторите на медици-
на и стручниот испит на докторите на стоматологија и на дип-
ломираните фармацевти се состои од три дела и тоа:

- прв дел, кој се полага писмено и со кој се проверува тео-
ретското знаење на здравствениот работник,

- втор дел, кој се полага усно и со кој се проверува тео-
ретското знаење на здравствениот работник, и

- практичен дел, со кој се проверува способноста на
здравствениот работник за примена на стекнатото тео-
ретско знаењето во практика.

(2) Првиот дел на стручниот испит се полага писмено по елек-
тронски пат со одговарање на определен број прашања во вид
на решавање на електронски тест на компјутер, компјутер-
ски генериран, чија содржина по случаен избор ја одредува
софтвер од базата на прашања најмногу 15 минути пред по-
четокот на испитот, со избирање на еден точен одговор од по-
нудените пет можни одговори, од кои еден одговор е точен,
два се слични и два не се точни и со решавање на студии на
случај, избрани по случаен избор со помош на софтвер од ба-
зата на студии на случаи.
(3) Вториот дел на стручниот испит се полага по правило на-
редниот ден по успешно полагање на првиот дел, а најдоцна
во рок од три дена од денот на одржувањето на првиот дел на
стручниот испит кога здравствениот работник успешно го по-
ложил првиот дел. Полагањето на вториот дел на стручниот
испит се врши со давање на усни одговори на прашања, кои
компјутерски се доделуваат на здравствениот работник по
пат на случаен избор направен со помош на софтвер од база-
та на прашања и студии на случаи, најмногу 15 минути не-
посредно пред почетокот на овој дел на стручниот испит.
(4) Практичниот дел на стручниот испит се полага по прави-
ло наредниот ден по успешно полагање на вториот дел, а
најдоцна во рок од пет дена од денот на одржувањето на вто-
риот дел на стручниот испит кога здравствениот работник ус-
пешно го положил вториот дел.
(5) Првиот дел на стручниот испит на докторите на медици-
на се состои од писмен дел.

Член 6
(1) Првиот и вториот дел на стручниот испит се полагаат во
просторија, посебно опремена за полагање на испит со мате-
ријално-техничка и информатичка опрема, интернет врска и

опрема за снимање на полагањето. Полагањето на третиот
дел на стручниот испит за здравствените работници со висо-
ко образование од областа на медицината се состои од про-
верка на знаењата и вештините во установата Медицински
симулациски центар при што се врши и видеоснимање на це-
лиот тек на интервенцијата, како и од проверка на знаењата
и вештините на вистински пациент во амбуланта, во бол-
ничка соба или во просторија за вршење на интервенции. По-
лагањето на третиот дел на стручниот испит за здравствени-
те работници со високо образование од областа на фарма-
цијата се состои од проверка на знаењата и вештините во ап-
тека, а на здравствените работници со високо образование од
областа на стоматологијата во овластени здравствени уста-
нови од областа на стоматологијата или во просторија на Сто-
матолошката комора во која е инсталирана опрема која овоз-
можува симулирање на стоматолошка интервенција.
(2) Полагањето на првиот и вториот дел на стручниот испит
се снима и во живо се емитува на веб страницата на Минис-
терството за здравство, а пристап до линкот преку кој се еми-
тува полагањето имаат само редовните и вонредните профе-
сори и шефовите на катедри на медицинскиот, односно фар-
мацевскиот, односно стоматолошкиот факултет и студен-
тскиот правобранител. Полагањето на третиот дел на струч-
ниот испит не се снима.
(3) Ако поради технички причини снимањето се прекине,
снимката од целиот испит се поставува на веб страницата на
Министерството за здравство.
(4) Во просторијата за полагање на стручниот испит, на први-
от дел на стручниот испит можат да присуствуваат само пре-
тседателот, членовите и секретарот на испитната комисија, а
вториот дел на стручниот испит е јавен.

Член 7
(1) На денот на полагањето на првиот, односно вториот дел
од стручниот испит, секретарот на испитната комисија му да-
ва на кандидатот пристапен код, односно лозинка со кој му се
одобрува пристап во електронскиот систем преку кој се спро-
ведува полагањето.
(2) Пред отпочнување на стручниот испит испитната коми-
сија врши идентификација на кандидатите преку проверка
на соодветен документ за идентификација.
(3) По одобувањето на пристапот, кандидатот добива елек-
тронски тест со прашања и студии на случај за првиот дел,
како и за вториот дел од стручниот испит, компјутерски ге-
нерирани, чија содржина по случаен избор ја одредува софт-
верот на електронскиот систем и од базите.
(4) Првиот и вториот дел од испитот содржат упатство за на-
чинот на решавање на истиот, за кое претставникот на Ми-
нистерството за здравство дава појаснување, пред да започ-
не полагањето на испитот.
(5) Електронскиот систем за полагање на стручниот испит не
може да дозволи постоење на идентична содржина на елек-
тронскиот писмен тест, односно електронскиот устен тест во
една сесија за повеќе од еден кандидат.
(6) На писмениот тест присуствуваат претставници од Ле-
карската комора и од Министерството за здравство кои можат



да го прекинат полагањето доколку истото се спроведува
спротивно на прописите или е доведено во прашање објек-
тивноста на резултатите, а доколку има случаи на препишу-
вање или недозволени консултации може да го отстрани так-
виот доктор на медицина од писмениот испит.
(7) На писмениот дел на првиот дел од стручниот испит на
студентите на медицина присуствуваат претставници од Ми-
нистерството за здравство, Министерството за образование и
наука и претставник кој ќе го определи Владата на Репуб-
лика Македонија кои можат да го прекинат полагањето до-
колку истото се спроведува спротивно на прописите или е до-
ведено во прашање објективноста на резултатите, а доколку
има случаи на препишување или недозволени консултации
може да го отстрани таквиот студент на медицина од писме-
ниот испит.

Член 8
Кандидатот кој е незадоволен од полагањето на стручниот
испит има право да бара ревизија на испитот со доставува-
ње на писмен приговор до Лекарската комора, односно до
Фармацевстката комора, односно до Стоматолошката комо-
ра, која за оваа намена формира комисија (во натамошниот
текст: комисија за ревизија), која по разгледувањето на на-
водите во приговорот го известува незадоволниот кандидат
за наодите и заклучоците на комисијата за ревизија, го ин-
формира за направените грешки во тестот за полагање на
стручниот испит, со овозможување непосреден увид во пис-
мениот тест.

Член 9
За текот на стручниот испит и проверката на стекнатите знае-
ња и вештини се води записник во кој се содржани особено
податоците за датумите на полагањето, за името и презиме-
то на кандидатот и постигнатите резултати од испитот.
Записникот се изготвува со користење на образецот број 1 и
образецот број 2, кои се составен дел на овој правилник, го
потпишуваат претседателот, членовите и секретарот на ис-
питната комисија.

III. НАЧИН НА ПОЛАГАЊЕ НА СТРУЧНИОТ ИСПИТ НА
ЗДРАВСТВЕНИТЕ РАБОТНИЦИ СО ВИСОКО ОБ-
РАЗОВАНИЕ ОД ОБЛАСТА НА СТОМАТОЛОГИЈАТА
И ФАРМАЦИЈАТА

Начин на полагање на стручниот испит на 
здравствените работници со високо образование од 

областа на стоматологијата

Член 16
(1) Здравствениот работник со високо образование од облас-
та на стоматологијата (во натамошниот текст: кандидатот) се
пријавува за полагање на стручниот испит со доставување на
пријава до Стоматолошката комора кон која ги приложува-
ат следните документи:

- уверение за завршен прв циклус на студии на високо
образование;

- пополнета книшка за завршена пробна работа, завере-
на со потпис и печат од установата во која е спроведена
пробната работа и потпишана од едукаторот за пробна
работа.

(2) Документите од став (1) и став (3) на овој член се доставу-
ваат во оригинал или како копија заверена од надлежен ор-
ган.
(3) Стоматолошката комора го одобрува полагањето на струч-
ниот испит ако утврди дека кандидатот ги има доставено до-
кументите од став (1) на овој член и го известува кандидатот
за времето и местото на одржување на стручниот испит.

Полагање на писмен тест од стручниот испит од страна 
на здравствените работници со високо образование 

од областа на стоматологијата

Член 17
(1) Писмениот дел од стручниот испит се спроведува со пола-
гање на писмен тест од страна на кандидатот (во натамош-
ниот текст: писмен тест).
(2) Писмениот тест се полага по електронски пат со одго-
варање на прашања во вид на решавање на електронски
тест на компјутер, компјутерски генериран, чија содржи-
на по случаен избор ја одредува софтвер од базата на пра-
шања најмногу 15 минути пред почетокот на испитот, со
избирање на еден точен одговор од понудените пет можни
одговори, од кои еден одговор е точен, два се слични и два
не се точни и со решавање на студии на случај, избрани по
случаен избор со помош на софтвер од базата на студии на
случаи.
(3) Писмениот тест содржи прашања и студии на случаи, кои
носат различен број на бодови, при што точните одговори на
сите поставени прашања се оценуваат со најмногу 40 бодови
и тоа се:

1. Максилофацијална хирургија: 3 студии на случај кои се
бодуваат со по 1,5 бода за секоја точно решена студија и 7
прашања кои се бодуваат со по 0,5 бода за секој точен од-
говор;

2. Орална хирургија: 3 студии на случај кои се бодуваат со
по 1,5 бода за секоја точно решена студија и 7 прашања
кои се бодуваат со по 0,5 бода за секој точен одговор;

3. Болести на устата и парадонтот: 3 студии на случај кои се
бодуваат со по 1,5 бода за секоја точно решена студија и 7
прашања кои се бодуваат со по 0,5 бода за секој точен од-
говор;

4. Болести на забите и ендодонтот: 3 студии на случај кои се
бодуваат со по 1,5 бода за секоја точно решена студија и 7
прашања кои се бодуваат со по 0,5 бода за секој точен од-
говор;

5. Ортодонција: 1 студија на случај кои се бодуваат со по 1
бода за секоја точно решена студија и 4 прашања кои се
бодуваат со по 0,5 бода за секој точен одговор;

6. Фиксна стоматолошка протетика: 1 студии на случај кои
се бодуваат со по 1,5 бода за секоја точно решена студија
и 4 прашања кои се бодуваат со по 0,5 бода за секој точен
одговор;



7. Мобилна стоматолошка протетика: 1 студии на случај кои
се бодуваат со по 1,5 бода за секоја точно решена студија
и 4 прашања кои се бодуваат со по 0,5 бода за секој точен
одговор;

8. Детска и превентивна стоматологија: 1 студии на случај
кои се бодуваат со по 1,5 бода за секоја точно решена сту-
дија и 4 прашања кои се бодуваат со по 0,5 бода за секој
точен одговор;

(4) Полагањето на писмениот тест трае најмногу 90 минути.
(5) Писмениот тест се смета за положен доколку се точно од-
говорени најмалку 60% од поставените прашања, односно до-
колку се освоени најмалку 24 бода.
(6) Резултатите од писмениот тест се добиваат на денот кога
се полага тестот.

Полагање на устен тест од стручниот испит од страна 
на здравствените работници со високо образование 

од областа на стоматологијата

Член 18
(1) Устниот тест содржи прашања и студии на случаи, кои но-
сат различен број на бодови, при што точните одговори на си-
те поставени прашања и студии на случаи се оценуваат со
најмногу 60 бодови и тоа се:

1. Максилофацијална хирургија: 1 студија на случај која се
бодуваат со по 7 бода за секоја точно решена студија;

2. Орална хирургија: 1 студија на случај која се бодуваат со
по 7 бода за секоја точно решена студија;

3. Болести на устата и парадонтот: 1 студија на случај која
се бодуваат со по 7 бода за секоја точно решена студија;

4. Болести на забите и ендодонтот: 1 студија на случај која
се бодуваат со по 7 бода за секоја точно решена студија;

5. Ортодонција: 1 прашање кои се бодуваат со по 4 бода за
секој точен одговор;

6. Фиксна стоматолошка протетика: 1 прашање кои се бо-
дуваат со по 4 бода за секој точен одговор;

7. Мобилна стоматолошка протетика: 1 прашање кои се бо-
дуваат со по 4 бода за секој точен одговор;

8. Детска и превентивна стоматологија: 1 прашање кои се
бодуваат со по 4 бода за секој точен одговор;

(2) Полагањето на устниот тест трае најмногу 90 минути.
(3) Устниот тест се смета за положен доколку се точно одго-
ворени најмалку 60% од поставените прашања, односно до-
колку се освоени најмалку 36 бода.
(4) Резултатите од устниот тест се добиваат на денот кога се
полага тестот.

Полагање на практичен дел од стручниот испит 
од страна на здравствените работници со високо 

образование од областа на стоматологијата

Член 19
(1) Практичниот дел од испитот се спроведува воздравстве-
ни установи кои спроведуваат здравствена дејност од облас-
та на стомарологијата, овластени од Стоматолошката комо-
ра или во просторија на Стоматолошката комора во која е ин-

сталирана опрема која овозможува симулирање на стомато-
лошка интервенција, а се состои од разговор со пациентот и
од неговиот интраорален и екстраорален преглед.
(2) Пред започнување на испитот, Комисијата на сите кан-
дидати ќе им ја објасни постапката за полагање на практич-
ниот дел од испитот.
(3) Кандидатот во овластената здравствена установа или во
просторија на Стоматолошката комора во која е инсталира-
на опрема која овозможува симулирање на стоматолошка ин-
тервенција од став (1) на овој член ќе влезе заедно со члено-
вите на Комисијата и ќе добие случај-пациент, како и образ-
ец во којшто го внесува идентификациониот број, ги забеле-
жува најзначајните податоци од анамнезата, физикалниот
наод, диференцијалната дијагноза, како и можните идни ис-
питувања и евентуалната терапија.
(4) Кандидатот треба да земе анамнеза, да направи екстрао-
рален и интраорален преглед кој трае најмногу 40 минути.
Комисијата ќе му сигнализира кога му останале уште 5 мин.
до завршување на прегледот. Кандидатот е должен да го по-
полни образецот, да ги земе сите потребни податоци и да го
направи објективниот преглед во предвиденото време.
(5) Во текот на практичниот испит Комисијата ги набљудува
комуникациските способности (начин на земање анамнеза),
клиничките вештини при објективниот (екстраорален и ин-
траорален) преглед, интерпретацијата на наодите од кли-
ничкото испитување (диференцијална дијагноза, дијагноза,
потреба од понатамошни испитувања, план за терапија итн.).
(6) Комисијата од кандидатот може да бара изведување на не-
кои интервенции, анализа на лабораториски наоди и др.
(7) По прегледот на пациентот и евентуалните дополнител-
ни испитувања барани од Комисијата, кандидатот ја напуш-
та просторијата и е должен во време од 15 минути да ги обе-
лежи најзначајните податоци во образецот: од анамнезата,
објективниот наод, диференцијалната дијагноза и потребата
од понатамошни испитувања и да направи план и предло-
жи терапија.
(8) Образецот треба да биде напишен со читлив ракопис. Кан-
дидатот, по завршувањето на испитот, го предава образецот.
(9) Практичниот дел од испитот може да трае најмногу 70
мин.

IV.  ИЗДАВАЊЕ НА УВЕРЕНИЕ ЗА ПОЛОЖЕН 
СТРУЧЕН ИСПИТ

Член 24
(1) На здравствениот работник со високо образование од об-
ласта на стоматологијата кој го положил стручниот испит, му
се издава уверение за положен стручен испит на образец број
4, кој е составен дел на овој правилник.
(2) Уверението за положен стручен испит од став 1 на овој
член содржи текст: “Република Македонија”; под него: “Сто-
матолошка комора на Македонија”; а под него лево место
за: број, дата и место; под него стои текстот “Врз основа на
член 121 став (20) од Законот за здравствената заштита и
член 23 став (1) од Правилник за начинот на пријавување
за полагање и начинот на полагање на стручен испит на



здравствените работници со високо образование, бројот на
поставени прашања и практични примери, времетраењето
и бројот на бодови со кој се смета дека стручниот испит е
положен, поднесувањето на приговор од здравствениот ра-
ботник кој не го положил стручниот испит и начинот на из-
давање на уверението за положен стручен испит, како и
формата и содржината на уверението за положен стручен
испит на здравствените работници со високо образование,
Стоматолошката комора на Македонија го издава следно-
то:” под него во средина стои текст: “Уверение”; под него
место за впишување име, татково име и презиме на докто-
рот на стоматологија; па следи” роден-а ден, месец, година
и место на раѓање, општина” со простор за впишување на
податоци; па следи “Република” па следи ден, месец и го-
дина со простор на впишување на податоците и текстот: “по-
лагаше стручен испит пред испитна комисија при Стома-
толошката комора на Македонија”. Под него во нов ред стои
“Според оценката на испитната комисија” со празен прос-
тор за име, татково име и презиме на докторот и текстот: “го
положи стручниот испит”; долу лево стои текстот “Претсе-
дател на испитната комисија” и под тоа празен простор за
потпис на претседателот на комисијата; а долу десно стои
“Претседател на Комората” и под него празен простор за
потпис на претседателот на Комората.
(3) Уверението се издава во три примероци од кои еден при-
мерок се врачува на кандидатот кој го положил стручниот ис-
пит.а другите две остануваат во Стоматолошката комора на
Македонија.

Член 26
Комората води евиденција за полагањето и резултатите од
стручните испити и издадените уверенија за положен стру-
чен испит.

V.  ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

Член 27
(1) Со денот на влегување во сила на овој правилник преста-
нува да важи Правилникот за стручниот испит на докторите
на стоматологија и за издавање на основна лиценца („Служ-
бен весник на Република Македонија” бр.13/06) и Правил-
никот за начинот и постапката за полагање на стручниот ис-
пит, за составот на испитните комисии и образецот на увере-
ние за положен стручен испит и лиценца („Службен весник
на Република Македонија “ бр. 90/04 и 136/10).
(2) Правилникот за стручниот испит на докторите на меди-
цина и за издавање на основна лиценца („Службен весник на
Република Македонија” бр.72/05) престанува да важи со де-
нот кога ќе го положат стручниот испит сите доктори на ме-
дицина кои завршиле медицински студии согласно пропи-
сите кои важеле пред влегувањето во сила на Законот за ме-
дицинските студии и континуираното стручно усовршување
на докторите на медицина („Службен весник на Република
Македонија” бр. 16/13, 39/14, 144/14 и 150/15).
(3) Одредбата од членот 10 став (2) од овој Правилник ќе се
применува до 01.01.2017 година.

Член 28
Овој правилник влегува во сила со денот на донесување.

МИНИСТЕР, 
Никола Тодоров
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талниот третман може да биде од корист  за трет-
ман на деменција и Алцхајмерова болест, смета-
ат истражувачите.

Пародонтопатијата е честа болест кај постари-
те луѓе. Светската здравствена организација про-
ценува дека 15-20 проценти од возрасните луѓе
во светот, на возраст од 35-44 години имаат на-
предната пародонтална болест. Оваа состојба мо-
же да стане почеста кај пациентите со Алцхајме-
рова болест поради нивната намалена способ-
ност  за одржување на оралната хигиена, како што
болеста напредува. Повисоките нивоа на антите-
ла на периопатогените бактерии се поврзани со
зголемување на нивото на инфламаторни ме-
дијатори во организмот, што пак е поврзано со по-

голема стапка на когнитивни-
от пад кај пациентите со Ал-
цхајмеровата болест во пре-
тходните студии.

Д-р Марк Иде од Дентал-
ниот Институт на Кралскиот
колеџ во Лондон и автор на
трудот, истакнува: „пародон-
талната болеста е широко
распространета во Велика
Британија и САД, како и кај
постарите возрасни групи и
се смета за главна причина за
губење на забите. Во Велика
Британија во 2009 година,

околу 80 проценти од возрасните над 55 години
имаат дијагностицирана пародонтална болест,
додека 40 проценти од возрасните од 65-74 го-
дини и 60 проценти од оние кои се постари од 75
имале помалку од 21 заб во устата, а половина од
испитаниците потврдиле дека имале пародон-
тална болест пред да ги загубат забите. 

„Студијата со наслов „Пародонталната болест и
когнитивниот пад кај Алцхајмеровата болест”, е
објавена на 10 март во списанието PLОS ONE.

Научен соработник 
д-р. В. Радојкова-Николовска

Голем број на студии укажуваат дека лошата
орална хигиена, која е чест проблем помеѓу пос-
тарите пациенти, претставува ризик фактор за
развој на Алцхајмерова болест. Заедничкиот ист-
ражувачки проект предводен од страна на науч-
ниците од Универзитетот во Саутемптон и Крал-
скиот колеџ во Лондон обезбеди уште еден до-
каз дека пародонталната болест  може да се
поврзе со понагласена  деменција и побрз когни-
тивен пад кај пациентите со Алцхајмерова болест.

Во студијата учествувале педесет и девет па-
циенти, непушачи, со просечна возраст од 77,7 го-
дини со дијагностицирана  блага до умерена де-
менција. Тие имале минимум десет заби и не би-
ле подложени на пародонтален третман во из-
минатите шест месеци. Кај пациентите бил из-
вршен стоматолошки прегледи од страна на сто-
матолошки тим на почетокот од истражувањето
и по шест месеци од следењето. Покрај тоа, биле
земени примероци за мерење на присутни ин-
фламаторни маркери во крвта.

Присуството на пародонталната болест на по-
четокот била поврзано со шесткратно зголему-
вање на стапката на когнитивниот пад кај паци-
ентите во периодот на истражувањето.  Паро-
донталната болест на почетокот исто така, била
поврзана со релативно зголемување на проин-
фламаторните маркери. Истражувачите заклу-
чиле дека пародонтопатијата е асоцирана со зго-
лемување на когнитивниот пад кај Алцхајмеро-
вата болест, најверојатно преку механизми повр-
зани со инфламаторниот одговор на организмот.

Бидејќи во студијата биле вклучени само огра-
ничен број на учесници, авторите укажуваат де-
ка добиените наоди треба да бидат потврдени во
студија со поголема група испитаници. Истражу-
вачите истакнуваат дека прецизните механизми
со кои пародонталната болест  може да биде
поврзана со когнитивниот пад не се целосно
утврдени и доволно јасни, но исто така и други
фактори, покрај  лошото орално здравје  може да
имаат улога во намалувањето на когнитивните
способности  на учесниците. Сепак, досегашните
докази се доволни за да се испита дали пародон-

Заедничкиот истражувачки
проект предводен од страна
на научниците од Универзи-

тетот во Саутемптон и
Кралскиот колеџ во Лондон

обезбеди уште еден доказ дека
пародонталната болест  мо-
же да се поврзе со понагласена
деменција и побрз когнитивен

пад кај пациентите со 
Алцхајмерова болест

Асоцираност на пародонталната болест
со побрз когнитивен пад кај луѓето со
Алцхајмерова болест

ИСТРАЖУВАЊА
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конгреси - симпозиуми 
ксу
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Датум Место Собир Тема

1.10 Скопје симпозиум Иновациите во ендодонцијата доведоа ли до поголем успех?

08.10 Скопје Функционална рехабилитација основа за успешна протетска терапија 

15.10 Велес симпозиум Актуелности во денталната медицина

22.10 Скопје Нови современи правци во стоматологијата

5.11 Штип симпозиум Дентофацијална естетика

12.11 Струмица симпозиум Актуелности во денталната медицина

13.11 Тетово Орална рехабилитација-современи пристапи и доктрини

19.11 Скопје Нови гледишта во пародонталната и оралната медицина

01-02.12 Скопје Здравствени стоматолошки аспекти на храната и нутриционизмот

Со намера да се обезбеди што побезболна апли-
кација и поквалитетна локална анестезија на аме-
риканското научно и стручно подрачје се препора-
чуваат следниве додатоци, техники и препораки:

l Алкализација на растворот за локална анестезија
непосредно пред апликација на анестетикот со
што во анестетикот се додава алкално средство
кое доаѓа во бафер патрони. Оваа постапка овоз-
можува побрз почеток на анестезијата, помалку
болна апликација и поголем ефект на анестезијата,
а со тоа поголема удобност на пациентот;

l Примена на анестетици со пократко дејство (осо-
бено индицирани кај претшколски и школски де-

ца), со додавање на фентоламин, кој овозможува
побрзо опоравување на анестезираните меки тки-
ва. Пример за ваков анестетик е OralVerse (phen-
tolaminemesylate; Novalar PharmaceuticalsInc, San-
Diego, CA, USA) кој во 2009 е одобрен од FDА.

l Употреба на „Поединечна забна анестезија“ (Sin-
gle tooth anesthesia- STA™) преку примена на уре-
дот “The Wand”,  во кој е вграден систем за пос-
тојано следење на излезниот притисок на анесте-
тикот кшто се создава при вбризгување на анес-
тетичниот раствор. Најпрво, овој апарат бил кон-
струиран за следење на епидуралната анестезија,
а потоа овој систем е преадаптиран и при стома-
толошките анестезии.

Современи трендови на средства 
и техники на локална анестезија
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Предавачи Организатор активно пасивно  

доц. д-р Ј.Круниќ, проф. д-р И. Ковачевска,  Здружение на специјалисти по 12 8 
доц. д-р Н. Стојановиќ, сци. д-р М. Ефтимовска болести на забите и ендодонтот - МСД

проф. д-р Б. Капушевска, доц. д-р В. Медиќ, Здружение на специјалисти по 12 8 
науч. сор. Б. Даштевски, проф. д-р Ј. Каменова стоматолошка протетика - МСД

проф. д-р Б. Капушевска, проф. д-р Л. Поповска, ДДДММ 12 8
доц. д-р J. Woong, доц. д-р S. Park. Стоматолошко здружение на Македонија

проф. д-р И. Алајбег, доц. д-р Б. Гашпирц, 
доц. д-р Ѓ. Томов, проф. д-р Г. Ковачевска, Стоматолошки факултет – Скопје 12 8
проф. д-р А. Атанасовска-Стојановска

проф. д-р В. Поповски, доц. д-р С. Царчева Шаља, 
д-р А. Јонеску,  д-р В. Панагополус, д-р Б. Бјанова, Универзитет “Гоце Делчев” – Штип 12 8
д-р Б. Кирилов, д-р С. Риахи, д-р М. Чурлинов (Факултет за медицински науки)

доц. д-р И. Муратовска, доц. д-р В. Стојановска, ДДДММ 12 8
проф. д-р С. Тополова-Пиринска, проф. д-р С. Додиќ Стоматолошко здружение на Македонија

проф. д-р Е. Џајанка, проф. д-р И. Ковачевска, 
проф. д-р А. Адеми, доц. д-р Ќ. Ферати, асс. д-р А. Демири Стоматолошко друштво на Албанците 12 8

проф. д-р М. Поповска, доц.  д-р Р.  Гешперчиќ, спец. У. Матох, Здружение на специјалисти по болести 
науч. сор. В. Радојкова-Николовска, проф. д-р С. Шпаљ на устата и пародонтот-МСД 12 8

проф. д-р Ц. Димова, асс. д-р J. Заркова Атанасива, 
спец. д-р И. Кировски, асс. д-р К. Златановска, доц.  д-р С. Кадрова КЛУЧ

“The Wand” – всушност пре-
тставува компјутерски регули-
ран проток на анестетикот со
можност за примена на три
брзини.

Употребата на овие новитети
обезбедува бенефит кој е
обостран: за пациентот - пого-
лем комфор, безболност и по-
мал страв при стоматолошките
интервенции, но и за стомато-
логот - намален стрес, поголе-
ма опуштеност и подобра про-
дуктивност при работата.

Проф.д-р Ц, Димова

Референци:
1. Hochman MN. Single-toothanesthesia: pressure-sensing techno-

logy provides in novative advance mentinthefield of dental local
anesthesia.Compend Contin Educ Dent. 2007;28(4):186-8.

2. Ogle OE, Mahjoubi G. Advancesin local anesthesia in

dentistry. Dent Clin North Am. 2011;55:481–99.
3. Saxena P, Gupta SK, Newaskar V, Chandra A. Advances in dental

local anesthesia techniques and devices: Anupdate.Natl J Maxil-
lofacSurg. 2013 Jan;4(1):19-24. doi: 10.4103/0975-5950.117873.
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УСПЕШНА ПРИКАЗНА

Ankylos  системот е иновиран 1985 го-
дина од страна на Prof. Georg-Hubertus
Nentwig и Dr. Walter Moser за време на
Октоберфестот во Минхен. Оваа успеш-
на приказна треба секого да го мотиви-
ра, бидејќи креативните и иновативните
идеи најдобро се случуваат во релакси-
рана атмосфера. Од 1986 година систе-
мот е во клиничка употреба и овој месец
во Франкфурт  се одбележа 30 години
постоење. 

Dr. Frank Maier од Тибинген – Германија
е  меѓу долгогодишните Ankylos  корис-
ници кој ги сумира предностите и придо-
бивките на Ankylos  имплатниот систем.

Dr. Mаier, конусот како ме-
ханичко стабилен конективен
елемент на Ankylos  системот
е главна особина помеѓу им-
плантот и абатментот. Што Ве
убеди најмногу во оваа гео-
метрија?

Тоа ми обезедува естетски
долготрајни стабилни резултати
без иницијална коскена ресор-
пција, како и спречување на при-
дружна загуба на периимплан-
тното ткиво. Посебно, ова е важ-
но во естетската антериорна ре-

гија затоа што тоа може да биде од ви-
тално значење за успешна имплантно-
протетска рехабилитација. Како резултат
на стабилната конусна конекција, Anky-
los  може да биде позициониран суб-
крестално и поради тоа се формира но-
во коскено ткиво врз имплантното рамо.
Исто така, промената на платформата,
позната како platform-switching, е
својствена за имплантите со конусна ко-
некција.   

Дали резултирачката крестална
коскена ресорпција може да биде

избегната со промена на платфор-
мата и со конусната конекција?

Апсолутно! Преоптоварувањето на им-
плантното рамо и последователно кос-
кената ресорпција може да биде преве-
нирана со промена на платформата
(platform-switching). Микродвижењата
не се случуваат во имплант-абатмент ко-
некцијата кај Ankylos  и системот се од-
несува како да е од еден дел. Повеќе ист-
ражувања на имплант-абатмент конек-
цијата укажуваат на предностите на вак-
виот самозаклучувачки конус кој влијае
на имплантното оптоварување и на кос-
кената ресорпција.

Кои предности би сакале да ги истак-
нете ако погледнете наназад низ сите
овие години на искуство со Анкилос?

За мене, едноставноста на системот е
главната предност. Мекото ткиво лесно

Dr.med.dent.M.Sc.Frank Maier,
Zahngesundheit in 
Loretto,Tuebingen,Germany,
www.zahngesundheit-
im-loretto.de

Ankylos  импланти – докажан 
квалитет повеќе од 30 години



Надоврзувајќи се на протетските
решенија со Ankylos  C/X, импланто-
лозите можат да изберат помеѓи не-
индексиран C и индексиран X абат-
мент. Кои предности ги гледате со
појавата на индексираниот абатмент?

Индексот на X абатментите овозможу-
ва прецизен трансфер на абатментот од
моделот во устата на пациентот. Исто та-
ка, го поедноставнува работењето на
забниот техничар. На пример, кај рестав-
рација за мост, индексот овозможува
прецизен пренос на позицијата од моде-
лот во устата на пациентот без користе-
ње на акрилатен клуч - како што е слу-
чајот кај неиндексираните C абатменти.
Во секојдневната пракса најмногу ги ко-
ристам X абатментите, додека кај име-
дијатни реставрации ги преферирам не-
индексираните С абатменти. 
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може да се оформи со гингивоформер
или со привремен абатмент, овозможу-
вајќи стабилна ткивна конекција. Пози-
цијата на рабовите на коронката един-
ствено се одредува со абатментот. Ова
значи дека после заздравувањето пос-
тојат неколку милиметри со кои може да
го менаџираме крајниот естетски резул-
тат (emergence profile).

Исто така, Ankylos  е еден од ретките
системи кој изобилува со богата клинич-
ка датотека. Интересно е дека системот
напредуваше низ годините, а конусот ос-
тана непроменет.

Не помалку важен е и фактот дека An-
kylos  изобилува со многубројни про-
тетски решенија. 

Клиничките студии изведувани во период од 1 до 8 го-
дини следење, покажуваат дека Ankylos  имплантите
имаат:

l Висока стапка на успешност од 94-100%, или про-
сечно 97,3%. Студијата е изведена на 12 500 им-
планти со 25 години документирано клиничко след-
ење. 

l Високата стапка на успешност се темели на: 

- специјалната технологија на Friadent Plus имплан-
тната површина која овозможува рана осеоинтег-
рација и оптимален контакт на имплантот со кос-
ката, 

- на прогресивниот навој кој овозможува пренос на
оптоварувањето на апикалниот дел од имплантот
кој, пак, осигурува примарна стабилност и можност
за моментално оптоварување,

- tissue care конекцијата.

l Oдлична примарна стабилност кај Ankylos  имплан-
тите. Просечната вредост на торкот за инсерција на
имплантот изнесува од 28,8 - 47,5 N/cm².

l Загубата на маргиналната коска по 1 година изне-
сува од 0,01-1,32 mm. По 2 години од 0,21-0,78mm.,
а после 3 години околу 0,6mm.

Клиничка документација 
на Ankylos  имплантниот систем



PRF или тромбоцитно збогатен
фибрин е автоген материјал,  кој
претставува втора генерација на
тромбоцитни кон цент ра ти со реге-
неративни можности градуирани
според  ин тер на ци о налната класи-
фикација (POSEIDO). Целта на овие
тро м бо цитни концентрати е да се
извлечат најактивните компоненти
од крвта на пациентот: тромбоцити
кои се богати со фактори на раст,
фибрин, леукоцити, во форма која е
лесна за апликација во ткивата кои
имаат потреба од регенерација. PRF
претставува фибринска мрежа во
која се вткаени цитокини и структур-
ни гликопротеини кои бавно се ос-
 ло бо дуваат и водат до ефективна
клеточна миграција и про ли фе ра-
 ција. Оваа единствена структура
преставува носач со есен ци јална
важност за ткивната регенерација.

Досега, различни биоматеријали
се користат за лекување на интра-
коскените дефекти  кои во литера-
турата покажаа доста променливи
резултати.  Од  неодамна, одредени
био ло шки модифицирани субститу-
енси  прикажаа  способност за сти-
 мулaција на клетките кои се наоѓаат
во дефектите на па ро донтот, a ре-
зултираат со пролиферација и ди-
ференцијација на пародонтaлно ли-
гаментaрните клетки.

Тромбоцитите се сметаaт  како
природен извор на овие фактори на
раст кои играат витална улога во
процесот  на заздравување после
спроведениот  пародонтолошки
третман.  Искористувањето на тром-
боцитите богати со фибрин (PRF),
кој припаѓаат  на втората генерација
на тромбоцитниот кон цен трат, е
постапка  која се применува во па ро-
 дон то ло ги јата која за првпат e де-
монстрирана, а потоа  развиена  во
Фран ци ја од страна Choukroun.  Ста-
нува збор за згрутчување на при-
родниот  фибрин во PRF  кoj се чини

дека е одговорeн за бавно ослобо-
дување на фактори за раст во под-
олг вре мен ски период. Поради стро-
гата автологна природа на PRF , во
која доминира продолжено ослобо-
дување фактори на раст, во кој  еко-

номичностa e  исклучително пози-
тивна страна,  за неа се вели дека
може да се смета како подобра оп-
ција во однос на тромбоцитната
плазма PRP. Иако голем број студии
покажале позитивни ефекти после

современа стоматологија
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Tромбоцитно збогатениот фибрин (PRF) 
при третман на интракоскените дефекти 

Сл.1   Подготовка на PRF: 
a) процес на раслојување; 
б) превземање на тробоцитно 

збогатен фибрин; 
в) оформување мембрана од PRF

в)a)

б)

Црвеното вино може да помогне во
спречување на кариесот, објавуваат
Medical News Today1, Huffington Post2 и
други медиуми кои ги разработуваат
лабораториските студии објавени во
престижното списание Journal of Agri-
cultural and Food Chemistry.3 Истражу-
вачите укажуваат дека црвеното вино и
безалкохолното црвено вино го инхи-
бираат растот на одредени бактериски
соеви пронајдени во оралниот био-
филм.

И покрај тоа што медиумите ја про-
мовираат потенцијалната моќ на
ефектите од црвеното вино врз ден-
талниот кариес, студиите покажуваат
дека, всушност, црвеното вино, со или
без алкохол, нема ефект врз растот на
S. mutans, бактерии поврзани со
појавата и развојот на кариес (орални-
от биофилм користен во студиите се
состои од пет орални патогени: Strep-
tococcus mutans, Fusobacterium nuc-

leatum, Streptococcus oralis, Actinomy-
ces oris и Veillonella dispar). Ова откри-
тие го доведува до прашање тврде-
њето на авторите во објавените струч-
ни трудови. Всушност, студијата пока-
жува дека хлорхексидин глуконатот
(0,2%) е многу поефикасен во редук-
ција на бактериските нивоа од остана-
тите хемиски супстанци, до сега про-
учувани.  Американската Дентална
Асоцијација - ADA Evidence-Based
Dentistry Guidelines.4 известува дека
0,5% до 1,0% хлорхексидин гел или
раствор за плакнење не е многу ефи-
касен во спречување на кариесот. 

Исто така, американското биро за
лекови не одобрува барања за пре-
венција на кариес со употреба на про-
дукти кои во составот содржат хлор-
хексидин. Овие спротивставени ре-

Дали црвеното вино 
ИСТРАЖУВАЊА
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зултати, поврзани со хлорхексидинот и
превенцијата од кариес, демострираат
дека ин витро лабораториските тесто-
ви не секогаш може да предвидат што
ќе се случи кога испитуваните произ-
води се стават во клиничка употреба.

Истражувачите, исто така, објавува-
ат дека црвеното вино и безалкохол-
ното црвено вино се ефикасни во ог-
раничување на растот на Fusobacteri-
um. nucleatum и Streptococcus oralis.
Дали тоа би можело да значи дека
црвеното вино е добро за пародонтал-
ното здравје? Можеби доколку го
држите во устата две минути на секои
седум часа, во период од седум дена.
Тоа се експерименталните услови под
кои била евалуирана антимикробната
активност на црвеното вино. Според
тоа, се наметнува теоријата дека инхи-

бицијата на раст на еден бактериски сој
може да има сигнификантна здравст-
вена придобивка, или пак тоа може да
промовира опортунистички инфекции.
Значењето на оваа студија и корела-
цијата со оралното здравје се уште е
недоволно истражено поле, а за сега,
останува само игра на погодување.

За одржување на оралното здравје
АДА препорачува:

• Четкајте ги забите два пати дневно
со паста за заби збогатена со флу-
ор, прифатена од АДА.

• Чистете ги деловите помеѓу забите
барем еднаш дневно.

• Јадете здрава храна и редуцирајте
ги честите ужинки.

• Редовно посетувајте го вашиот сто-
матолог.

Флуоридните или антисептички
раствори за испирање на устата може

да обезбедат дополнителна помош во
борбата против кариесот или гингиви-
тисот кога е потребно.

Д-р Б. Николовски
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примената на PRF во коскeната ре-
генерација, ефектот на PRF во ком-
бинација со коскeните субституенси
се уште останува спорен. 

Методот на добивање PRF,  кој е
опишан од Choukroun, е лесен и еф-
тин начин за изработка на регенера-
тивен автоген материјал. За подго-
товката не се потребни антикоагу-
ланти и други гелирачки агенти. PRF
е безбеден и природен ма те ријал,
без биохемиски модификации.

Неговата подготовката започнува
со земање на 12ml крв од v.cubitalis.
Крвта се собира непосредно пред
оперативниот зафат во две епруве-
ти (тип Vacutainer, serum tube) по 6
ml. Веднаш се центрифугираат во
лабораториска центрифуга тип (He-
raeus Multifuge) на 3000 rpm 10 мин.
Во текот на цен три фу гирањето,
крвта доаѓа во контакт со ѕидовите
на епру ве та та, кое води до активи-
рање на тромбоцитите и почеток на
ко агулационата каскада. По завршу-
вање на процесот на центрифугира-
ње, епруветите се оставаат да миру-
ваат 5 min, за да се заврши процесот
на вмрежување. Како краен ре зу лтат

во епруветите се добиваат 3 слоја.
Најдолниот слој има цр вена боја и ги
содржи еритроцитите, најгорниот
прет ста ву ва плазма сиромашна со
тромбоцити или ацелуларна плазма
и средниот дел е тромбоцитно збо-
гатен фибрин. До би ениот фибрин е
со жолто килибарна боја и желати-
нозна конзистенција (сл.1).

Најдолниот црвен еритроцитен
слој се отстранува, а се зема горни-
от тромоцитен слој каде факторите
на раст се распоредени во сукцесив-
но поредени фракции. 

Добиениот PRF со пинцета се из-
влекува од епруветите и се поставу-
ва за неколку минути на решетка со
тег. Крајниот резултат е мембрана
спремна да биде аплицирана во под-
готвеното оперативно поле.  

Проф. д-р М. Поповска 
и д-р Ј. Милутиновиќ 
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Етностоматолошкатa материјална 
култура на Република Македонија

Мигот на времето сакаше во 1991 година, покрај
мојата специјалност, да раководам и со Катедрата за
стоматолошка етика и етностоматологија. Тоа беше
сублимирано во предметот Вовед во стоматологијата
на Стоматолошкиот факултет во Скопје, и тоа за сту-
дентите од прва година. Во извесна смисла, тоа ми се
наметна како обврска и можност овој предмет да го
следам со поголемо внимание, што со време ми стана
предизвик за запишување на студиите по етнологија
како начин да се стекнам со компетентност и во овој
дел во стоматологијата, односно во етностоматоло-
гијата.

Здравствената култура кај сите народи, значи и кај
македонскиот, претставува неодминливо историско
културно наследство. Така, доколку човекот како ос-
новно битие во етнологијата зазема централно место
со сè што се врзува за неговото опстојување, тогаш тој
треба да биде здрав за да може да ја продолжи еволу-
цијата и репродукцијата на сопствениот род.

Затоа, невозможно е да се прашаме кога, каде и ка-
ко човекот почнал да се занимава со здравствената
култура.

Сл. 1. Вадење заб со остар и тап камен кај првобитните луѓе

Се губи претставата за времето и за просторот, затоа
што животот настанал пред човекот. Тоа нè наведува
да мислиме дека овој вид култура е постар од човекот,

како што се постари човековите предци, кои сигурно
имале здравствени проблеми и го користеле сопстве-
ниот инстинкт за одбрана од сè она што ги напаѓало во
тогашниот свет. Според тоа, ако сакаме да размислу-
ваме на ваков начин, и болеста и лекувањето се пос-
тари од човекот. Секако, не можеме да се врзуваме за
ниедно време, простор, предмет, бидејќи сè е бес-
предметно во рамките на нашето знаење за минатото.
Впрочем, и македонскиот народ ја делел судбината на
сите народи, во согласност со тогашниот систем на
здравствена култура.

Забот низ времето и просторот 

Борбата против болестите и повредите, како и бор-
бата против смртта, спаѓа во основниот нагон на чове-
ковото опстојување. Сакале или не, тоа неодминливо
се налагало како посебна култура, вклучувајќи ги сите
природни и општествени ученици во времето и во
просторот кои го напаѓале човекот. Тој почнал да пре-
тпоставува од каде и од кого доаѓале сите тие зла, а ме-
ѓу другите и забоболката.

Забот бил важен за опстојувањето на човекот, зашто
тогашниот човек го употребувал и во одбрана и во на-
пад, но и во исхраната, како биолошка неопходност.
Поради важноста на неговите функции, забот како ор-
ган добил и свој демон – црвот. кој се употребува дури
и денес, иако повеќе како шега отколку вистина.

Забот, здрав или болен (особено песјаците), и денес
е предмет на изучување, во зависност од кој аспект се
набљудува: како болест, како сила, како естетика, како
магија, како мистика... и во зависност од тоа што сè мо-
же да претпостави човековата фантазија.

Со артефакти и со фундаментално истражување, за
жал, се започнало дури кон средината на XX век, и тоа
токму артефактите на забите и на виличниот скелет се
капиталниот материјал од кој се добивале непобитни
белези за состојбите и за болестите од кои страдале
нашите претци. Иако артефактите се минорен мате-
ријал, сепак се доволни да ни кажат и да ни докажат де-
ка оралните болести се постари од човекот. И, на крајот,
да заклучиме дека импакцијата (редукција на забите)
сè уште трае во состав на севкупниот еволутивен про-
цес како израз на функцијата што ги обликува морфо-
логијата и архитектурата на човекот.
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Македонската забна медицина 
низ времето и просторот

Материјалното и социјалното наследство на Маке-
донија, впрочем како и на сите народи, може да се про-
учува единствено преку зачуваните артефакти како
белези на едно време.

Палеолитот сè уште не е истражен, засега скромни
индиции ни даваат артефактите од камен и од коски.
Остатоци од мезолитот исто така не се пронајдени, па
затоа прикажувањето на предисторијата започнува со
неолитот. Наспроти племенското заедништво во начи-
нот на живеењето, одделни типолошки етнокултури кај
материјалните остатоци покажуваат културна неусог-
ласеност.

Крајот на IV век п.н.е. е почеток на металното време,
периодот каде што можеби треба да се бара и првото
појавување на метални инструменти – клештите.

Времето на античката култура влијаело врз локал-
ните културни белези за сметка на доцната архајска
култура, вклучувајќи ја и духовната, особено инхума-
цијата, при што било погребувано големо количество
од материјалната култура.

Во 168 година Македонија ја загубила својата неза-
висност и потпаднала под Римската Империја, поради
што требало да се менуваат одделни навики и обичаи,
за што говори материјалното културно наследство
најдено на локалитетите во Хераклеја, Стоби, Лихни-
дос, Скупи и други. Во времето на Византија, на маке-
донските простори покрај христијанството се пропо-
ведале и благородноста и грижата за беспомошните,
кога и никнале првите болници.

Словените, по доселувањето на Балканскиот Полу-
остров, со византиската материјална, духовна и
здравствена култура создале симбиоза на две етно-
култури како единствена доктрина.

Во јужнословенските земји, па и во Македонија, до-
аѓале забни исцелители од повеќе европски земји, а се
појавиле и школувани бербери, кои во целост ја презе-
ле грижата за оралното здравје.

Подоцна, доаѓањето на Турците исто така донесло
промени, што се манифестирале во две насоки: преку
нивните хигиено-верски канони и преку забоздравст-
вената традиција што и тие ја имале наследено од ста-
рите источни народи. Носители на таа „нова медици-
на“, покрај малобројните „лекари“, биле и народните
емпиричари, таканаречени еќими, кои ги збогатувале
ендемската забоздравствена култура и етномедици-
ната. Во такви услови, на просторите на денешна Ма-
кедонија, поради нејзината географска положба – на
крстопатот на влијанијата на материјалната и духовна-
та култура од исток кон запад, од југ кон север, и об-
ратно –се создавале услови за егзистенција на еден
специфичен „медицински конгломерат“.

Културниот и здравствениот примитивизам, главно
раководени од „неканетите“ насилници, на овие прос-
тори долго време дозволувале со лекување болни да
се занимава секој, зашто однесувањето на „народни-
те лекари“ не било санкционирано со никаква легис-
латива.

Ваквата состојба се задржала сè до XIX век, кога ве-
ќе никој не можел да го запре пробивот на западната
напредна научна мисла којашто незапирливо ја ос-
војувала феудално распарчената и културно заостана-
та Турција.

Народните лекари на македонските простори тради-
ционалната етномедицина најчесто ја учеле по пат на
усни преданија и со запишување на своите „лекар-
ственици“ или „лечебници“, бидејќи, како што запишал
Марко Цепенков, „бескнижен човек еќим не бидува...,
чунки за овој занает треба книга да знаеш за да си па-
метуваш билките што лекуаме…“  А тие „лекарски ус-
луги“ не биле секогаш успешни: Напротив, многу чес-
то завршувале со тешки трајни последици, па дури и
трагично.

Еден таков пример е песната запишана од веќе
спомнатиот Цепенков, во која мајката Анастасија та-
гува по загубеното дете чија смрт ја предизвикал
бербер од Прилеп, со изваден заб на детето, при што
најверојатно станувало збор за хемофилија, болест
која во тоа време не била позната и крвта не можел
да ја запре никој и со ништо, ниту „баш-еќим“ (спе-
цијалист забар), кого го повикале од Битола. Во та-
жачката на Ансатасија е отсликано едно време, ед-
на случка, сосема спонтана етнозабна медицина.
Сликата ги дава сите можни учесници, состојбата,
расположливите средства и лекарства, начините на
комуникација, што претставува еден целосен пресек
на етномедицинската организација, познавањето и
стручноста.

Војните, миграцијата, печалбарството, присуството
на разните мисионери и на други случајни добри и зли
намерници, сите на свој начин носеле и оставале тра-
ги во македонската традиционална етномедицина, што,
севкупно, ја сочинува нејзината етнокултура.

Теренски истражувања

Комплексноста на проблемот бараше систематски
интердисциплинарни истражувања, со оглед на фак-
тот што до 1990 година на овој план не било организи-
рано ништо сериозно, освен неколку инцидентни ет-
нолошки трудови.

Основни задачи беа:

– Определување на предметот и на целта 
на истражувањето;

– Начин и метод на истражувањето;
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– Систематизирање и обработка на 
собраниот материјал.

По дефинирањето на прашалникот 
и неговата содржина, беше извршено:

– дефинирање на етнографската карта 
на Република Македонија;

Сл. 2. Тематска карта на Република Македонија со локалитетите од ка-
де што потекнува собраниот материјал

– определување на извршителите (студентите на
Стоматолошкиот факултет во Скопје);

– определување на траењето – лонгитудинална
студија;

– прибирање задграничен материјал како компа-
ративна контролна група;

– мултинационалност и мултиконфесионалност.

Единствена цел на сите овие елементи заедно беше
да се прибере автентичен материјал од традиционал-
ната медицина, од памтивек до денес, односно до 1950
година, од кој ќе може да се утврдат значењето и уло-
гата на етнозабарството во животот и здравствената
култура на истражуваниот простор. Од овој аспект, ист-
ражувањето ја опфати следнава апологија:

– народни знаења за причините и за појавувањето
на болестите на забите;

– изучување на специфичните појави на народна
емпирија во забарската практика, пред сè на
„професионалците“ – народни извештени лица во
лекувањето и во вадење забите според нивното
етничко и социјално потекло, нивните практични

знаења, односот на народот спрема народните
лекари и нивно вреднување за стручноста;

– вршење синтетички анализи во архивската граѓа
за дообјаснување на одделни кажувања и нивна-
та автентичност.

Во секој случај, се работеше за многу сложена мето-
дологија, која произлегува од личното сфаќање, до-
живување или прераскажување од дистанција на едно
време кое некогаш се случувало, се набљудувало или
се учествувало во него. Значи, мораше да се појде од
почетната позиција, која всушност би се формирала на
самиот терен и која би претставувала специфичен ин-
дивидуален пристап до секој поединец со однапред от-
странети пречки во комуникацијата, со доверба, без
срам, непријатност и со сè што го следи мигот, одне-
надеж, за едно не многу пријатно сеќавање, а сето тоа
да ја следи димензијата на перцепцијата, на едно струч-
но-научно истражување.

По извршената едукација на тимот, студентите ус-
пеаја да соберат над 1.600 распити со огромен мате-
ријал за она што можело да се добие од луѓе, најчесто
прилично возрасни, сведочејќи со капитални подато-
ци за минатото, за маките, за болките и страдањата.

Се разбира, тој материјал не може да биде прикажан
во ваков ограничен труд, зашто бара поширока елабо-
рација. Затоа решивме да прикажеме само дел од про-
ектот.

Во оваа поставка предност им се дава на забните
клешти. Сакам да истакнам дека според сознанијата за
нивното потекло, најстарата евидентирана клешта е од
1720 година од село Слатино, Охридско, од едно свеш-
тенско родословие. За разлика од кај нас, во земјите од
Далечниот Исток клешти се пронајдени уште пред пет
илјади години во античката култура. Затоа решивме од
практични и едноставни причини да ја примениме
најреалната поделба:

– клешти донесени од туѓи земји;
– клешти оставени или купени од воени минувачи;
– домицилни изработени од наши занаетчии, пред
сè ковачи.

Не тврдиме дека ова е некоја официјална класифи-
кација, или пак етнолошка методологија. Првите два
сегмента лесно можe да се спојат во еден т.н. интерна-
ционален, зашто и вo двата случаја клештите потекну-
ваат од други земји донесени преку разни луѓе – пе-
чалбари, студенти, војници, намерници од тајфи кои
шетале по градови и на заминување ги продавале.

Она што нè интересира и нè прави горди е тоа што на
овие простори се развивало занаетчиството од каде
што потекнуваат и првите железни, ковани алатки, ме-

апологија
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Сл. 3.  Етноклешти што ковачите-занаетчии ги 
изработувале по нарачка на забовадачи

ѓу кои и клештите. Покрај општиот алат, ковачкиот ес-
наф изработувал и т.н. „специјални клешти“ кои глав-
но се правеле по нарачка од оние кои се занимавале со
вадење заби, а тие божем најдобро знаеле какви тре-
бало да бидат. Надмудрувајќи се со ковачите, и патал-
ците измислувале разни форми и облици за клештите,
за да изгледаат поатрактивни.

Како и да е, македонскиот простор бил покриен, на
некој начин, со клешти со кои покрај берберите, заби
ваделе и други: ковачи, земјоделци, овчари, храбри ма-
жи и жени и сите оние што чувствувале дека имаат
храброст за таа работа, не размислувајќи за послед-
иците.

Во нашата збирка, која брои над стотина клешти со
најразлични форми, се забележува и тренд за нивно
усовршување сè до дефинитивната индустријализа-
ција и официјалност. Секако, паралелно со клештите,
изведувачите се подучувале и станувале „професио-
нални вадачи“.

Тој процес, како што не знаеме како почнал, не мо-
жеме да претпоставиме и кога, каде и како завршил, од
проста причина што тоа започнало со камен, а денес се
врши со електронска проекција и со ласерски инстру-
менти. Во секој случај, нашиот проект останува отво-
рен за сите и за сè она што се однесува до материјал-
ната култура на овие простори.

Проф. д-р Бранислав Б. Даштевски

апологија



Почитувани соработници
Ве информираме дека Вашите стручни и научни

трудови што планирате да бидат објавени за наред-
ниот број  во Vox Dentarii, пожелно е да ги достави-
те најдоцна до 15 ноември. Дополнителни информа-
ции може да добите секој работен ден во Стомато-
лошката комора на Македонија или пак  на телефон
02 3246 851 или 3246 852.



СТРУЧНИ И НАУЧНИ ТРУДОВИ
Прилог на „Vox Dentarii“

Современ интердисциплинарен пристап за
реконструкција на тотална беззабост

Прим. д-р Данило Крстевски, д-р Ѓорги Трајковски, 
д-р Дубравка Ангелиќ 
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В О В Е Д
Во клиничката пракса често сретну-

ваме пациенти со хендикеп, кои во ус-
ната празнина поради разни причини,
имаат мал број преостанати заби или
пак воопшто ги немаат. Протетиката е
вистинска магија за рехабилитација на
ваквиот хендикеп но, секако, и иднина
со големи можности. Таа е поткрепена со
интердисциплинарни практични и на-
учни сознанија од повеќе области за сов-
ремена терапија на ваквите недостато-
ци.Тие секогаш се  пропратени со  дис-
хармонија во меѓувиличниот сооднос
како последица од изгубените заби. Во
вакви случаеви вршиме реконструкција
на тоталната беззабост со мобилно или
фиксно протетско помагало. Целта е да
се надоместат загубените заби со наме-
ра  да се воспостави подолготрајна фун-
кционална и естетска хармонија во ус-
тата на пациентот. Мултидисциплинар-
ната комбинација со орално – хирушка
интервенција надополнета со фиксна
протетска конструкција е позната во
светот и кај нас со популарно кратко име
All on Four.  Ова не е фантазија без осно-
ва, туку напротив,сигурна реалност и
идеално современо решение за ваквата
проблематика. Оваа техника  е практич-
на комбинација за квалитетна рехаби-
литација на разочараните пациенти. Врз
поставени минимален број од 4 им-
планти се надоврзува фиксна мостова
конструкција со максимален број од 12
заби.  За оваа проблематика, во послед-
но време, многу се зборува и пишува, па

во подолу опишаната тема од протетски
аспект презентираме конкретна реали-
зација на наш случај .  Истата е  про-
следена со детален опис на сите фази на
работа, од  почетокот па се до самиот
крај, прикажани по реална дистанца на
време, поради реална потребата од те-
мелната анализа.          

МАТЕРИЈАЛ И МЕТОД    
Во природата се е совршено и хармо-

нично, но во реалноста не е се така ед-
ноставно и идеално. Ние, стоматолози-
те како терапевти, се стремиме и  поса-
куваме што повеќе да се приближиме
кон неа, а токму тоа совршенство е
потстрек и предизвик за напредок на на-
шата професија. Па така, помалку или
повеќе успешно, од случај во случај, ние

како имитатори на совршената природа
се трудиме со професионален aнгажман
и знаење да разрешуваме разни стручни
проблематики. Со таа посветеност кон
работата макотрпно секојдневно и неза-
пирливo ги поместуваме границите кон
подобро, поубаво и поприродно...

Клучно протетско прашање е биоме-
ханичкото оптоварување на конструк-
цијата. Одговорот на ова прашање бара
темелна анализа и студиозно планира-
ње за секој случај засебно. На самиот по-
четок, на основа на панорамски снимки
и студиомодели, ги планираме  статич-
ките стратешки позиции на гребенот за
идното поставување на четирите им-
планти. Однапред треба да се има пред-
вид  за негативното дејството на хори-
зонталните и вертикални сили. Тие ка-

Современ интердисциплинарен
пристап за реконструкција на
тотална беззабост

Прим. д-р Данило Крстевски, д-р Ѓорги
Трајковски, д-р Дубравка Ангелиќ

ABSTRACT

In the clinical dental practice, often, we are faced with patients that have very few teeth,
or they haven’t got any at all – total tooth loss. The prosthetic is the future of these prob-
lems. With its many possibilities, it has a scientific basis to solve all these cases with mo-
bile or fixed prosthodontics. In these cases we’re doing reconstruction and rehabilitation
of the mouth with prosthodontic appliance in order to make up for the lost teeth and to
set up functional and aesthetic harmony of the patient’s mouth. Nowadays, the prosthetic
treatment of the total tooth loss  combined with oral – surgical procedure called ALL ON
FOUR is ideal, practical and safe reality to solve such a problem. Metal – ceramic fixed
construction is placed over the 4 integrated implants. The crucial question is the biome-
chanical loading of the fixed construction, which asks extensive analysis and planning
of the case. At the very beginning, based on the panoramix X-ray images and studio mod-
els, we are marking the most suitable static positions for the implants on our model. In
advance, we have to keep in mind the action of horizontal and vertical strength. They act
like flipping mastication strength and we have to calm and balance them. The augmen-
tation of the ridge, correct designing and forming of the suprastructures, as well as the
stable and polygonal orientation of the occlusion, are inevitable. Later, with oral – surgi-
cal treatment the implants are placed, together with ridge augmentation and its volu-
minous enlargement. After a 3-6 month period we’re starting with producing of the fu-
ture fixed metal ceramic construction that at the end is going to be screwed like supras-
tructure over the implants.

ПРИКАЗ НА СЛУЧАЈ
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ко превртувачки џвакално притисочни
сили бараат и нивно смирување и нивно
урамнотежување.                                                                                                                  

За сето ова ни е потребна правата при-
родна висина на меѓувиличниот прос-
тор распределен на две еднакви поло-
вини. Прекумерното подигање или
спуштање на меѓувиличната висина во
вакви случаеви не е препорака. Поради
стабилоност на имплантите но и како
замор на темпоромандибуларниот зглоб
во функција на жвакање. Планирањето
на супраструктурата однапред резулти-
ра со полигонално распоредена и ста-
билна  оклузија со множествени кон-
такти. Така, внимателно планираниот
распоред на забите како и идниот дизајн
на супраструктурата ни гарантира дол-
готрајност на изработката. (Сл.1 и 2)                                                         

По темелното анализирање, по прото-
кол на работа,  се пристапува кон орал-
нохирушка интервенција и импланта-
ција на 4 импланти. При интервенцијата
мора да се внимава нивното поставува-
ње да биде по средина на гребенот и по
можност на позиции 2 - 2 ; 5 – 5. Со вакво-
то нивно позиционирање се одбегнува-
ат повреди на  foramen mentale како и ca-
nalis mandibularis. Затоа, постериорните
два импланти се поставуваат закосено
под агол од приближно 30 степени, со
што се добива и во нивна должина. (сл.3)

Инклинацијата на дисталните им-
планти се компензира со 30 angled mul-
ti-unit abutments кои се прицврстуваат
врз имплантите веднаш по нивната ин-
серција.

Истиот ден, по завршената импланта-
ција, се пристапува кон земање на пре-
цизен еднофазен отпечаток со шприц
техника по open- tray метода како пред-
услов за понатамошна изработкана хиб-
риден мост. Непосредно пред земањето
на отпечатокот  во устата на пациентот
се поставуваат соодветно избраните
трасфери. (сл.4)

На земениот отпечаток прецизно пос-
тавуваме соодветни аналози во правец
на трансфер капите,  со  внимателна кон-
трола ја проверуваме и  нивната под-
вижност (сл.5 и 6).

Следува излевање на отпечатокот и
подготовка на работен модел при што
прво се налева силиконска маса (маска-
гингива) меѓу аналозите и трансферите
и по целиот гребен. Силиконот е со елас-
тични својства и ја симулира резилиен-
тноста на гингивата. Останатиот дел од
отпечатокот се излева со тврд гипс со
нулта експанзија – zerostone.  (сл.7 и 8)

На вака добиениот и обработен рабо-
тен модел се изработува тест шаблона
од акрилатна база во која се вградуваат
привремени титаниум абатменти. Тие се
фабрички производ кој понатаму се ко-
ристи во фазите за  изработка на хибри-
ден мост,  па истите остануваат заробе-
ни во акрилатната база. (сл.9)
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Во следната фаза на акрилатната ба-
за се поставува восочен бедем од розев
восок. Со шаблоната ја одредуваме пот-
ребната висина на меѓувиличниот соод-
нос. Како што веќе напоменавме, таа
треба да биде распределена на две ед-
накви половини. Отворите за заштра-
фување поради полесна прегледност и
мануелна манипулација со навртките се
ослободуваат. (сл.10)

На овој начин подготвената тест
шаблона ја фиксираме во устата на па-
циентот со горе прикажаните имбус
навртки. Шаблоната има повеќе наме-
ни, па меѓу другото ни служи и како
тест контрола за прецизноста на  отпе-
чатокот. Во несакани прилики, ако слу-
чајно отпечатокот не е добар, таа нема
да одговара во устата, па има можност
за  корекција во оваа рана фаза. Ако е
потребна корекција, процедурата е
следна: прво се отстранува восокот од
бедемот, а потоа се сепарира акрилатот
од шаблоната. Разделените сегменти
се фиксираат со навртки во устата на
пациентот и се поврзуваат дирекно со
терморезин. Со така фиксираната шаб-
лона се  зама нов,  прецизен и кореги-
ран отпечаток.

Кога сме сигурни дека е се во ред, со
тест шаблона, продолжуваме со фазата

на одредување на потребната висина.
Поради стабилност, секогаш истата ја
заштрафуваме во устата на пациентот,
па потоа пристапуваме кон одредување
на саканата висина. Меѓувиличниот со-
однос се одредува класично, минус 2-3
мм од физиолошко мирување со раз-
мекнат восок во загриз. (сл.11)

Фиксираната висина заедно со моде-
лите ја пренесуваме  во полуиндиви-
дуален артикулатор. Фиксирањето на
моделите во артикулатор мора да биде
со специјален гипс за фиксирање – arti-
fiks, кој нема никаква експанзија. Ако
фиксирањетото е со обичен бел гипс, во
зависност од производителот, може да
експандира, па така може несакано да
подигне и до 1мм. Тоа во понатамошни-
те фази е проблем и ја подигнува пре-
тходно одредената висина. По фикси-
рањето во артикулатор, започнува фа-
зата на редење заби во восок. За реде-
ње на заби се користат акрилатни фаб-
рички заби од гарнитура, нам добро поз-
нати од мобилната протетика. Самото
редење на забите во восок е класично,
како за тотална протеза. Нормално, при
редењето се внимава забите да се пос-
тавени кон функционалните и есте-
тетски потреби, по средина на гребенот
и  воопшто да нема нагласена Шпеова
крива. Во зависност од условите и кога
имплантите се полингвално поставени
на гребенот, има потреба од back stage
позиционирање на забите. Тие се редат
понапред,  а отворот за навртување е
поставен зад нив. Потоа, следува кла-
сична проба на заби во восок  во устата
на пациентот со нивно претходно фик-
сирање. Пробата бара брзи корекции, за
да не се растопи восокот од усната топ-
лина. Препорака е нивно претходно ла-
дење во фрижидер, но и употреба на ча-
ша ладна вода за плакнење меѓу фази-

те на работа. Можна е потреба од реок-
лузија со повторно селективно одзема-
ње на антагонистите и подигнување на
агонистите во восокот. Постапката се
повторува се додека не се добие идеал-
на оклузија со нормална видливост на
забите при насмевка и нивна природна
разиграност. По завршената проба, на-
редените и корегирани заби во восок се
враќаат на работниот модел. Следува
изработка на скелет - конструкциона
метална шина, па киветирање и штопа-
ње на наредените заби од восок во ак-
рилат и на крајот завршува со изработ-
ка на хибриден мост. Оваа техника, во
последно време, е хит во нашата про-
фесија, но поради скратениот времен-
ски дијапазон за работа е потребна ефи-
касност во тимската работа, за да се пос-
тигне посакуваниот резултат. Иако, на
крајот, конструкцијата станува фиксна,
за сето време во сите фази на работа мо-
билната и фиксната протетика меѓу-
себно се преплетуваат, што бара солид-
но познавање од двете области. Опиша-
ното мора да се прави прецизно и во рок
од максимум седум дена да се израбо-
ти целосно. Хибридниот мост не треба
да има преназначено моделирани juga
alveolaria во акрилатот на мезострукту-
рата затоа што е можен мимичен при-
тисок од околната мускулатура. Ова, ка-
ко дополнителна странична сила, може
да го загрози имедијатното оптовару-
вање на имплантите. Следува проба на
готовиот хибриден мост во устата на па-
циентот со дополнителна реоклузија,
полирање до висок сјај и негово фикси-
рање со навртување на имбус навртки.
(сл. 12)

За имедијатното оптеретување ја ко-
ристиме одбрамбената способност на
организмот за саморепарација со реге-
неративна моќ кон оперираната зона.

Сл.9
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Максимум за 7 дена мораме да ги анга-
жираме имплантите со хибриден мост,
поради ограниченото време за осте-
оинтеграција во функција на џвакање.
За пациентите, ова е практично преод-
но решение, поради фактот што вед-
наш добиваат заби. Тие  се чувствуваат
среќно, а задоволството се гледа во нив-
ните очи. Полни се со спонтан оптими-
зам и тотално психолошки растерете-
ни. Така, преодниот период слободно
може мирно да се продолжи и подолго
време без непотребно форсирање. Бе-
нефитот од имедијатното оптеретува-
ње е во тоа што се создава поголем кон-
такт на коската со имплантот (bone-to-
implant)кој е за дури 64,2% поголем во
споредба со покасно оптеретените им-
планти. 

Најоптимално е раното или име-
дијатно оптеретување на имплантите
да се направи во рок од 48 до 72 часа.
Оваа рамка може да се продолжи до
максимум  168 часа - 7 дена, но никако
повеќе од тоа. Оваа препорака е потк-
репена со in vivo и in vitro експеримен-
ти (McCracken et al., 2001) кои покажува-
ат дека има најголем внес (uptake) на не-
опходни минерали на метаболно ниво е
токму во овој временски интервал. По
седмиот ден има нагол пад на метабол-
ните процеси па оптеретувањето после
тој период би било со катастрофални
последици.

Конците може да се отстранат и под-
оцна, по две до три недели, без да се сим-
нува хибридниот мост со задолжителна
тоалета и по можност употреба на ласер
терапија.

Хибридниот мост овозможува комот-
но продолжување на  периодот за осто-
еинтеграција  кој треба да биде најмал-
ку 6 месеци. Овој преоден период е лес-
но прифатлив од страна на пациентите
со фактот дека веднаш по импланта-
цијата добиваат заби,  па може да се про-
должи и до 1 година. 

По изминување на потребниот пре-
оден период а кога остеоинтеграцијата
е максимално постигната, следува зе-
мање на нов отпечаток за изработка на
дефинитивната метал-керамичката
конструкција. 

По земениот отпечаток  ги враќаме со
имбус навртување сулкус формерите во
устата на пациентот. (сл.13)

Следува постапка во забната техника,
каде со помош на  хибридниот мост на са-
миот работен модел  се формира форгус
од оптозил и се  обезбедуваат сигурнос-
ни клучеви. Овие клучеви ни гарантира-
ат стабилност на  форгусот  за идентично
пренесување на состојбата и насоката на
забите при идната восочна моделацијана
телото на фиксната конструкција. (сл.14)

На работниот модел прво се наврту-
ваат фабрички CASTABLE UCLA ABUT-
MENTS. Тие меѓусебно се поврзуваат и
фиксираат со терморезин, со што се фор-
мира јадрото на конструкцијата во вид
на шина (сл.15).

Над таа конструкциона шина се на-
капува соодветен восок и пристапува
кон восочна моделација - CROW WAX.

Во полуиндивидуланиот  атрикулатор
при работата во оваа фаза често се про-
верува оклузијата и се моделира ко-
нечната форма на восочната конструк-
ција. Терморезинската шина останува
заробена во нејзиното јадро ,а со опто-
зилниот форгус постојано ја проверу-
ваме формата на восочната модела-
ција.  (сл.16 и 17)

По завршената восочна моделација
конструкцијата се штифтува, вложува и
излева од соодветен компатибилен ме-
тал заедно со оригиналните абатменти
кои остануваат заробени во неа. Следува
обработка на металот и негово пескаре-
ње. Вака обработената конструкција се
користи за пробата во метал. Во устата на
пациентот се проверува неговата ста-
билност, односот кон гингивата  како  и
протетската рамнина  со паралелност
кон гребените. (сл.18 и19) 
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Дефинитивна контрола на меѓувилич-
ниот сооднос во хоризонтална и верти-
кална димензија завршува со земање на
нов загриз со размекната восочна лента.

Потоа се одредува боја и нијанси за ке-
рамиката,но исто така и боја и нијанси за
маска гингивата како мезоструктура.
Следи моделација со керамика во забо-
техничка лабораторија и нејзино печење
во повеќе слоеви. При моделацијата тре-
ба да се внимава да нема премногу из-
разени морфолошки карактеристики по
оклузалните површини - со други зборо-
ви, помека моделација на туберите. Во
пробата пред глазура во устата на паци-
ентот се врши реоклузија со што задол-
жително треба да се обезбеди слобода по
лизгачките водечки бридови на оклузал-
ните тубери, познато како FREEDOM IN
CENTRIC. Потребно е да се релаксираат и
стресните удари во оклузален контакт со
агонисти – антагонисти за  да се обезбе-
ди множествен контакт со најмалку 3-4
контакти по еден заб окузално. Ваквата
полигонално распоредена оклузија ги
амортизира превртувачките сили и овоз-
можува стабилна оклузија што е приори-
тет за долготрајност и стабилност на суп-
раструктурата. По завршената проба и
извршените корекции следува нијанси-
рање и дефинитивно глазирање на кера-
миката во забната техника (сл.20 и 21).   

Како готова глазирана и полирана,
фиксната протетска конструкција се пос-
тавува во устата на пациентот и се фик-
сира со имбус навртки. Отворите за ма-
нуелна манипулација низ кои поминува-
ат навртките привремено се затвораат со
гутаперка или памучен тампон покриен
со кавит. Стегањето на навртките треба
да биде постепено, па за на крајот да за-
врши со затегање со сила од 20 њутни. За
ова се користат специјални алатки (sirin-
dge) по препорака од производителот. По
одреден временски период со редовен
преглед следи контрола на затегнатоста
на навртките. Потоа, истите повторно се
затвораат,и тоа во долното ниво со гута-
перка или кавит,а во  горното ниво  се за-
печатуваат и полимеризираат со слој од
нанокомпозит .

Истиот  треба да биде соодветно одб-
ран по цврстина и боја, а оклузалната
моделација по стил и форма да соод-
ветствува со керамичката конструкција.

РЕЗУЛТАТИ
Овој случај е изработен во 2013 годи-

на, но по дистанца на време сега е пре-
зентиран. Поради контрола на квалите-
тот можеме со сигурност да ја потврди-
ме неговата стабилност и непроменли-
вост во однос на коската и околното тки-
во. Нема никакви забележителни про-
мени при нормални животни активнос-
ти на пациентот. Како изгледа, денес,ова
може да се види од последната фото-
графија направена неодамна при редов-
на контрола.  (Сл. 22)

Контролите е пожелно да се поредов-
ни, при што применуваме  ORAL JET и
PROFI JETклинирање на конструкцијата.
Рутинската проверка вклучува и кон-
трола на оклузијата, како и полирање до
висок сјај, доколку има пигментирани

наслаги. Во домашни услови, пациентот
е потребно да прави  редовна тоалета со
апарат под воден притисок - waterpik. 

Препорака е  промивање  со дентални
водички за освежување на усната праз-
нина кои во својот состав  имаат  при-
суство на хлорхексидин (CHX).

ДИСКУСИЈА                                                                                          
Вредно е повторно да се спомене ре-

алниот интерес за времето на чекање на
остеоинтеграцијата на имплантите.
Оваa пауза за пациентите е многу битен
фактор поради нивната реална психо-
лошка напнатост. Тие  со години  пре-
тходно се истоштени  и  имале пробле-
ми, па нивното трпение и доверба се пот-
рошена категорија. Уште нови шест ме-
сеци чекање за остеоинтеграција на им-
плантите за нив е премногу време да се
биде без заби. Секој од нив сака што
побрзо да добие заби, па какви и да се
нашите аргументирани убедувања за
пациентот се неприфатливи. 

Временскиот период на остеоинтегр
ција се пребродува со две опции: 
-  со изработка на класична покровна то-

тална привремена протеза адаптирана
кон новите услови на гребените по им-
плантацијата,   или 

-  со изработка на хибриден мост со име-
дијатно оптеретување.
Во последно време, имедијатно опто-

варување на имплантите (immediate loa-
ding) се повеќе се користи како прак-
тична преодна метода.

Но, потоа задолжително, по протокол
следи изработка на дефинитивната
фиксна метал керамичката конструкција.

Дефинитивната конструкција, во за-
висност од финансиските можности на
пациентот, може да се изведе и во це-
лосно безметална керамика од ZIRCO-
NIA (сл.23)

Сл.19
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Во основа, фазите остануваат исти се
до моментот на моделација на конструк-
цијата во восок. Таа, во ваков случај, на
претходно скениран модел, се моделира
на компјутер по некој од  светските про-
грами за дизајнирање како на пример
Exocad или 3 Shape. Потоа, со помош на
CAD-CAM апаратура од готов Zirconium
Oxide Block се реже целата конструкција,
по што се моделира и пече со керамика
во слоеви. При изработка на конструк-
ција од zirconia препорака е да се корис-
тат трасфер капи и реплики за едно-
кратна употреба – лабораториски ана-
лози. Поради подобра прецизност во фа-
зите на скенирање, од исклучителна
важност е употреба на скен абатменти за
секој лабораториски примерок засебно.

Без разлика дали конструкција е од
метал-керамика или од zirconia, препо-
рака за секој имплант посебно е да се ко-
ристат и  два пара идентични навртки,
еден за работа во техника и еден за ра-
бота во устата на пациентот.  Пред се,по-
ради стерилност при работа во устата на
пациентот, но и поради можно несакано
оштетување на имбусот од навртката
при работа во техника.

ЗАКЛУЧОК
Клучна карактеристика за сите овие

прикажани техники е тоа што секогаш
постои можноста за одвртување и на-
вртување (remove) на конструкцијата.
Ова ни дава простор и комоција за  как-
ви било корекции во иднина.  Секако,
практично, надвор од устата на пациен-
тот независно дали во стоматолошка ор-
динација или во заботехничка лабора-
торија.  За разлика од конструкциите
кои се фиксираат со класично лепење,
истите  немаат  таква можност за лесни
корекции надвор од устата на пациен-
тот. За такви потреби кај нив се изнуду-

ва потреба од стресно исчукување  на
конструкцијата или, во најлош случај,
сепарација и изработка на нова кон-
струкција. Ова наше искуство ни дава за
право да заклучиме дека ова е битна
разлика и  со голема предност во пара-
лела со другите техники на фиксирање
на конструкцијата, па го споделуваме
како добронамерна препорака.

РЕФЕРЕНЦИ:
1.  Becker W, Becker BE, Huffstetlert S. Early

functional loading at 5 days for Brånemark
implants placed into edentulous mandibles:
a prospective, open-ended, longitudinal stu-
dy. J Periodontol. 2003 May;74(5):695-702

2.Rodriguez AM1, Orenstein IH, Morris HF, Ochi
S.Survival of various implant-supported pro-
sthesis designs following 36 months of clini-
cal function.Ann Periodontol. 2000
Dec;5(1):101-8

3.Branemark, P.I., Hansson, B.O., Adell, R. et
al, Osseointegrated implants in the treat-
ment of the edentulous jaw(Experience from
a 10-year period) . Scand J Plast Reconstr
Surg Suppl. 1977;

4.Calvo, M.P., Muller, E., Garg, A.K. Immediate
loading of titanium hexed screw-type im-
plants in the edentulous patient: Case re-
port. Implant Dent. 2000;9:35

5.Yoo, R.H., Chuang, S.K., Erakat, M.S. et
al, Changes in crestal bone levels for imme-
diately loaded implants. Int J Oral Maxillofac
Implant. 2006;21:253.

6.Albrektsson, T., Branemark, P.I., Hansson, H.A.
et al, Osseointegrated titanium implants(Re-
quirements for ensuring a long-lasting, di-
rect bone-to-implant anchorage in man)
. Acta Orthop Scand. 1981;52:155.

7.Albrektsson, T., Hansson, T., Lekholm, U. Osse-
ointegrated dental implants. Dent Clin
North Am.1986;30:151.

8.Brunski, J.B. Biomechanical factors affecting
the bone-dental implant interface. Clin Ma-
ter.1992;10:153.

9.Szmukler-Moncler, S., Salama, H., Reinge-
wirtz, Y. et al, Timing of loading and effect of
micromotion on bone-dental implant inter-
face: Review of experimental literature. J
Biomed Mater Res. 1998;43:192.

10.Ibanez, J.C., Jalbout, Z.N. Immediate loading
of osseotite implants: Two-year results. Im-
plant Dent.2002;11:128.

11.Piattelli, A., Corigliano, M., Scarano, A. et
al, Immediate loading of titanium plasma-
sprayed implants: an histologic analysis in
monkeys. J Periodontol. 1998;69:321.

12.Gatti, C., Chiapasco, M.Immediate loading of
Branemark implants: A 24-month follow-up of a
comparative prospective pilot study between
mandibular overdentures supported by conical
transmucosal and standard MK II implants.Clin
Implant Dent Relat Res. 2002;4:190.

13.Chiapasco, M., Gatti, C., Rossi, E. et al, Im-
plant-retained mandibular overdentures

with immediate loading(A retrospective mul-
ticenter study on 226 consecutive cases)
. Clin Oral Implants Res.1997;8:48.

14.Chiapasco, M., Gatti, C. Implant-retained
mandibular overdentures with immediate
loading: A 3- to 8-year prospective study on
328 implants. Clin Implant Dent Relat
Res. 2003;5:29

15.Albrektsson, T., Zarb, G.A., Worthington, P. et
al, The long term efficacy of currently used
dental implants(A review and proposed cri-
teria of success) . Int J Oral Maxillofac Im-
plants. 1986;1:11.

16.Chuang, S.K., Wei, L.J., Douglass, C.W. et
al, Risk factors for dental implant failure: A
strategy for the analysis of clustered failure-
time observations. J Dent Res. 2002;81:572.

17.Chuang, S.K., Tian, L., Wei, L.J. et al, Kaplan-
Meier analysis of dental implant survival: A
strategy for estimating survival with cluste-
red observations. J Dent Res. 2001;80:2016.

18.McDermott, N.E., Chuang, S.K., Woo, V.V. et
al, Maxillary sinus augmentation as a risk
factor for implant failure. Int J Oral Maxillo-
fac Implants. 2006;21:366.

19.Turkyilmaz I1, Patel NS, McGlumphy EA. Oral
Rehabilitation of a Severely Resorbed Eden-
tulous Maxilla with Screwed-retained Hyb-
rid Denture Using Cresco System.Eur J
Dent. 2008 Jul;2(3):220-3

20. Turkyilmaz I, Company AM, McGlumphy
EA. Should edentulous patients be constrai-
ned to removable complete dentures? The
use of dental implants to improve the quali-
ty of life for edentulous patients. Gerodonto-
logy. 2010 Mar;27(1):3-10.

21. Rossein KD. Alternative treatment plans:
implantsupported mandibular dentures. In-
side Dentistry. 2006;2(6):42-3. 

22. Harris D, Höfer S, O’Boyle CA, Sheridan S,
Marley J, Benington IC, Clifford T, Houston F,
O’Connell B. A comparison of implant-retai-
ned mandibular overdentures and conven-
tional dentures on quality of life in edentulo-
us patients: a randomized, prospective, wit-
hin-subject controlled clinical trial. Clin Oral
Implants Res. 2013 Jan;24(1):96-103.

23. Covani U, Cornelini R, Calvo JL, Tonelli P, Ba-
rone A. Bone remodeling around implants
placed in fresh extraction sockets. Int J Pe-
riodontics Restorative Dent. 2010
Dec;30(6):601-7.

24. Preciado A, Del Río J, Lynch CD, Castillo-
Oyagüe R. Impact of various screwed im-
plant prostheses on oral health-related qua-
lity of life as measured with the QoLIP-10
and OHIP-14 scales: a crosssectional study. J
Dent. 2013 Dec;41(12):1196-207.

25. Brennan M, Houston F, O’Sullivan M, O’Con-
nell B. Patient satisfaction and oral health-
related quality of life outcomes of implant
overdentures and fixed complete dentures.
Int J Oral Maxillofac Implants. 2010 Jul-
Aug;25(4):791-800. 

26. Gallucci GO, Doughtie CB, Hwang JW, Fiorel-
lini JP, Weber HP. Five-year results of fixed
implantsupported rehabilitations with distal
cantilevers for the edentulous mandible.
Clin Oral Implants Res. 2009 Jun;20(6):601-7. 

СТОМАТОЛОШКА КОМОРА НА МАКЕДОНИЈА 39vox dentarii

СТРУЧЕН ТЕКСТ

ОКТОМВРИ  2016

Сл.23



40 vox dentarii СТОМАТОЛОШКА КОМОРА НА МАКЕДОНИЈА

СТРУЧЕН ТЕКСТ

40 vox dentarii СТОМАТОЛОШКА КОМОРА НА МАКЕДОНИЈА

СТРУЧЕН ТЕКСТ

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 теми
кои ќе бидат корисни за сите нас стома-
толозите - практичари.

Сите оние кои сакаат да печатат
во“Vox Dentarii” се должни да се при-
држуваат кон правилата за  подготовка
на трудовите, а уредувачкиот одбор не-
ма да ги прифати на разгледување и ре-
цензија трудовите кои не се подготвени
според цитираните правила и посоче-
ниот пример.

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

Ако изборот на испраќање е преку
пошта адресата е следна:

Стоматолошка комора на Македонија
Огњан Прица бр. 1 4/5
за“ Vox Dentarii”
Главен и одговоренуредник
проф. д-р Мирјана Поповска

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

e-mail: popovskam2002@yahoo.com 

или пак на официјалната дреса на Сто-
матолошката комора на Македонија: 

skm@stomatoloskakomora.org

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 страници,
започнувајќи од насловната, треба да би-
дат нумерирани  во десниот долен агол.

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

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

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

Податоци  на контакт лицето со кое
ќе се кореспондира во врска со ракопи-
сот  (име и презиме, институцијата ка-
де е вработен, е-mail, адреса и контакт
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 пооделно да ги
содржи сите делови на трудот започну-
вајќи од цел, материјал и метод, резул-
тати и заклучок. Воведот не е задолжи-
телен, но ако авторите сметаат дека е

потребен или неопходен, може да биде
составен дел на апстрактот. Во овој слу-
чај  тој треба да биде кус, содржаен, на
кој ќе се надоврзе целтта која во апст-
рактот е посебен дел. Во делот - мате-
ријал и метод, се посочуваат групите ис-
питаници, и критериумите кои се при-
менети. Во случај кога се користи меди-
камент, задолжително се цитира про-
изводителот, градот и земјата. Ако е
применета апаратура, тогаш се имену-
ва апаратотот со битните карактерис-
тики и повторно производителот, гра-
дот и земјата. Во делот резултати, се из-
ложуваат само значајните параметри и
сигнификантните наоди. Заклучокот
треба да биде посебен сегмент и треба
да биде кус одговор на поставената цел.  

По должина апстрактот треба да
содржи  најмногу 250 зборови. 

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

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

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 статистич-
ката метода која е применета за обра-
ботка на добиените податоци.

Во подделот материјал, изнесете ги
критериумите според кои е направена
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селекцијата на  испитаниците, а кои се
вклучени во студијата. Потоа, пооддел-
но опишете ги  групите кои се распред-
елени по бројност, групирани во испиту-
вана, контролна група,  по потреба под-
група, 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  ис-
такнете го начинот на примена, обликот
и дозирање на лекот. 

Доколку методот е употребуван и пуб-
ликуван во трудови, каде овој метод е  ве-
ќе применет, повикајте се на референ-
цата од каде Ви е искористен податокот. 

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

Резултати. Резултатите од истражува-
њето може да ги  приложите текстуално,
во облик на табели, графици или пак
илустрирано со оригинални и изворни
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 не-
пожелно е да се дуплираат.  После секој
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 де-
лот резултати, одберете за секој толку-
ван параметар најсоодветен  приказ (та-
бела, график или фотографија), изнесе-
те ги најнеопходните наоди текстуално
без сопствен  коментар или заклучок  и
не ги повторувајте резултатите преоб-
ликувајќи  едни исти наоди  во табела,
графикон или текст. Фотографиите мо-
же да Ви бидат цврст аргумент на Ваши-
от 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 стра-
ница.

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 одреде-
ни параметри. Секоја табела треба да би-
де цитирана во текстот, онаму каде ав-
торите 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 објаснуваат
кратенките. За фусноти користете поз-
нати симболи. Во вакви ситуации  како
најчести се користат следните фусноти:
*, #, и др.

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

Илустрациите (графиконите, 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 ре-
золуција 300 и да бидат  доставени до ре-
дакцијата 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 испитувани-
от проблем. Не ги повторувајте веќе об-
разложените резултати, но искористете
ги интерпретираните наоди за да ги ком-
парирате со наоди  на други автори чиј
предмет на истражување е сроден со ва-
шиот избор. Дебатирајте преку добие-
ните наодите од студијата, спротиставу-
вајќи се или, пак, потврдувајќи ги  ре-
зултатите 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 заклучок
кој се надоврзува на дискусијата и е
спонтан  завршеток на студијата. За де-
лот заклучок  не е предвиден посебен
сегмент.  Всушност, во последниот пасос
потенцирајте го заклучокот кој треба да

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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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 резул-
тати на истражувањето. Избегнувајте да
поддржувате тврдења за кои немате
покритие од спроведеното истражување
или, пак, да давате приоритети при сос-
тојби кои докрај не се дефинирани. До-
колку изборот на темата дозволува, по-
желно е да произлезат одредени препо-
раки со кои ќе ја истакнете важноста на
студијата. 

Референци. Во текстот референците
се одбележуваат со арапски бројки во за-
града во фонт формат суперскрипт, спо-
ред редот на појавување во текстот -ван-
куверски 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 спи-
санија, извадоци од книги, монографии,
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 при-
фатени за печат можете да ги користи-
те како валидни референци, но во рефе-
ренцата на местото списание, број, волу-
мен страница заменете ја со терминот
“во печат”.

Цитирање референци во текстот
Во текстот референците се цитираат со

посочување на првиот автор ако се рабо-
ти за еден , а ако во трудот учествуваат
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 ре-

ференцата/ референците може да се на-
веде само со нејзиниот број од литерату-
рата ставен во заграда.

Пр. поедини автори (1,2,3,4)  “сугерираат де-
ка ...” . Во овој случај од литературата се
преземаат сите претходни, вклучувајќи
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, магистерски,
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 Inju-
ries 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 иму-
нокомпетентните клетки Т,Б и
НК (natural killer) врз појавата и
текот на пародонталната болест
кај младата популација (магис-
терски труд) Скопје, Македонија;
Стоматолошки факултет,
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.  

www.stomatoloskakomora.orgwww.stomatoloskakomora.org
skm@stomatoloskakomora.org skm@stomatoloskakomora.org 
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SOТОЛКУ БЛИЗОК ДО ПРИРОДНИТЕ ЗАБИ 

На светско ниво, според неговите физички својства GrandioSO®’то 
е материјал за реставрација најмногу сличен до природните заби. 
Предности што ќе ги добиете издржливи и сигурни реставрации и над се 
задоволни пациенти. 

•  
 

• 

• 

• 

„Уверена сум во 
 сличноста на 
 GrandioSO’то со   
 природните заби!“  
 Dr. H. Gräber
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НИДОИР ПРО ДКОЛИЗ  
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