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3vox dentariiСТОМАТОЛОШКА КОМОРА НА МАКЕДОНИЈА

Согласно член 129 од Законот за здравствена заштита (Службен весник на Република Македонија“
брoj 43/12, 145/12, 87/13, 164/13, 39/14, 43/14, 132/14, 188/14, 10/15, 61/15, 154/15, 192/15 и 37/16) и
член 9 од Правилникот за начинот на издавање, продолжување, обновување и одземање на лиценца
за работа, сите доктори на стоматологија на кои лиценцата за работа им важи до 15.03.2018 година,
треба да поднесат БАРАЊЕ до Стоматолошка комора на Македонија за обновување на лиценцата за
работа за наредниот 7 - годишен лиценцен период (15.03.2018 до 15.03.2025 година). 

БАРАЊЕТО (може да се добие во СКМ, како и да се симне од интернет страницата на
Комората: www.stomatoloskakomora.org) заедно со потребните документи во прилог треба да се
достават во Комората.                        

Како прилог на барањето се доставаат следниве документи: 
Доказ дека во периодот на важноста на лиценцата за работа се стекнале со најмалку 140 бодови

согласно критериумите пропишани со Правилникот за стручно усовршување на Комората. 
Доказ за работа во дејноста: Потврда од Агенцијата за вработување за движење во службата за

период од март 2011 година до март 2018 година (треба да биде „покриен” период од 4 години, полно
работно време за работа во дејноста). 

Потврди за платени членарини за Стоматолошка комора на Македонија за сите години на важност за
лиценцата за работа. Докторите кои работат во здравствените установи од јавниот сектор треба да
достават потврда од сметководството на ЈЗУ за платени членарини за наведениот период. 

Доказ за извршена уплата за обнова на лиценца за работа.              

Податоци за уплатата: 
примач: Стоматолошка комора на Македонија
банка на примачот: Комрецијална банка А.Д. Скопје
жиро сметка: 30000000477179

Напомена: 
Ве молиме, документите за обновување на лиценцата 
во Комората да се доставуваат КОМПЛЕТИРАНИ.

актуелно
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Гласило на Стоматолошката комора на Македонија

Издавачки совет:
проф. д-р Владимир Поповски
д-р Петре Саздов, д-р Аријан Даци, д-р Милан
Камчев, д-р Марија Андоновска, д-р Елена 
Анѓелеска Пешевска, д-р Лидија Поповска, 
д-р Благоја Даштевски, д-р Горан Тодоровиќ,
д-р Јасна Џајковска, д-р Александар Илиев, 
д-р Горан Ивановски, д-р Агим Назири

Главен и одговорен уредник: 
проф. д-р Мирјана Поповска

Заменици на главниот и одговорен уредник: 
проф.д-р Цена Димова
науч. сораб. д-р Вера Радојкова - Николовска

Уредувачки одбор:
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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СТРУЧНИ И НАУЧНИ ТРУДОВИ

АКТУЕЛНО
Се подготвува нов закон 
за здравствена заштита

МЕЃУНАРОДНА СОРАБОТКА

Се продлабочува соработката 
меѓу СКМ и БЗС

АКТУЕЛНО

Потпишана Декларација 
„Стоп на насилството во здравството“

ИСТРАЖУВАЊА

Идентификувани делови од ДНК 
одговорни за пaродонталната болест

КСУ

AПОЛОГИЈА

Стоматолошка ергономија

Современи аспекти на медикаментозниот 
третман на орофарингеална кандидијаза

М. Петровски, М. Терзиева- Петровска, 
М. Петровска , Д. Кочовски

Кариес на прв траен молар кај десетгодишни
деца од градска и рурална средина

Г. Тодоровска, Љ. Симјановска, 
В. Амбаркова, О. Кокочева – Ивановска, 
Д. Глигорова, К. Тодоровска
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Во досегашниот период Стоматолошката комора на Македонија прикажа агенда
на богати активности и обврски кои пред се беа насочени кон осовременување на
здравството во правец позадоволни пациенти и  позадоволни лекари, кон канализи-

рање на  здравствените активности како дел од здравствената поли-
тика и секако тековни активности и настани.

Едно од најактуелните случувања во овој период е обновувањето на
работните лиценци-втор релиценцен период кој претставува обврска
на повеќе од 1800 доктори. До март 2018 година треба да заврши лицен-
цирањето на докторите по дентална медицина кои ќе ја продолжат ра-
ботната лиценца и според  законските  регулативи ќе остварат мож-
ност без пречки да ги остваруваат своите работни обврски. 

Оттука, почитувани колеги, уште еднаш ве потсетувам да побрза-
те да ги завршите вашите обврски, ако тоа досега не сте го сториле.

Во месец декември, поточно на крајот од годинава, во план е распи-
шување на избори за претседател на Стоматолошката комора. И
овојпат како и досега, демократски и според волјата на членството ќе

биде избран претседател на Комората кој доблесно ќе го застапува интересот на па-
циентите, но и на носителите на здравствената дејност - лекарите.

Нималку едноставна активност, напротив, сериозна и одговорна обврска за оној
кој ќе биде избран. 

Во контекс на дел од  бројните активности вреди да се спомене и Правилникот за
избори и именување, по региони. Имено, во тек е  јавна расправа и прочистување на
избирачките списоци, с�  во духот на на демократијата и транспарентноста.

Навистина, колеги, зад себе оставивме напорна година со многу активности кои
успешно беа надминати. Но, не сме со помали очекувања и во годината што доаѓа. Со
својот капацитет, кадровски  и стручен потенцијал  Комората ќе успее да ги пре-
мости сите нерешени или тешко решливи состојби, да ги надмине проблемите  и се-
којдневно да одговара на своите  задачи.

На крајот од овој воведник, во деновите пред почетокот на  Новата Година и пред
големиот христијански празник Божик, чест ми е и задоволство  Вам и на вашите се-
мејства да Ви ги честитам празниците,  да ви посакам добро здравје, среќа и благо-
дет со вашите најблиски и, секако, успеси во професијата.

Со почит,                 

Проф. д-р Мирјана Поповска 

Почитувани колеги,
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Во подготовкитена на новиот закон за здравстве-
на заштита се вклучија и коморите од областа на
здравството, а конкретните предлози тие официјал-
но ги презентираа на средбата со работната група на
Министерството за здравство која интензивно рабо-

ти на овој законски проект.
Според првичните најави
овој закоснки проект би
требало да биде комплети-
ран во првата половина на
2018 година, а потребата
од негово донесување е
резултат на големиот број
“слабости” (неприменли-
воста, неконзистентноста,
преобемноста, контради-
корноста) и (пре)честите
промени на постојаните
законски решенија. Слични

вакви средби според добиените објаснување со ос-
тавариле и со невладиниот сектор, здруженијата на
пациентите и други професионални асоцијации и
здруженија. 

На состанокот присуствуваа претседателите и пре-
тставниците на Стоматолошката, Лекарската и Фар-
мацевтската комора, координаторот на проектот за
новиот закон за здравствена заштита во Министер-
ството за здравство, како и повеќе раководители на
сектори во Министерство и во Фондот за здравстве-

но осигурување на Македонија. На средба се разго-
вараше  по предлозите на коморите кои, како што бе-
ше истакнато, ќе бидат групирани и систематизира-
ни во процесот на подготовка на законот.

Коморите и овој пат побараа посебен закон за док-
торска, односно стоматолошка и фармацевтска
дејност со кој ќе се решат многу отворени прашања,
а на одреден начин, ќе се направи и  баланс на Зако-
нот за правата на пациентите што е во сила. Со такво-
то законско решение ќе се создаде и рамка со која ќе
се регулираат платите во овие сектори. Коморите
предложија платите на докторите/ фармацевтите и
во јавните и во приватните здравствени установи, кои
имаат склучено договор со ФЗОМ,  да се утврдуваат
со колективен договор и со претходна нивна соглас-
ност. Потребата од посебен закон, како што беше ис-
такнато,  доплнително ја актуелизира и загрижувач-
киот тренд на заминување во странство на доктори-
те на медиицна, на стоматологија и на фармацвтите. 

На средбата беше презнтирно и барањето со из-
мените да се воведе нов концепт со кој осигурените
лица ќе  бираат здравствени установи, а не како што
беше досега - доктор. Тоа, како што беше исткнато од
претставниците на Министерството, ќе биде земено
предвид со сите аргументи за или против при изгот-
вувањето на новите законски решенија, со оглед де-
ка слично барање имало и од  други субјекти со кои се
остварени вакви средби.  

Се отвори темата и за лиценците за работа на сто-
матолозите кои се специјалисти а работат во општа
ординација и обратно и за лиценците за докторите по
стоматологија и медицина кои симаат специјаланост
и супспецијалност, а лиценцата за работа им е за ед-
на дејност. Според претставниците на коморите тре-
ба да се размисли за преодно решение во законот со
кое ќе се опфатат и специјализацијата и супспе-
цијализацијата. 

Коморите предложија и единствена мрежа на
здравствени установи, со цел да се обезбеди  един-
ствен здравствен електронски картон и единствена
евиденција на сите податоци. Во оваа насока беа и ба-
рањата за проширување на мрежата како и за мену-
вање на постапката за влегување во неа, за да се над-

актуелно

Коморите бараат посебен закон 
за докторска, стоматолошка 
и фармацевтска дејност 

СТОМАТОЛОШКА КОМОРА НА МАКЕДОНИЈА

СЕ ПОДГОТВУВА НОВ ЗАКОН ЗА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА

Со таквото законско решение
ќе се создаде рамка со која ќе се
решат многу отворени праша-
ња, ќе се регулираат платите

во овие сектори, а на одреден
начин, ќе се направи и  баланс
со  Законот за правата на па-

циентите што е во сила 
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мине непотребното чекање и во услови кога има сло-
бодни места за определена дејност.

Се отвори и прашањето околу начинот на финан-
сирањето на здравството, со оглед дека придонесот
е мал и дека  не може да го покрие гарантираниот
обем на здравствени услуги. А специфичен проблем
е и тоа што одредени услуги имаат различна цена во
јавниот и приватниот сектор. 

Поради обезбедување на поголема ефикасност и
функционалност беа иницирани и измени во  систе-
мот “Мој термин” кои би требало да се направат со
подзаконски акти, а стана збор и за неповолниот со-
однос на доктори, средно медицински кадар и адми-
нистративни работници во јавното здравство. Во оваа
насока беше и закслучокот од  Институтот за јавно
здравје, да се побара да направи преглед од кој би се
добила прецизна слика за состојбата. 

Стана збор и за потребата од ново системско ре-
шение за специјализациите во услови кога недости-
гот од доктори е веќе евидентен, а беше договорено

Министерството да ги обезбеди моделите за спе-
цијализации на Хрватска и на Словенија. Во овој кон-
текст беше и заложбата и специјализантите да имаат
свој печат. 

На средбата стана збор и за правото на дополни-
телна дејност. Лекарската комора се залага за ново
законско решение по при-
мерот на другите европски
земји каде што е дозволе-
но докторите дополнител-
но да работа и во јавни и во
приватни установи ако си
ги извршуваат обврските
на  работните места. 

Договорено е  праша-
њата за коморите и нивно-
то работење да се систе-
матизираат за да се разгледаат на наредната ваква
тематска средба за новиот закон за здравствена
заштита.

актуелно

Претставници на Стоматолошката, Лекарската и
Фармацевтската комора, пратеници – доктори и
претставници на Фондот за здравствено осигурува-
ње на Македонија и на Министерството за здравст-
во, заеднички ќе работат на Законот за докторска
дејност и на другите отворени прашања од здравст-
вениот сектор. На овој начин докторите  и фарма-
цевтите  ќе истапат со единствени предлози и бара-
ња кои се од интерес на нивната професија, без раз-
лика на идеолошка или политичка припадност. Ова
е заклучокот од првата средба на претставниците на
коморите од областа на здравството со дел од пра-
тениците -доктори од собраниската Комисија за
здравство што во почетокот на декември се одржа
во Лекарската комора на Македонија. На овој начин,
од една страна, ќе се решат клучните системски пра-
шања со кои се соочуваат докторите во секојднев-
ната практика, а од друга, ќе се направи исчекор во
напорите да се задржат младите доктори и фарма-
цевти да не заминуваат во странство. На состано-
кот присуствуваа д-р Мирсада Емини-Асани, пре-
тседател на Комисијата за здравство и членовите
ова собраниско тело д-р Бети Рабаџиевска - На-
умовска, д-р Маја Морачанин, д-р Катерина Кузма-
новска, д-р Мери Лазова. Стоматолошката комора ја пре-
тставуваше д-р Владимир Поповски, а претседателката
д-р Калина Гривчева-Старделова –Лекарската комора
на Македонија. На средбата присуствуваа и м-р  Јасми-
на Патчев од  Фармацевтската комора, како и други пре-
тставници на овие професионални асоцијации. 

Претседатлот  Поповски го поздрави ваквиот начин на
заедничко делување и истакна дека верува дека  тоа е

виситнскиот пат да се наметнат заложбите на докторите
и фармацевтите како еснаф за голем број прашања.

На средбата  се дискутираше за  вреднувањето на док-
торската дејнос и работата на фармацевтите, за потре-
бата од псоебен закон со кој ќе се регулира оваа про-
блематика, специјализациите, правото на дополнителна
работа, мрежата на здравствениот систем, недостигот на
кадар...

Со пратениците –доктори во интрес на професијата 

СТОМАТОЛОШКА КОМОРА НА МАКЕДОНИЈА

Се отвори темата 
и за лиценците за работа 
на стоматолозите 
кои се специјалисти 
а работат во 
општа ординација

СРЕДБА
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меѓународна соработка

Tрадиционалната средба помеѓу Стомато-
лошката комора на Македонија и Бугарската
дентала социјација, се одржа на 21 септември,
во Скопје.  На состанокот присуствуваа пре-
тседателите на двете професионални асо-
цијации, претседателите на извршните орга-
ни и потпретседателите. 

На работната средба се дискутираше на по-
веќе теми коишто ги засегаат докторите на
стоматологија  од двете  држави.

На почетокот се презентираа  реализира-
ните работни  активности. Претседателот на
Стоматолошката комора на Македонија ,
проф. Владимир  Поповски, истакна дека Ко-
мората има многу активности кои произлегу-
ваат од јавните овластувања, а кои пред се се
во интерес на подигнување на дигнитетот на
докторите по стоматологија. Тој рече дека за-
едно со другите комори од областа на
здравството во државата, со Лекарската и
Фармацевтската, докторите по дентална ме-
дицина излегуваат пред институциите со за-
еднички  барања и сугестии за подобрување
на условите за работа. Меѓу обврските, пре-
тседателот  Поповски ги издвои:

l Континуираното стручно усовршување
кое треба да се издигне на многу пови-
соко ниво, препознатливо за европски-
те земји.

l Комората го спроведува издавањето,
продолжувањето и одземањето на работ-
ните лиценци и се наоѓа во втор релицен-
цен период со кој е опфатена група од
околу 1.800 доктори од вкупно 3.800 чле-
нови.

l Врши стручен надзор врз работењето на
докторите и стоматолошките здравстве-
ни  установи.

l Го спроведува стручниот испит за дипло-
мираните стоматолози.

Претседателот на Комората, особено се
осврна на меѓународната соработка. Истак-
на дека продолжила соработката помеѓу Сто-
матолошката комора на Македонија и комо-
рите од К4 групата . Тој се заблагодари  за под-
дршката и силната заложба што СКМ ја доби
од Бугарската асоцијација за членството на
СКМ  во  FDI и CED (како придружна членка). 

Претседателот на Бугарската асоцијација,
проф. д-р Николај Шарков, информирше  за
нивното работење при што истакна дека во
Р.Бугарија имале избори во Асоцијацијата.  Се
очекува подобар прием и разбирање за про-
блемите на денталните работници од инсти-
туциите на власта, како и за секојдневните
проблеми со кои се соочуваат стоматолозите
во практиката. Како што истакна д-р Шарков,
нивната Асоцијацијата има околу 9.000 чле-
нови.

Според  објаснувањата,   БЗС е главен ор-
ганизатор на континуираната стручна стома-
толошка едукација, но  и дека  не постојат ак-
ти кои ја регулираат строго КСУ, по однос на
условите за акредитација и бодирање на сто-
матолошките настани. 

Бугарската дентална асоцијација нема ин-
геренции во делот на јавните овластувања, но
има силно влијание во преговорите со инсти-
туциите, со Министерството за здравство и
Фондот за здравство на Бугарија. Истовреме-
но, професор Шарков потенцираше дека суш-
тински проблем на докторите по дентална ме-
дицина во Бугарија е тоа што проблемите со
кои тие се соочуваат не се анализираат од-
делно од оние  на докторите по медицина. Во

СО СРЕДБАТА ВО СКОПЈЕ

Се продлабочува соработката 
меѓу СКМ и БЗС



врска со проблемите на стоматолозите ис-
такна три суштински проблеми:

l Осигурувањето на докторите на стомато-
логија од докторска грешка бидејќи, спо-
ред Етичкиот кодекс, казните за доктори-
те се премногу високи.

l Го потенцираше проблемот со специјали-
зациите , односно  сосотојбата  во која не-
ма интерес за специјализациите, освен за
оние кои работат на високообразовните
институции или клиники, бидејќи не се
поделени стоматолошките услуги на ус-
луги од примарна и на услуги од спе-
цијалистичка дејност.

l Ограничениот буџетот што Фондот за
здравствено осигурување го одвојува за
стоматолошката дејност.

Двете професионални асоцијации, на заед-
ничко задоволство, констатираа дека имаат
одлична меѓусебна соработка која се продла-
бочува, посебно во делот на континуираната
стручна стоматолошка едукација. Двете ден-
тални асоцијации истакнаа интерес за вос-
поставување на сродни или исти критериуми
за акредитација и бодирање на стручните со-
бири што на докторите по дентална медици-
на ќе им овозможи поголем избор за нивно
следење. На состанокот беше нагласено и де-
ка Стоматолошката комора на Македонија
постојано има силна поддршка од Дентална-

та асоцијација на Бугарија, како институција од
земја членка на ЕУ, пред претставниците на
интернационалните стоматолошки асо-
цијации. 

На средбата, претседателот на Стомато-
лошката комора на Македонија, професор
Владимир Поповски, на претседателот на Бу-
гарскиот забоздравствен сојуз, проф.д-р Ни-
колај Шарков, му врачи лиценца за посебни
заслуги, како благодарност за неговата лична
заложба и ангажираност во поддршката на
Стоматолошката комора на Македонија и по-
мошта во нејзината мѓународна афирмација. 

меѓународна соработка

www.stomatoloskakomora.org
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актуелно

Во рам ки те на од бе ле жу ва ње то на 25 го ди ни од ос но ва-
 њето, Лекарската комора и додели Пла ке та за долгогодиш-
на ус пеш на со ра бот ка на Стоматолошката комора на Маке-
донија. Пла ке та та  на прет се да тел от на Стоматолошка та ко-
 мо рата, проф. д-р Владимир Поповски,  му ја врачи доц. д-р
Ка ли на Грив че ва - Стар де ло ва, претседател на Лекарската
комора на Македонија на све че ни от Со бир што се од ржа во
МАНУ, Скоп је на 28 септември 2017 го дина.

Потпишана Декларација 
„Стоп на насилството во здравството“

Плакета за успешна соработка од
Лекарската комора на Македонија 

ПРИЗНАНИЕ

Декларација - Стоп на насилство во здравството
на 28 септември 2017 година потпишаа претседа-
телите на Лекарската комора на Македонија, доц. д-
р Калина Гривчева - Старделова, на Стоматолошка-

та комора, проф. д-р
Владимир Поповс-
ки, претставникот на
Фармацевтската ко-
мора,  м-р Eрол Али,
тогашниот министер
за здравство, д-р
Арбен Таравари и
претседателката на

Здружението на медицински сестри, техничари и
акушерки на Република Македонија, Велка Лукиќ.    

Потписниците на оваа Декларација со неа се об-
врзаа, секој во рамки на своите ингеренции, да ра-
боти на заштита од насилство врз здравствените ра-
ботници и соработници, а особено на безбедна и си-
гурна средина за здравствени услуги која гаранти-

ра стручна и квалитетна здравствена заштита за па-
циентите. Со Декларацијата се потецнира и потре-
бата насилството во здраството во сите негови об-
лици и форми сериозно да биде сфатено од страна
на надлежните органи, осбено од управителите на
здравствени установи.  

Едно од начелата на Деларацијата е и дека пла-
новите за спречување на насилството врз доктори-
те на медицина и стоматологија, фармацевтите, ме-
дицинските сестри, техничари, акушерки и другите
здравствени работници мора да се изработуваат на
национално ниво, но и во здравствени установи, но
и додека инцидентите на насилство мора да бидат
документирани преку систем кој ќе биде обезбеден
од страна на државните органи и здравствените ус-
танови. Според потписниците на Декларацијата,
нетреба да има   никаква толеранција за насилство
насочено против лицата кои даваат здравствени ус-
луги и тоа на сите нивоа во секторот на здравстве-
на заштита.
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Competence in Esthetics сега 
вклучува и Competence in Digital

По четврти пат, Gernot Schuller во Виена организираше ме-
ѓународен настан „Competence in Esthetics”. Некои основни
бројки сведочат за извонредниот успех на овој собир: 1400
учесници од 36 земји, 21 предавач од 10 земји и 15 изложувачи.

Дигитализацијата во стоматологијата  во последниве го-
дини ја промени комплетната индустрија  и имаше големо
влијание во професионалната ориентација на компанијата
Ivoclar Vivadent. Robert Ganley (извршен директор на Ivoclar
Vivadent), кој беше присутен во Виена и кој во својот воведен
говор го информираше аудиториумот  дека дигитализацијата
е голем тренд кој е предвиден од угледни футуролози , не са-
мо во областа на стоматологијата. Прашањето  не е само да-
ли дигитализацијата ќе ја смени индустријата , туку со која
брзина сета промена ќе се случува.

Дигитализација и имплантологија
Собирот беше фокусиран во две области : дигитализација

и имплантологија. За прв пат учесниците  можеа интерак-
тивно да учествуваат  во содржината на овој настан. Ivoclar
Vivadent овозможи аликација со која слушателите можеа да
поставуваат прашања на предавачите .За поставените пра-
шања се дискутираше после секој блок презентации. 

Умерена и прецизна дигитализација
Дигитализацијата навлегува во сите сфери на стоматоло-

гијата и забната техника. Колку истата ќе биде застапена за-
виси од индикацијата и терапјата . Д-р Tim Joda зборуваше за
„Умерена и прецизна дигитализација”. Овој поим се однесува
на технологијата  во чија позадина се наоѓа човековото струч-
но знаење. Заедно со д-р Stefan Röhling, д-р Knut Hufschmidt
и проф. д-р Sci. Irenа Sailer беше меѓу предавачите кои првен-

Bob Ganley, претседател на управата на  Ivoclar Vivadent го отвори собирот заедно со
Gernot Schuller, виш директор во Ivoclar Vivadent за Австрија и Источна Европа

Д-р Laurent Schenck, виш директор за глобални комуникации и стратегии 
во Ivoclar Vivadent, Gernot Schuller и проф. д-р Thomas Bernhart, 
научен модератор, со голем шарм jа водеа публиката низ програмата 



ствено зборуваа за имплантологијата и ефектот на дигитали-
зација во имплантологијата и  изборот на материјалите.

CAD/CAM-от ги надминува бариерите
CAD/CAM-от може да ги надмине временските и просто-

рните бариери. За тоа сведочат клиничките случаи прика-
жани од терапевтските тимови  составени од проф. д-р Ste-
fan Koubi и Hilal Kuday, како и д-р Florin Cofar и Lorant Stumpf.
Во двата тима, стоматологот и забниот техничар живеат во
различни држави. Акцент е ставен на естетиката и дизајни-
рањето на насмевката од дигитална и аналогна перспекти-
ва. Прецизната репродукција на бојатата е клуч во  врвните
естетски реставрации. Тоа е една област која профитираше
од развојот на фотоапаратите и можностите за обработка на
сликите. Sascha Hein го презентираше истото со својот ме-
тод за одредување боја кој се темели на илуминесценцијата
и компонентите на боите, а не на дигиталните клучеви на бои.
„Ако работите  со оддалечени  заботехнички лаборатории
морате да се потпрете на бојата на фотографијата „, рече тој.

Паметна комбинација
Полудигиталната изработка  е интелигентна  комбинација

на аналогните и дигиталните алатки. Поголемиот број на
прикажани клинички случаи се решени на овој начин, бидејќи
дигиталните технологии   и понатаму имаат ограничувања
во одредени околности. На пример,  дигиталното земање от-
печаток  во беззаба вилица  се уште нема задоволителен ре-
зултат, како што објасни  проф. д-р Florian Beuer. Слично на
наведеното,  д-р Marko Jakovac и Alen Alić истакнаа дека се
уште преферираат аналогна слоевита техника за естетски
реставрации  во предниот сегмент на забните лакови. Само
моларите и премоларите ги изработуваат од монолитни из-
работки. Jakovac и Alić работат во тим кој се состои од  три
члена , заедно со забен техничар кој е стручњак за дигитал-
на технологија, а воедно е задолжен и за   CAD/CAM. Д-р Petr
Hajny од Прага е забен техничар и стоматолог. Својата прак-
са ја надградил со воведување на дигитализирани постапки
и сам изработува до 150 реставрации неделно. Дигитализа-
цијата ја претвори визијата во  стварност и истата постана
негова омилена активност. Д-р Gerwin V. Arnetzl, исто така,
рано одлучи да се инволвира во дигиталниот свет. Покрај се,
тој во истото ја гледа и економската предност. 

Стоматолошките експерти 
почнаа дигитално да се промовираат
Дигитализацијата не само што ја промени  технологијата ту-

ку доведе и до експанзивен раст  во медиумите. Голем број на
предавачи поседуваат сопствен  YouTube канал на кој ги пре-
зентираат  своите случаи што предизвикува интерес кај голем
број пациенти. Milos Miladinovе длабоко навлезен во светот на
дигиталната фотографија  и ги користи сопствените слики на
друштвените мрежи . „На тој начин, името постанува бренд и
дел од маркетингот на сопствената ординација”, рече тој.

Барањата на пациентите стануваат се поспецифични
Врз основа на информациите добиени од Instragram, Fa-

cebook и т. н., пациентите денес доаѓаат на стоматолог  со јас-
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современа стоматологија

Повеќе од 1.400 учесници ги следеа презентациите  за најновите трендови
во стоматологијата  и забната техника 

Набој на емоции  на предавањето на  д-р Markо Jakovаc кој
заедно со  Alen Alić прикажаа успешно решен клинички случај

Посетителите со задоволство ја искористија 
можноста за разговoр со изложувачите 

Тимскиот пристап води до успех - проф. д-р Irena Sailer 
и Vincent Fehmer ги прикажаа своите искуства
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на визија  за тоа што го сакаат. Тие точно знаат  за каква нас-
мевка и за какви материјали се стремат. „Нивните желби до-
ведуваат до  обратен процес во планирањето”, рече  д-р Ste-
fan Koubi. „Почнуваме со  естетски дизајн , а потоа ја прове-
руваме функцијата.”

Дигитално изработениот mock-up овозможува  дополни-
телна сигурност дека конечниот резултат ќе биде  успешен и
целосно ќе ги задоволи очекувањата на пациентот. Овој при-
стап го користат и  проф. д-р Petra Gierthmühlen и проф. д-р
Irena Sailer, кои одржаа заедничко предавање  со   Vincent Feh-
mer.Физички  mock-up-от им олеснува на пациентите  да ја  ви-
зуелизираат својата идна насмевка . Дигитализацијата ја олес-
нува комуникацијата. Во тоа беа согласни сите предавачи.

Спонтан аплауз за најдобрата презентација 
Врв на се беше предавањето на  д-р Ronald Hirate од Бра-

зил кој во Њујорк го пронајде својот нов дом . Toj е мајстор на
бината,  прикажа видео за себе и својот начин на работа по-
ради што  во текот на презентацијата  доби громогласен  ап-
лауз од публиката. Исто така, води канал на YouTube на кој
редовно известува за својата работа . Во својата пракса се
фокусира на неинвазивни и минимално инвазивни  рестав-
рации , стручњак е за комопзитни материјали и можните при-
чини за грешки во текот на композитните полнења.

Колку е важен човечкиот фактор?
Никој од нас не е загрижен кога е во прашање  дигитална-

та технологија  на smart- телефоните или на дигиталните
фотоапарати. Меѓутоа, во дигиталнта стоматологија проме-
ната е проследена со неизвесност . Дали новите технологии
ќе го заменат човечкиот фактор и аналогните вештини ? Си-
те предавачи  едногласно  ја демантираа оваа теза. Ист сте-
пен на  стручност е потребен  за дигиталната  како и за ана-
логната постапка . Дигитализацијата ги промени  алатките  а
не решенијата. „Прво треба да се научи да се оди, па потоа
да се лета”, прикладно изјави  модераторот проф. д-р Tho-
mas Bernhart.

За повеќе информации:

Овластен дистрибутер на 
Ivoclar Vivadent за Македонија

Сектор за стоматологија и забна техника
телефон: 02 3248 440 или 02 3248 413
e-mail: savic_m@promedika.com.mk
www.promedika.com.mk

Ivoclar Vivadent GmbH
Donau-City-Straße 1
1220 Vienna/Austria
Phone: +43 1 263 191 121 
Fax: +43 1 263 191 111
e-mail: office.wien@ivoclarvivadent.com
www.ivoclarvivadent.at

Релаксирана атмосфера на  Esthetic  забавата

Голем интерес за работилниците во ICDE 
и на штандот за демонстрација во живо

современа стоматологија

vox dentarii
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современа стоматологија

Меѓународната мрежа на истражувачи предводена од
научници во Charité-Universitätsmedizin Berlin во Германија
ги идентификува варијациите на одредени секвенци на
ДНК кои се јасно поврзани со зголемен ризик за развива-
ње на различни форми на пародонталната болест. За
најмалку два генски региони, тимот на студијата најде мно-
гу значајна асоцијација со оваа болест.

Во студијата за асоцијација со геноми, групата истражувачи
предводена од проф. Арне Шефер од Институтот за дентал-
ни и краниофацијални науки Charité-Universitätsmedizin Ber-
lin, го испитуваше односот помеѓу секвенциските разлики во
генетските информации и инциденцата на болеста кај некол-
ку илјади пациенти со агресивна и хронична пародонтална бо-
лест. Резултатите беа споредени со здрави индивидуи.

„Во основа, овој тип на студија е многу комплексен. Таа
има за цел да ги идентификува гените кои имаат влијание
врз ризикот на лицето да развие одредена болест”, објас-
нува Шафер. Милиони варијанти на ДНК секвенци, дис-
трибуирани низ геномот кои ги опишуваат повеќето ге-
нетски информации на една личност, биле испитувани кај
различни групи на пациенти. „Варијациите на ДНК секвен-
ците можат да имаат влијание врз ризикот на лицето да
развие одредена болест. Со споредување на фреквенции-
те на варијанти кај пациенти и здрави контроли, можно е да
се пронајдат кои области на хромозомот се поврзани со бо-
леста „ додава тој.

Научниците откриле два генски региони кои се чини де-
ка се поврзани со зголемен ризик за развој на различни
форми на пародонтопатија. Еден од двата региони е одго-

ворен за синтеза на алфа-дефензините (антимикробни
пептиди), кои се произведуваат од специјализирани иму-
нолошки клетки. Овие имуни клетки, неутрофили, се дел од
имунолошкиот одговор на телото и се вклучени во иден-
тификацијата и уништувањето на микроорганизмите. Вто-
риот генски регион го инхибира активирањето на овие иму-
ни клетки.

„Нашите резултати покажуваат дека различните форми
на гингивални заболувања делат заедничко генетско по-
текло”, укажа Шефер. Тој нагласува: „Ова значи дека пос-
тојат групи на пациенти кои се подложни на развој на гин-
гивални заболувања, но чија подложност е независна од
други фактори на ризик, како што се пушењето, оралната
хигиена или стареењето”.

Во светот, преваленцата на напредната пародонтална
болест се проценува на околу 11 проценти. Оваа болест се
смета за комплексна, бидејќи индивидуалната подложност
е одредена од интеракцијата помеѓу оралниот микробиом
и имунолошкиот систем, пушењето и исхраната, како и од
метаболните нарушувања како дијабетес мелитус. Одго-
ворот на организмот на овие фактори е во голема мера под
влијание на генетскиот состав на поединецот.

Студијата, насловена како „Геномската асоцијација ги
идентификува нуклеотидните варијанти на SIGLEC5 и DE-
FA1A3 како ризични локуси за пародонталната болест“, бе-
ше објавено во јулското издание на списанието Human Mo-
lecular Genetics journal.

Научен соработник 
д-р Вера Радојкова-Николовска

Идентификувани делови од ДНК 
одговорни за пaродонталната болест

МЕЃУНАРОДНА МРЕЖА НА ИСТРАЖУВАЧИ 

skm@stomatoloskakomora.org www.stomatoloskakomora.org
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Датум Место Собир Тема

25.02 Гостивар симпозиум со 
меѓународно учество

3.03 Прилеп симпозиум со 
меѓународно учество

24.03 Штип симпозиум со 
меѓународно учество

31.03 Битола симпозиум со 
меѓународно учество

14.04 / симпозиум со 
меѓународно учество

20.04 работилница 

21.04 Скопје симпозиум со 
меѓународно учество

29.04. Тетово симпозиум со 
меѓународно учество

05.05 Скопје симпозиум со 
меѓународно учество

18-20.05 Скопје конгрес

19.05 Битола симпозиум со 
меѓународно учество

26.05 Куманово симпозиум со 
меѓународно учество

02.06 Велес симпозиум со 
меѓународно учество

09.06 Скопје симпозиум со 
меѓународно учество

30.06 Струмица   симпозиум со 
меѓународно учество

15.09 Кавадарци симпозиум со 
меѓународно учество 

20-23.09 / конгрес              

13.10 Скопје симпозиум со 
меѓународно учество

21.10 Скопје симпозиум со 
меѓународно учество

28.10 Скопје симпозиум со 
меѓународно учество                                                                   

08-09.11 Тетово симпозиум со 
меѓународно учество

10.11 / симпозиум со 
меѓународно учество

17.11 / симпозиум со 
меѓународно учество

24.11 Скопје симпозиум со 
меѓународно учество

03.12 Скопје симпозиум со 
меѓународно учество

15.12 / симпозиум со 
меѓународно учество



- работилници 2018
Предавачи Организатор

СДА

ДДДММ Стоматолошко здружение на Македонија    

Универзитет „Гоце Делчев”-Штип, Факултет за медицинаски науки

ДДДММ   Етернитас                                                              

Здружение на специјалисти по ортодонција МСД

Универзитет „Гоце Делчев”-Штип, Факултет за медицинаски науки

ДДДММ   Етернитас                                                              

СДА             

Здружение на специјалисти по болести на заби и ендодонт МСД

Здружение на специјалисти по детска и превентивна стоматологија МСД

ЗПЗСУ

ДДДММ  Стоматолошко здружение на Македонија    

ДДДММ    Естетик клуб                                                          

Здружение по орална хирургија МСД

ДДДММ

ЗПЗСУ                                                                                          

МСД                          

ДДДММ                                                                                   

Стоматолошки факултет  Скопје                                        

ДДДММ  Здружение на орална хирургија и имплантологија

ДУТ

Здружение на специјалисти по стоматолошка протетика МСД

Здружение на општи стоматолози МСД

Европски факултет  - Скопје

СДА

Здружение на специјалисти по болести на уста и пародонтот МСД
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апологија

СТОМАТОЛОШКА КОМОРА НА МАКЕДОНИЈА

Стоматолошка ергономија
Ергономијата е релативно млада наука,

создадена во времето меѓу двете, а осо-
бено по Втората светска војна. Терминот
ергономија првпат е воведен во 1949 го-
дина од англиските научници. Во 1921 го-
дина, руските теоретичари го користеле
како „ергологија“, со значење „наука за ра-
ботата на човекот“. Во САД се применувал
терминот „човечка инженерија“, во Герма-
нија „антропотехничка“ итн. Денес во не-
кои земји постојат и постдипломски сту-
дии, што се изведуваат во специјализира-
ни институции. Во Јапонија речиси целата
индустрија ги почитува и ги применува ер-
голошките стандарди. Последниве годи-
ни, речиси во сите европски земји, па и кај
нас, доминираат ергономските концепции
и во стоматолошкиот труд.

Буквално преведено, терминот доаѓа
од двата грчки збора: ергон = работа и
номос = закон. Од основата на овие два
збора изграден е терминот ергономија.
Таа, како научна дисциплина, претставу-
ва сублимат од најсовремените созна-
нија од повеќе научни дисциплини, како
што се: 1) техничките науки: електрони-
ката, кибернетиката; 2. Медицинските
науки: физиологијата, биохемијата, био-
физиката, психологијата, антрополо-
гијата, анатомијата, токсикологијата, хи-
гиената на трудот и други медицински и
немедицински науки, кои се доведуваат
во тесна врска со нејзината функција, ка-
ко и со менаџментот, информатиката, ко-
муникацијата, квалитетот, функцијата,
организацијата и тимската работа.

Во стоматолошкиот труд ергономијата
има посебно значење, бидејќи тој пре-
тставува доста тежок работен процес,
при што доаѓа до замор и оптоварување
на повеќе системи и органи.

Во оваа насока се ангажирани повеќе
профилирани стручњаци: лекари, стома-
толози, психолози, инженери, дизајнери,
хигиеничари, електротехничари, кибер-
нетичари и други профили. Сите овие во
својот домен учествуваат во проектира-
њето, компонирањето и конструкцијата
на работното место, опремата и мебелот,
со цел да се се изнајде најадекватното
решение за проблемите што произлегу-
ваат од технолошкиот процес, со оглед на

спецификата на трудот во стоматолош-
киот тим.

Цел на ергономските препораки е
обезбедување на такви претпоставки во
кои ќе се постигнат максимални резулта-
ти во работниот процес, а во исто време,
да се намалат или да се отстранат што по-
веќе штетните влијанија врз субјектите во
работниот процес.

Основно начело на ергономијата е –
што подобро, што полесно и што побрзо
извршување на работата. Ергономијата
како научна дисциплина, преку совреме-
ни научни информации и технички дос-
тигнувања, нуди решенија во две главни
насоки, односно во проектантско-кон-
структивната и едукативно-инструктив-
ната насока.

Со утврдените стандарди и нормативи,
уште во фазата на проектирањето на сто-
матолошките установи, поточно во нив-
ните работни единици, ги разрешува про-
блемите во однос на заштедата на жива
сила, материјал и време, создавајќи ус-
лови за максимално оптимизирање на
работното место.

Што се однесува до едукативно-ин-
структивната гранка, преку неа се врши
обука за работата и за користење на ер-
гономски проектираното работно место
и на опремата. Понатаму, добиваме ин-
струкции како и со кои корекции може-
ме да ги подобриме условите за работа и
во стоматолошка ординација која е про-
ектирана по старата концепција. Ергоно-
мијата, како научна дисциплина, ги ист-
ражува фактите што влијаат врз макро и
микроклимата во работната средина, ка-
ко, на пример, метеоролошките услови.

Посебно ги истражува факторите што
влијаат врз микроклимата во работната
средина, како што се бучавата, вибра-
циите, температурата во работниот прос-
тор, осветлувањето, природно или веш-
тачко.

Понатаму, ги проучува и дава препо-
раки за димензионирањето на работни-
от простор, како и за удобноста во него.

Уште во фазата на конструирањето на
опремата се води сметка за антропоме-
триските карактеристики на субјектите,
за нивните работни движења и за телес-

ниот став при извршувањето на работа-
та. Ергономијата го проучува и дава ре-
шенија за соодветниот севкупен стома-
толошки простор, како и за неговиот ра-
ционален распоред, за да овозможи под-
обра комуникација и извршување на не-
говата функција.

Го проучува и дава препораки за работ-
ното време, односно за неговиот распоред
на главните и помошните паузи во текот на
работниот процес и работниот ритам. Го
изучува и дава решенија за типот на опре-
мата, за нејзиниот распоред во работната
просторија, водејќи сметка за високиот
степен на сигурност како за вработените,
така и за пациентите. Се грижи и дава пре-
пораки за обезбедување оптимални усло-
ви во био-социјалниот медиум.

Ги проучува професионалните тегоби
и заболувањата што се јавуваат во врше-
њето на функцијата. Во таа смисла, дава
препораки за заштитата од нив, преку
елиминирање на штетните фактори, со
соодветните инсталации, заштитни по-
магала, работна облека и друго. Ја про-
учува и дава препораки за професио-
налната ориентација на заинтересирани-
те ученици и студенти. При тоа, ги нагла-
сува потребните психо-физички карак-
теристики за извршување на дејноста.

Слика 1. Стара концепција на работното место



Предвидува начин за проверка-тести-
рање на мануелната умешност на сите
стоматолошки учесници.

Хронолошки следено, постојат две
концепции за проектирање и конструи-
рање на стоматолошките работни места:
стара и нова, или современа.

Старата концепција датира многу
одамна и, од нејзиното појавување со те-
кот на времето била усовршувана и при-
способувана според потребите, зависно
од степенот на техничките и материјал-
ните можности во општеството, како и од
нивото на стоматолошката наука.

Конструкциски, старата концепција се
карактеризира со висока програма, од-
носно таа предвидува удобност на паци-
ентот и лекарот да функционира во сто-
ечка позиција.

Опремата, мебелот, се високи, бело
обоено, пренагласено болнички и најчес-
то во просторот се чинат расфрлани и не-
рационални. Оваа концепција, со својата
вертикална програма, со големата ра-
ботна зона во којашто работните движе-
ња се долги, го прават трудот неекони-
мичен, со многу расходи во време и со
висок степен на замор и хронични нокси
на вработените (сл. 1.). Современата кон-
цепција нуди решенија врз база на ерго-
номските стандарди и нормативи. Таа е
релативно млада наука, со динамичен
развој и со тековно усовршување, што
значи сѐ уште се усовршува.

Сегашната дентална и медицинска ин-
дустрија главно е ориентирана на ерго-
номски конципираното стоматолошко
работно место. Со други зборови, совре-
мената концепција ги почитува сите ер-
гономски препораки уште во проектира-
њето и конструкцијата на опремата и во
проектирањето и изведбата на просто-
рот. Оттука може да се каже дека нуди
решенија за просторот во кој ќе се одви-
ва работата, т.е. ја нормира квадратурата
и неговата кубатура.

Осветлението на просторот е од при-
родни и вештачки извори. Во оваа смис-
ла ги препорачува најадекватните бои на
ѕидовите, за таванот и подот. При тоа, се
препорачуваат бои што имаат висок кое-
фициент на одбивањето на светлосните
зраци, како што се: белата боја, што е
најсилна во таа смисла, потоа светлокре-
мовата, светлосината, како и други свет-
ли бои што имаат вредност над 45% во
одбивањето на светлосните зраци. Сов-

ремената концепција препорачува најсо-
одветен материјал за подот, за да се пос-
тигнат неговите адекватни карактерис-
тики, т.е. да биде термостатичен, елек-
тростатичен и релативно пластичен.
Најпогодни материјали што доаѓаат
предвид се гумираните, пластифицира-
ните, плутените и други современи мате-
ријали (слика 2).

Во новата концепција водоводните и
електричните инсталации се решени со
максимална безбедност за пациентот и
за вработените, и денес најчесто се про-
ектираат надвор по ѕидовите заради
нивна видливост во однос на можните
дефекти и заради лесната пристапност.
Исто така, новата концепција нуди хума-
ни решенија за чекалниците, лаборато-
риите и помошните простории, иако тие
се проектирани со максимални редукции
но и висока рационалност – звучна или
светлосна комуникација за известување
или повикување.

Современата концепција, исто така,
обезбедува заштита од штетни агенси
при работата со употреба на нивни адек-

ватни елиминатори (дигестори), средст-
ва за хигиенско-техничка заштита, заш-
титна облека, ортопедски обувки, заш-
титни маски, очила и други потреби.

Што се однесува до опремата, мебелот
во ординациите, лабораториите, стери-
лизациските единици, современата ерго-
номија води максимална грижа за нивна-
та практичност, за удобноста и за лесно-
то ракување со нив.

Главен белег на оваа концепција е што
работната единица, устроена според неа,
овозможува комбинирани начини на ра-
ботата, во однос на работниот став. Под-
еднакво води грижа за удобноста на па-
циентот и на терапевтот, како и за него-
вата помошничка. Со други зборови,
обезбедува физиолошки начин на из-
вршувањето на функцијата (слика 3).

Современата концепција проектира и
конструира ниска програма за апарату-
рата и за мебелот. Застапен е физиолош-
киот стол за пациентот, со електронски
уреди за приспособување, специјално
терапевтско столче за лекарот и сестра-
та-асистентот.

апологија
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Слика 2. 
Современа концепција 
+на работното место

Слика 3. 
Физиолошка положба 
на терапевтскиот 
тим при работа 
„работа со четири раце“
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Слика 4. Неправилна положба за работа на терапевтот 
при директен начин на стоење

Слика 5.  Работи во став со неадекватно седење и директно 
гледање во работното поле

Според најсовремениот концепт се
предвидуваат 17 m², односно 3,40 х 5 m².
Доколку се работи за инсталирање на
две или три работни места во просторот,
во тој случај како минимум се смета 14 m²
за првото работно место и уште по 9 m²
за секое дополнително работно место.

Според најновите истражувања, зара-
ди заштита од бучавата и од прометот на
луѓето, не се препорачуваат големи са-
ли, со многу работни места како, на при-
мер, во факултетските клиники, туку се
препорачува бокс-систем. За најадек-
ватно решение во оваа смисла се смета
кабинетско работно место, индивидуал-
но или поврзано во блок-систем. Во таа
смисла, просторијата треба да е свртена
кон север, североисток или североза-
пад, а да се избегнува јужната страна по-
ради блесок на сончевите зраци и пре-
големото загревање во летните месеци,
доколку просторот не е опремен со кли-
ма-уреди. Подот треба да биде пласти-
чен, еластичен, термостатски и елек-
тростатичен.

Температурата во работната просто-
рија треба да изнесува 18–20°C, со мак-
симална влажност до 40%.

Ѕидовите треба да се обложени со ке-
рамичко цокле, со соодветна боја, според
барањата на просторијата, која треба да
биде светла, со висок степен на одбива-
ње на зраците.

Вештачката светлина треба да има
моќност од 600 лукса во просторијата, а
врз работното поле треба да биде насо-
чен сноп од светлина преку студен реф-
лектор – халоген, со моќност од 24.000
лукса, бидејќи стоматолошката работа се

оценува и се класифицира во прва кате-
горија, според потребата од вакви изво-
ри на светлина.

Опремата се карактеризира со ерго-
линија, со висока функционалност, под-
вижни масички, лавабоа инсталирани во
долапите на дофат и, воопшто, мала ра-
ботна зона, како за лекарот така и за
асистентот.

Унитната работна единица е збогате-
на со турбо-машина, микромотор, елек-
трокаутер, апарат за јонофореза, јонто-
фореза и електрофореза, апарат за ис-
питување на виталитетот, хелио-ламба,
апарат за отстранување на забен камен и
многу други инсталации.

Флексибилната платформа на која се
ставаат и се оставаат инструментите, со
можноста да се дотерува по височина,
како и во други позиции, ни обезбедува
висока функционалност, со достапноста
до работното поле, а со инсталираната
комбинирана рачка за воздух и за вода
(спреј) и инсталацијата за аспирирање, се
обезбедува чисто и суво поле.

Работниот став зависи од тоа дали се
работи за горната или за долната вилица.
Овие позиции ја диктираат состојбата –
положба на работата со стоење или се-
дење и на лекарот и на асистентот. Ра-
ботниот став со стоење додека пациен-
тот седи, претставува голем товар и во
текот на работниот ден ги исцрпува фи-
зичката и психичката кондиција и на ле-
карот и на асистентот. Овој работен став
најчесто е неадекватен, со извртување –
торзија на вратот, наведнат грб, со под-
адено десно рамо, со поткренат и со при-
гмечен граден кош. Со цел да се прибли-

жи што поблиску до работното поле, ле-
карот е принуден да се наведнува при-
способувајќи се себеси, наместо да ги ко-
ристи можностите за приспособување на
столот и пациентот.

Ваквиот начин на работа е неекономи-
чен и влијае мошне негативно врз
здравјето и кондицијата на вработените.
Основно што треба да се знае при тоа е
дека, кога ќе го сместиме пациентот во
столот, тој треба да се усогласи со помош
на вградените механизми, така што ќе
овозможи лесно приоѓање до пациентот
– работното поле – неговата уста (слики
4, 5 и 6).

Вака усогласениот стол со пациентот
сместен во него, ќе овозможи лекарот
при работата, да ја држи својата става при
стоењето што поисправно, така што гла-
вата, вратот, целиот ’рбетен столб, град-
ниот кош, стомакот, неговите органи да
бидат во физиолошка положба, т.е. него-
вите органи, да бидат во физиолошка по-
ложба со вертикална низа едни врз дру-
ги. Со примената на ваквиот став, глав-
ната тежина на телото паѓа на оската и е
носена од ’рбетот, а мускулите и лига-
ментите се помалку ангажирани и опто-
варени, а со тоа полесно се одвиваат и
физиолошките функции (дишењето,
крвотокот, варењето).

Сите овие положби на пациентот и на
терапевтот главно се во зависност од на-
чинот на приодот, т.е. дали ќе се работи
со седење или стоење, директно или ин-
директно, во горната или долната вили-
ца, како и од видот на опремата.

Придружна манифестација во работе-
њето на стоматологот, по долгогодишно-
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то работење, е појавата на професио-
налните заболувања. Нивната застапе-
ност зависи:

– од начинот на работењето,
– од работната средина,
– од нивото на опременоста,
– од многу други фактори.
Познато е дека стоматолошкиот позив

подразбира големи психички и физички
напрегања и бара висок степен на кон-
центрација за време на работењето. Ин-
тервенциите се одвиваат во „ситно“ ра-
ботно поле, кое е тешко пристапно и сла-
бо осветлено, поради што лекарот секо-
гаш преку ден е принуден да користи и
дополнителна вештачка светлина. Ор-
ганот за вид, поради високата фреквен-
ција на акомодирање, е изложен на си-
лен напор.

Стоматолошката работа е изразито
мануелна, бара голема трпеливост и
подготвеност. Рацете, особено прстите
се во постојано напрегање, од држење-

то на ситните инструменти и на приборот
и од грацилните движења во текот на ра-
ботата. Опремата – машинскиот парк е
високо прецизен, со електроника, и ба-
ра познавања и од таа област, како и
максимално внимание при ракувањето
со него.

Посебен психички напор претставува
и интелектуалниот контакт со пациенти-
те, како и од комуникацијата со нив. Се-
во ова, континуирано присутно, со помал
или со поголем интензитет, со текот на
времето остава свои траги. Најчести
професионални заболувања кај стома-
толозите се:

– нервозите – тоа се нервни заболува-
ња без органски промени, но подразби-
раат зголемен праг на раздразливост,
психички и хроничен замор на нервниот
систем;

– заболувања и смалена функција на
некои органи – особено на органите на
сетилата за слух и вид, кои се манифес-

тираат со намалена физиолошка фун-
кција, како во квантитативна така и ква-
литативна смисла;

– полиартритиси и тендовагинитиси –
тоа се патолошки промени на зглобови-
те, на тетивите и на нивните обвивки, по-
себно на малите зглобови на шепата и на
подлакотот;

– чести се и континуираните мускулни
грчеви како последица од зголемената
мануелна работа на одделна група лига-
менти и кај стоматолозите е присутна ед-
на карактеристична контрактура на ше-
пата, наречена „дјупјуитеровата фацијал-
на контрактура“ (слика 7);

– оштетувањата на ’рбетот (слика 8) со
клиничка слика во неколку варијанти: ки-
фоза, искривување на ’рбетот наназад,
сколиоза, искривување на ’рбетот на ле-
вата или на десната страна, како и искри-
вување на ’рбетот во појасниот дел нана-
пред – лордоза. Овие промени во ’рбетот
се последица на погрешното држење на
телото во текот на работата;

– оштетувања на долните екстремите-
ти, на нозете, при што најчесто се оште-
туваат стапалата – рамни табани. Оваа
појава е причина за подоцнежни послед-
ици во целокупната статика на скелетот,
што доведува до појава на генерализи-
рани деформитети на локомоторниот
систем. Од проблемите на долните екс-
тремитети ќе ги споменеме и нарушува-
њето на венскиот систем и на долните
екстремитети со сите непријатности од
естетски до функционални и физиолош-
ки нарушувања;

– од хроничните циркуларни нарушу-
вања кај стоматолозите се застапени
срцево-садовни заболувања;

– употребата на ортопедски работни
обувки-кломпи е препорачлива со ерго-
номските стандарди;

– употребата на специјални маски и
очила, како и чепови за уши, исто така е
од големо значење за терапевтите.

Поради сето ова, на стоматолозите им
се потребни и одмор, релаксација, крат-
ки прошетки. Постојат и специјални при-
рачници за стоматолозите во кои се наз-
начени општите однесувања, исхрана-
та во сите делови на коректно и квали-
тетно однесување.

Проф. д-р Бранислав Даштевс-

Слика 6.  Правилна положба на терапевтот и 
работа во седната положба (лево)

Слика 8.  Оштетување на ’рбетниот столб: 
кифоза, сколиоза и лордоза

Слика 7. Рака на терапевт со и без 
мускулно-фацијална контрактура
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Апстракт:
Орофарингеалната кандидијаза пре-

тставува една од најчестите инефектив-
ни состојби во усната празнина во хума-
ната популација предизвикана од опор-
тунистички микроорганизми. 

Најчест предизвикувач на ваквите сос-
тојби е Candida albicans. За да се појави
орофарингелна кандидијаза потребно е
да постојат одредени предиспонирачки
фактори и истите можат да класифици-
раат на локални и системски.

Целта на студијата беше да се прика-
жат новитетите при медикаментозната
терапија на орофариенгеланата канди-
дијаза. За изработка на оваа студија бе-
ше извршено опсежно пребарување на
релевантната научна и стручна литера-
тура која е во врска со оваа проблемати-
ка.

Антимикотичните лекови може да де-
луваат на два начини, или вршат убива-
ње на габичните клетки, преку делување
на есенцијалните субстанции на клеточ-
ните ѕидови на габичните клетки, при
што настанува излегување на клеточни-
те компоненти на габите и самите габи
изумираат, или пак делуваат на превен-
ција и спречување на растот и репродук-
цијата на самите габи. До денес претста-
вени се четири класи на антимикотични
лекови и тоа: Полиени, Азоли, Flucytosi-
ne, Echinocandins.

Најдобрата тераписка метода за спре  -
чување на прекумерен раст на Сandida al-
bicans е адекватно одржување на орал-

ната хигиена. Локалната употреба на ан-
тимикотични средства е терапија на из-
бор пред се поради потребата да се из-
бегнат системските несакани ефекти.

Клучни зборови: антимикотични ле-
кови, Нистатин, Полиени, Сandida albi-
cans

Вовед
Орофарингеалната кандидијаза пре-

тставува една од најчестите инефектив-
ни состојби во усната празнина во хума-
ната популација предизвикана од опор-
тунистички микроорганизми. 

Причинета е од екстензивен раст на га-
бичките од Candida spp. од кои најчест
предизвикувач на ваквите состојби е
Candida albicans. Во орофарингеалната
регија истата може да даде повеќе кли-
нички манифестации како: протетски
стоматитис (воспалителна реакција под
протезните помагала), ангуларен хеили-
тис (воспаление на аглите на усните), аку-

тен глоситис (воспаление на јазикот) ка-
ко и SOOR кај малите деца. Потребно е да
се нагласи дека Candida albicans може да
се изолира од усната празина кај околу
50 % од здравите индивидуи, па дури до
90 % од лицата кои поседуваат протетски
помагала. За да се појави орофарингел-
на кандидијаза потребно е да постојат
одредени предиспонирачки фактори и
истите можат да класифицираат на ло-
кални и системски. Локалните фактори
вклучуваат постојано носење на проте-
зи, намалена саливарна секреција и сла-
ба орална хигиена. Во групата на сис-
темски фактори се вбројуваат преку-
мерна употреба на антибиотици и други
лекови, малнутриција, дијабетес, иму-
носпуресија и малигнитети. 

Намалената саливарна секреција или
ксеростомијата, како еден од најзна-
чајните фактори кои може да доведат до
појава на кандидијаза во орофарингеал-
нате регијa. Доколку се исполнети двата
локални предиспонирачки фактори на-

Современи аспекти на
медикаментозниот третман на
орофарингеална кандидијаза

Summary 

Oropharyngeal candidiasis is one of the most common infectious conditions in the
oral cavity in the human population caused by opportunistic microorganisms. The most
common cause of such conditions is Candida albicans. In order to appear oropharyn-
geal candidiasis, it is necessary to have certain predisposing factors and they can clas-
sify them locally and systematically.

The aim of the study was to show a news in the drug therapy for oropharyngeal can-
didiasis. The materials for this study were obtained from thorough search of relevant sci-
entific and professional literature on this issue of the theme of internet base. 

Antimycotic drugs can act in two ways, killing fungal cells, by acting on the essential
substances of the cellular walls of fungal cells, leaving the cellular components of the
fungi and the fungi themselves dying out, or acting to prevent and prevent growth And
the reproduction of the fungi themselves. To date, four classes of antimycotic drugs have
been presented: Poliene, Azole, Flucytosine, Echinocandins.

The best therapeutic method for preventing excessive growth of Candida albicans is
the adequate maintenance of oral hygiene. Local use of antimycotic agents is a therapy
of choice primarily because of the need to avoid systemic side effects.

Keywords: Antimycotic drugs, Nystatin, Poliene, Candida albicans
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Сли

малени локални одбранбените способ-
ности на организмот и доколку е намале-
но лачењето на плунката појава на кан-
дидомикотична инфекција според лите-
ратурата е сигнификантно зголемена.

Пред да се започне со терапија на га-
бичните инфекции треба да се има пред-
вид опортуната флора која не смее да се
супримира или комплетно да се уништи
поради тоа што ќе доведе до дизбаланс
на оралната хомеостаза на микрофлора-
та. Исто како и при неразумната преку-
мерна употреба на антибиотици, така и
екстензивната некритична употреба на
антимикотици може да доведе до развој
на високорезистентни соеви. Поради тоа
со антимикотична терапија треба да се
започне во моментот кога постои зголе-
мен број на габички кои делуваат штет-
но на оралната и фарингеалната лигави-
ца и предизивкуваат воспаление, лезии
или негативни субјективни симптоми
кај индивидуите.

Антимикотична терапија може да се
даде и превентивно. Тоа се прави во слу-
чај на ординирање на антибиотици или
пак користење на имуносупресивни ле-
кови, поради што може да настане диз-
баланс на сапрофитните жители на ус-
ната празнина. Во овој случај настанува
јатрогено предизвикано нарушуваање
на флората и е потребно антимикотикот
да се дава се додека трае претходно на-
ведената терапија.

Најдобрата тераписка метода за спре-
чување на прекумерен раст на Сandida al-
bicans е адекватно одржување на орал-
ната хигиена, која опфаќа четкање на за-
бите со забна паста, употреба на забен
конец или интердентална четка, четка-
ње на јазикот и употреба на вода за ис-
пирање на усната празнина. 

Во однос на антимикотичната тера-
пија најдобра е топична употреба на ан-
тифунгални лекови и тоа најчесто при
постоење на некомплицирана орофа-
рингеалната кандидијза која најчесто е
доволна кај најголем број на пациенти.
Локалната употреба на антимикотични
средства е терапија на избор пред се по-
ради потребата да се избегнат систем-
ските несакани ефекти кои може да ги
дадат овие лекови како и поради бројни-
те интеракција на антимикотиците со
другите лекови. Оттука, може да се на-
помене дека со локалната употреба на
медикаментот, директно на патолошки

променетото ткиво се постигнува мак-
симален терапевтски ефект, а се мини-
минизираат несаканите ефекти кои мо-
же да настанат на системско ниво.

Системска употреба на антимикотици
при орална кандидијаза се препорачува
кај пациенти кои не реагираат добро на
топично применетите антимикотични
средства, кај пациенти со зголемен ри-
зик за појава на системска кандидијаза
како и кај пациенти кои се интолерантни
на локалната терапија. Традиционални-
те орални топикални антифунгални те-
рапевтици поседуваат свои лимити, ме-
ѓу кои најзначајни се: кратко контактно
време со оралната мукоза како и потре-
ба за повеќекратно дневно аплицирање. 

Во лекувањето на оралната канди-
дијаза често пати позитивен тераписки
ефект дава испирањето на устата со
раствор на сода бикарбона која има за
цел неутрализирање на киселата среди-
на во усната празнина.

Целта на студијата беше да се прика-
жат новитетите при медикаментозната
терапија на орофариенгеланата канди-
дијаза. За изработка на оваа студија бе-
ше извршено опсежно пребарување на
релевантната научна и стручна литера-
тура која е во врска со оваа проблема-
тика.

Основи на антимикотична терапија
Антимикотичните лекови може да де-

луваат на два начини, или вршат убива-
ње на габичните клетки, преку делување
на есенцијалните субстанции на клеточ-
ните ѕидови на габичните клетки, при
што настанува излегување на клеточни-
те компоненти на габите и самите габи
изумираат, или пак делуваат на превен-
ција и спречување на растот и репродук-
цијата на самите габи. 

Антифунгалните лекови може да се
користат на неколку начини, во завис-
ност од специфичниот тип на инфек-
ција. Најзначјните типови на антифун-
гални лекови се:
l Топични (локални) антимикотици - се

аплицираат директно на кожата, коса-
та или ноктите.

l Орални антифунгални лекови-за пе-
рорална примена во вид на капсули,
таблети или во течна форма.

l Интраврнски антимикотици-лекови-
тата супстанца е директно аплицира-
на во крвотокот.

l Вагиналети-за интравагинална апли-
кација.

Најчесто користени 
антифугални лекови
Локалните антифунгални лекови се

најчесто лекови на избор при некомпли-
цирана и локализирана кандидијаза кај
лица со нормална функција на имуниот
систем. Системските антимикотици
најчесто се индицирани во случаите на
десиминирана болест и кај имуносупре-
сивни пациенти. 

До денес се претставени четири класи
на антимикотични лекови и тоа:
l Полиени 
l Азоли 
l Flucytosine 
l Echinocandins

Нистатин
Нистатинот е антимикотик кој делува

фунгицидно и фунгистатски. Тој е акти-
вен против голем број квасци и габи, а
особено против Candida spp. Се употре-
бува за профилакса и терапија на ин-
фекции предизвикани од Candida spp. на
слузокожата (во усната шуплина, гаст-
роинтестиналниот тракт) и на кожата.
Нистатинот е органско соединение кое
содржи 47 атоми на јаглерод. Природни-
от нистатин потекнува од Streptomyces
noursei. Тој се користи првенствено за
дерматолошки инфекции, орални ин-
фекции и инфекции на егзофагус, ваги-
на и glans penis. Не се апсорбира преку
кожата и оралната мембрана. Нистатин
може безбедно да се дава орално и ло-
кално. Нистатинот според СЗО е ставен
во групата на есенцијални лекови и ис-
тиот треба да го содржи секој основен
здравствен систем.

Флуконазол
Флуконазолот е антимикотик со ши-

рок спектар на дејство, релативно мала
токсичност и голема ефикасност. Флу-
коназолот ја менува клеточната мем-
брана, ја оштетува и на тој начин го ош-
тетува растот и нивното размножување.
Под негово дејство се прекинува мета-
болизмот на хитнот и масните киселини,
настанува инхибиција на плазматски
мембрански ензими и со директно ја ош-
тетуваат клеточната мембрана. Со азот-
ниот атом во азолскиот прстен се врзува
за хемот на габичниот цитохром Р450 ен-
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зим. Флуконазолот покажува поголема
селективност за габичниот отколку за
хуманиот Р450 ензим.

Флуконазолот делува фунгицидно и
за неговата ресорпција не е потребен
низок рН ниво на желудникот. Невле-
гува во церебро-спиналната течност и е
во концентрација од 70 % од таа во плаз-
мата. Не ја инхибира синтезата на сте-
роидите. 

Од имидазолните препарати се раз-
ликува по значително поголемата ан-
тимикотска активност и метаболна
стабилност, како и поголемата отпор-
ност кон габичната деметилаза. Храна-
та, различните напитоци и алкохолот
немаат влијание на апсропцијата на
овој лек.

Кетоконазол
Кетоконазолот припаѓа во групата на

синтетички лекови од имидазолски тип
на антифунгални препарати. Може да
се применува перорално во вид на таб-
лети (иако е забранет во голем број на
земји) и во различни формулации за то-
пична примена, како крема или меди-
цински шампон.

Кетоконазол преставува анифунга-
лен агенс со широк спектар на делува-
ње. Се аплицира перорално и за негова
соодветна дилуција има потреба од зго-
лемен аидитет. Кетоконазолот е токси-
чен. Неговите високи дози ја инхибира-
ат синтезата на стероидите и тестосте-
ронот, што може да резултира со гине-
комастија кај машките пациенти. Овој
лек не се дава кај пациенти кои корис-
тат антагонисти на хистамин H2-ре-
цептор и антациди.

Поради високата токсичност при сис-
темска употреба на кетоконазол, овој
лек е заменет со бројни помалку ток-
сични но поефикасни лекови од група-
та на триазоли. Поради неговата хепа-
тотоксичност при системска употреба,
Комитетот на Европската агенција на
лекови за хумана употреба го забрани-
ла лекот за употреба во земјите членки
на ЕУ.

Покрај можната хепатотоксичност
или пореметување на нивото на естро-
ген, голем дел од антифунгалните леко-
ви може да предизвикаат алергиски ре-
акции кај луѓето, особено антифунгал-
ните лекови со азолна група може де
предизвикаат анафилактична реакција.

Постојат бројни фармакокинетички
интеракции. Кетоконазаолот или итра-
коназолот може да бидат супстрати и
инхибитори на Р-гликопротеините.
Азолните антимикотични лекови се ин-
хибитори на ензимите од фамилијата
на CYP3A4 и citohrom P450, но истите ги
зголемуваат концентрациите на блока-
торите на калциумовите канали, иму-
носупресивните лекови, цитостатици-
те, бензодијазепините, трицикличните
антидепресиви, макролидите и др. ле-
кови.

Како антимикотик, кетоконазолот е
сличен на имидазоламите, и предизви-
кува дефект во габичната синтеза на ер-
гостерол, кој е основната градивна ком-
понента на габичната клеточна мемеб-
рана, како и на одредени ензими. Како
и останатите азолни препарати, кето-
коназолот врши доминантни инхиби-
ција на ензимот цитохром Р450: 14-alfa-
demetilazа. Овој ензим учествува во па-
тот на биосинтеза која оди од ланосте-
рол до ергостерол.

Миконазол
Миконазолот претставува антимико-

тик со широк спектар на делување, што
може да се администрира локално или
интравенозно. Лек на избор при сис-
темски инфекции.

Миконазолот е системски имидазо-
лен антифунгален медикамент и се
употребува од седумдесетите години на
минатиот век. Денес, присутни се ми-
коназол букалните таблети коишто се
уникатни поради нивната атхеренција
за букалната мукоза, и наојшто начин е
овозможена администрација еднаш
дневно. Ваквите таблети се одобрени од
Американската админидтрација за хра-
на и лекови за треман на орофаринге-
ална кандидијаза кај возрасни. 

Миконазолот има директни дејство
на масните киселини од мембраната на
клетките и на тој начин предизвикува-
ат истекување на протеини и аминоки-
селини како и интерференција во пре-
вземањето на нутритивните агенси.
Миконозазолот го инхибира каталаза
системот, ја нарушува фунгалната ат-
херенција и го оневозможува форми-
рањето на габичен мицелиум. Допол-
нително, миконазолот има фунгицид-
на активност како резултат на внесува-
ње на кислород и на тој начин предиз-

викува оксидативно оштетување на
клетките.

Миконазол букалните теблетки се
контраиндицирани кај пациенти со поз-
ната хиперсензитивност кон лекот или
пак негови структирни компоненти.

Препорачаната доза на миконазол е
50 mg еднаш дневно во текот на 14 де-
нови, препорачливо наутро, со помош
на лесен притисок на горната усна во те-
кот на 30 секунди за да се овозможи не-
гова добра атхезија. По нејзиното пос-
тавување таа постепено се разложува.
Не треба да се крши, да се џвака или гол-
та оваа таблетка. Доколку е атхерирана
таблетката, пациентот може нормално
да прима храна и пијалоци. Доколку
таблетката не се атхерира или падне во
текот на првите 6 часови, истата таб-
летка треба веднаш да се репозициони-
ра. Ако повторно не атхерира, потребно
е да се земе нова таблетка. Доколку таб-
летката падне или се проголта откако
поминале шест часа по апликацијата,
не е потребно поставување на нова.i

Amphotericin B
Амфотерицин Б е антифунгален лек

кој се користи за сериозни габични ин-
фекции и лајшманиоза. Амфотерицин
Б припаѓа во полиеновата класа на ан-
тимикотични лекови и е на листата на
есенцијални лекови на Светската
здравствена организација,во групата
на најефикасни и најсигурни лекови
потребни во здравствениот систем. Се-
пак, постои појава на несакани ефекти.
Па така во групата на чести несакани
дејства се вбројуваат системска реак-
ција со појава на треска, зголемена те-
лесна температура и главоболка вед-
наш по давањето на лекот, како и про-
блеми со бубрезите. При користење на
овој лек може да се појават алергиски
симптоми, вклучувајќи анафилакса.
Други сериозни несакани ефекти вклу-
чуваат низок крвен калиум и воспале-
ние на срцето. При користење на овој
лек се врши бавна интравенозна апли-
кација. Amphotericin B се употребува
при постоење на системска инфекција.
Не се користи за помалку тешки ин-
фекции како што се орални манифес-
тации, инфекции на вагината или ин-
фекции на грлото и езофагусот или за
локализирани инфекции кои не се ши-
рат низ телото габични инфекции кај
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луѓе со нормална одбранбена способ-
ност. Може да се користи и локално
при постоење на корнеални улцери и
кератитис со докажано фунгално по-
текло.

Итраконазол
Итраконазолот е воведен во употреба

во 1984 година и претставува тријазолен
антифунгален лек наменет за лекување
на габични инфекции. Овој лек доаѓа и
во други форми и тоа како орален раст-
вор, раствор за инјектирање или пак
орална таблета. Поради тоа, овој лек мо-
же да се аплицира преку уста или ин-
травенозно. Итраконазол претставува
антимикотик за чија абсорпција е пот-
ребен низок рН. Поради тоа итракона-
зол треба да се зема 2 часа пред или 1 час
по употреба на антациди. Антацидите
може да ја намалат апсорпцијата на овој
лек. Исто така, најдобро е овој лек да се
зема со кисел напиток (како што е кока-
кола) во случаите имате намалена или
отсуство на стомачна киселина (achlor-
hydria) или ако се земаат лекови кои ја
намалуваат стомачната киселина (на
пример, блокаторите на H2, како што се
ранитидин, инхибитори на протонска-
та пумпа како омепразол ). Овој лек не ја
минува церебраналната мембрана и за-
тоа не може да навлезе во церебро-спи-
налната течност и не делува на синте-
зата на стероидите. Таа е на списокот на
есенцијални лекови на Светската
здравствена организација, најважните
лекови што се потребни во основниот
здравствен систем. 

Клотримазол
Клотримазол е фунгостатик со широк

спектар на делување моеже да се ко-
ристи локално, за третирање на орална
кандидијаза. Исто така, клотримазолот
може да се користи топично, како лоси-
он. Клотримазолот како лековита супс-
танца се користи за третирање на га-
бични инфекции на вагината, устата и
кожата, како што е атлетиско стапало и
сл. За дермална употрена клотримазо-
лот доаѓа како крем, лосион, прав и
раствор, за да се примени на кожата.
Постојат пастили за растворање во ус-
тата како и вагинални таблети и ваги-
нален крем кои се нанесуваат вагинал-
но. Пастилите што се користат за оро-
фарингеална кандидијаза се постаува-

ат во уста и потребно е полека да се
раствораа во период од 15 до 30 минути.
Треба да им се напомене на пациенти-
те дека таблетките не се наменети за
џвакање ниту за голтање во целина.

Антимикотични лекови 
од понови генерации
Антимикотичните лекови од поно-

вите генерации се Posakonazol, Ravu-
kanazol и Ehinokandins, со комерцијал-
ни имиња Caspofungin, Micafungin и
Anidulafungin. Тие се помалку токсич-
ни во однос на амфотерицинот. Posaco-
nazole-от е триазол од втора генерација
е антимикотик со широк спектар на де-
лување и делува ефикасно како на чес-
тите така и на ретките фунгални пато-
гени резитентни на стандардна анти-
микотична терапија. Ravukanozol е сил-
но ефикасен кај бројни габични ин-
фекции и се применува особено кај езо-
фагеалната кандидијаза кај ХИВ-пози-
тивни лица. Caspofungin има инхиби-
торен ефект на Aspergillosis и Candida
spp. Micafungin, исто така е високоефи-
касен за езофагеална и фарингеална
кандидијаза, но во клиничките испи-
тувања покажал помалку несакани
системски ефекти во однос на Caspo-
fungin. Anidulafungin е најнов ехино-
кандин и во досегашните in vitro сту-
дии покажал висока специфичност и
ефикасност кон Candida spp.

Flucytosine
Flucytosine-от претставува антифун-

гален лек кој се користи за третирање на
сериозни габични инфекции. Најчесто
се користи во комбинација со други ле-
кови. Делува на тој начин што доведу-
ва до забавување на растот на одредени
видови на габи. Од фармакокинетски
аспект важно е да се напомене дека овој
лек најдобро функционира кога коли-
чината на лекот во вашето тело се чува
на константно ниво. Затоа, лекот треба
да се зема во рамномерно распоредени
интервали.

Претставува адјувантен лек за крип-
тококни габични инфекции, третман на
инфекција со кандида подвидовите со
повеќе од една лек, инфекција на ури-
нарниот тракт предизвикана од Candi-
da albicans, при системска кандидијаза
како и при третман на криптококната
инфекција со повеќе од еден лек.

Заклучок:
Најдобрата тераписка метода за спре-

чување на прекумерен раст на Сandida
albicans е адекватно одржување на
оралната хигиена. Во однос на антими-
котичната терапија најдобра е топична
употреба на антифунгални лекови и тоа
најчесто при постоење на некомплици-
рана орофарингеалната кандидијза
која, најчесто, е доволна кај најголем
број на пациенти. Локалната употреба
на антимикотични средства е терапија
на избор пред се поради потребата да се
избегнат системските несакани ефекти
што може да ги дадат овие лекови, како
и поради бројните интеракција на ан-
тимикотиците со другите лекови.Сис-
темска употреба на антимикотици при
орална кандидијаза се препорачува кај
пациенти кои не реагираат добро на то-
пично применетите антимикотични
средства.
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Апстракт
Првиот траен молар е еден од трајни-

те заби кои често страдаат од кариес по-
ради анатомоморфолошки карактики,
недоволна хигиена во устата на детето,
ерупција во средина со кариозни млеч-
ни заби, незавршена матурација на
емајлот. А, последици се заб со хронична
инфекција, екстракција, ортодонтски
аномалии.

Цел: Да се истакне важноста на ка-
риесот како заболување на првиот траен
молар кај децата.

Материјал и метод: За реализација на
поставената цел се направени систе-
матски прегледи на деца од десетго-
дишна возраст од градска и рурална сре-
дина и е проверена состојбата на
здравјето на првиот траен молар. Кај
овие деца во период од три години се
реализирани редовни систематски пре-
гледи на забите и едукации во кои и де-
цата и нивните родители се информира-
ни за важноста на здравјето на младиот
траен молар и превентивните мерки за
одржување на тоа здравје.

Резултати: На систематските и кон-
тролни прегледи кои ги направивме ги
добивме следниве параметри: Децата од
градска средина имаат добра орална хи-
гиена. 46.6 % од децата имаат здрав тра-
ен прв молар. КЕП изнесува 0.93.

Кај децата од рурална средина кон-

статиравме недоволна орална хигиена.
Здрави први трајни молари само 11.3 .
КЕП изнесува 1.48.

Заклучок: Спроведување на превен-
тивните мерки: едукација, ставање под
контрола на шеќерите, залевање на фи-

Слика 1.Први трајни молари во долна вилица во ерупција

Слика 2. Кариес на мезио-оклузална страна на максиларен прв траен молар

Гордана Тодоровска1, Љуба Симјановска2,
Весна Амбаркова2, Олга Кокочева 
– Ивановска2, Драгица Глигорова2 ,
Катерина Тодоровска2

1 Здравствен дом Скопје, 
2 Стоматолошки факултет при УКИМ Скопје 

Кариес на прв траен молар 
кај десетгодишни деца од 
градска и рурална средина
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сурите на младиот траен молар, редов-
на посета на стоматолог и рана санација
на иницијалната кариозна лезија кај де-
цата се најзначајните постапки коишто
може да ги спроведат стоматолозите за
да се зачува здравјето на првиот траен
молар во усната празнина.

Клучни зборови: Прв траен молар,
орално здравје, кариес, превентивни
мерки, залевање на фисури.

Вовед 
Првиот траен молар е еден од најваж-

ните и најголемите заби во усната праз-
нина и претставува столб на оклузија и
артикулација. Никнува околу шестата
година на возраста на детето и учеству-
ва во второто физиолошко подигање на
оклузијата. (4) (14) (15)

Анатомоморфолошки специфичнос-
ти кај коронката на младиот траен молар
се високи тубери и длабоки фисури (ја
овозможуваат неговата функција меле-
ње на храната). Површината на емајлот
на младиот траен заб кој штотуку ник-
нал во оралната празнина е порозна и се
однесува како полупропустлива мем-
брана бидејќи матурацијата на емајлот
и дентинот се уште не е завршена и како
таква, не е отпорна на киселите метабо-
лити од денталниот плак .(4) (15)

Истовремено, длабокиот фисурен сис-
тем прави задршка на дел од храната. До-
колку притоа има недоволна орална хи-
гиена, се создава можност за развој на ка-
риес. Други услови кои погодуваат за раз-
вој на кариес на младиот траен молар се: 

Тој прв никнува од трајните заби на
крај во забниот ред зад млечните заби. И
тоа, многу често, во кариозна средина,
кога во устата има повеќе кариозни
млечни заби. Децата во тој период на
возраст се уште не ја совладале техника-
та за правилно миење на заби и орална-
та хигиена не е на доволно ниво, имаат
неправилни прехрамбени навики (мно-
гу често во текот на денот конзумираат
храна што содржи шеќери). (3) (5) (6) (7) (8) (10) 

Сите овие фактори придонесуваат
првиот траен молар многу рано да стра-
да од кариес и негови компликации.

Ако не се интервенира правовремено,
може да дојде и до негова рана екстрак-
ција. Така, може да настанат ортодон-
тски аномалии(1)и нарушување на пра-
вилниор раст на вилиците и скелетот на
лицето. Доколку не се лекува кариесот,

младиот траен заб станува извор на хро-
нична инфекција и го загрозува општо-
то здравје на детето.

Материјал и методи
За реализација на овој труд е направен

систематски преглед кај 122 деца на воз-
раст од 10 години од двата пола од кои на
75 деца од градска и 47 од рурална средина.

За следење на дентаниот кариес кај
првите трајни молари ги користевме ста-
тистички единици (ознаки): КЕПЗ
(DMFT) или Klein-Palmer-ov систем (ка-
риозен, ектрахиран, пломбиран заб) и го
испитавме кариесот по дентални повр-
шини и го употребивме индексот КЕПП
(DMFS).

Кај овие деца, во прво одделение, е на-
правена едукација за значење на орал-
ното здравје, анатоморфологија и фун-
кција на орална празнина. Децата беа за-
познаени со оралните заболувања, одр-
жување на правилна орална хигиена и
која е правилната исхрана, ставање под
контрола на шеќерите, кога треба да се
употребуваат флуориди и колку се важ-
ни редовните посети на стоматолог. Во
второ и трето одделение е повторена ис-
тата едукација во текот на систематски-
те прегледи. И на децата и родителите

им  е укажано како да се сочува здравјето
на младите траени заби.

Земавме деца од десет години од учи-
лишта во градска и рурална средина за
да го видиме ефектот од тригодишната
едукација кај децата и да ја процениме
состојбата на првиот траен молар. На
првите трајни молари кои беа здрави
поставивме залевки со GC Fuji triage. Си-
те деца кои имаа кариозна површина на
трајниот молар или млечните заби беа
упатени за негова санација на матичен
стоматолог.

Од материјали беа користени; огле-
далце, сонда, четки и пасти за полирање,
флаери и GC Fuji triage.

Резултати
По спроведените активности кај ис-

питаници од градска и рурална средина
ги добивме следниве параметри:

Кај испитаниците од градска средина
констатиравме: добра орална хигиена кај
најголем број од децата. Целосно здрави
први трајни молари се 46.6 %., пломбира-
ни се 13.4 %, додека кариозни се нешто по-
малку 9.6 %. Во односот машки женски,
добра бројка имаме на залеани и здрави
заби и кај двата пола. Два пати повеќе ка-
риозни први трајни молари кај женските

Табела 1. Состојба на прв траен молар кај испитаници од градска средина кај ученици 

од IV одд. ОУ: Владо Тасевски Скопје 

одд. испитаници 

здрави 
први 
трајни 
молари 

залеани 
први 
трајни 
молари 

кариозни 
први 
трајни 
молари 

пломбирани 
први трајни 
молари 

екстрахирани 
први трајни 
молари 

 м      ж     вк м    ж   вк м     ж   вк м     ж    вк м       ж    вк м      ж    вк

IVа 14   14     28   29   30  59 18  13   31   5      0      5   5      12     17 0       0       0

IVб   7   11     18   13   12  25 15  15   30 0      8      8   2        7       9  0       0       0

IVв   8     9     17 17   16  33    8    9  17   0       8     8 2        7       9  1       0       1

IVг   8     4     12   16    7   23  7    5   12 4       4     8   2        3       5 0       0     0

вк. 37    38    75   75  65 140   
   46,6 % 

48  42   90  
   30,0 % 

9     20   29 
     9,6 %     

11    29     40 
     13,4 % 

1       0       1  
      0,4 %        

КЕП=0,93 

Табела 2. Состојба на прв траен молар кај испитаници од рурална средина: ученици од  

IV-1 од ОУ. Наим Фрашери с.Буковиќ и IV-2 ОУ.Ибе Паликуќа с.Ласкарци 

 

одд. испитаници 
здрави први 
трајни 
молари 

залеани 
први 
трајни 
молари

кариозни 
први 
трајни 
молари

пломбирани 
први трајни 
молари 

екстрахирани 
први трајни 
молари 

 м      ж     вк м     ж   вк м     ж   вк м     ж    вк м       ж    вк м      ж     вк

IV-1 20     8     28  10    2   12 40   18  58 25   15   40 2       0      2  0      0       0

IV-2   9    10    19   4    5     9 24   15  39 13   14   27 1       0      1  0      0       0

вк. 29    18    47 14    7   21 
    11,3 %  

64   33  97 
   51,7 %    

38   29   67 
   35,7%      

 3       0      3   

      1,3 % 
 0      0       0 

      0 % 
Застапеност на кариес или пломба по сите површини и екстракција кај првите трајни 

молари кај испитаници од градска средина: Табела 3. 
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деца во однос на машките, и речиси три-
пати повеќе пломбирани први трајни мо-
лари кај женските деца во однос на маш-
ките деца. Постои само еден екстрахиран
прв траен молар. (Табела1)

Кај децата од рурална средина: недо-
волна орална хигиена кај голем број од
децата. Само 11.3 % здрави први трајни
молари. Доминираат кариозни први
трајни молари 35.7 % во однос на санира-
ните 1.3 %. Ако споредиме машки – жен-
ски, ќе констатираме дека двојно пого-
лем е бројот на здрави и залеани молари
кај машките деца во однос на женските
деца. Бројот на кариозни молари и кај
двата пола е многу голем во однос на
пломбираните. (Табела 2)

Застапеност на кариес или пломба по
сите површини кај првите трајни мола-
ри кај испитаници од градска средина.
(Табела 3)

Застапеност на кариес или пломба по
сите површини кај првите трајни мола-
ри кај испитаници од рурална средина.
(Табела 4)

Од 75 прегледани деца од градска сре-
дина,46.6% деца имаат здрави први
трајни молари. Бројот на женски деца
кои имаат кариес или пломба е двапати
поголем во однос на машките деца.

Најчест е кариес на една површина.
КЕПП изнсува 0.63 %.

Од 47 прегледани деца од рурална сре-
дина, 43 деца имаат кариес или пломба на
првиот молар. Залеани се 51.7 %. Кариозни
молари се 35.7% . КЕПП по површини из-
несува 1.00%.

Дискусија
Развојот на првиот траен молар почну-

ва интраутерино, а завршува постнатал-
но, околу десеттата година. Никнува во
шеста година. Се појавува во устата кога
орална хигиена не е на доволно ниво, ко-
га децата имаат неадекватни прехрамбе-
ни навики (многу конзумираат храна што
содржи шеќери), а соседните млечни за-
би често имаат кариес.(9) (10) (11) (13)

Според G.B.Winter, шеќерите во храна-
та се поврзан со стоматолошки заболува-
ња како забен кариес, но го нагласуваме
фактот дека шеќерот сам по себе не е
единствената детерминанта за појава на
кариес на забите. Затоа, здравствените
работници треба да ги едуцираат своите
пациенти за режимот на исхрана и да ги
мотивираат да го променат своето вооби-
чаено однесување и стекнат здрави пре-
храмбени навики.

Исто така, Paula Moynihan Petersen ис-
такнува, врз основа на свои резултати, де-
ка исхраната богата со шеќери е еден од
факторите за лошо орално здравје во
многу земји во светот.

Испитаниците од градска средина
имаат голем број на здрави 46.6 %, за-

Табела 3. КЕП по површини на прв траен молар кај десет годишни деца од градска 

средина, ОУ.Владо Тасевски 

КЕП на прв 

траен молар    
IVа IVб IVв IVг вкупно 

 м      ж     вк      м     ж     вк     м     ж     вк      м     ж     вк       м      ж     вк      
една 
површина-
кариес    

4      0       4 0      7      7 0      6       6 4      4       8        8     17        25 

една 
површина -
пломба         

5      11    16 2      4      6 0      3          3 2      2        4 9      20       29 

две 
површини 
кариес 

1        0       1   0       1      1 0      2          2 0       0       0 1        3         4 

две 
површини 
пломба 

0       0        0   0       2       2 
0       1          

1 
0        1        1 0        4        4 

три 
површини 
кариес         

0       0        0 0       0        0 0       0        0 0       0        0 0       0        0 

три 
површини 
пломба          

0       1        1 0       1        1 0       1        1 0       0        0 0        3        3 

четири 
површини 
кариес    

0       0        0 0       0        0 0       0        0 0       0        0 0        0        0 

четири 
површини 
пломба 

0       0        0 0       0        0 0       0        0 0       0        0 0       0        0 

пет 
површини 
кариес            

0       0        0 0       0        0 0       0        0 0       0        0 0       0        0 

 пет 
површини 
пломба            

0       0        0 0       0        0 2       2        4 0       0        0 2       2        4 

екстракција     0       0        0 0       0        0 1       0         1 0       0        0 1       0         1 

вкупен КЕП    10     12      22 2     15      17 3     15       18 6       7       13 21   49       70 

КЕПП = 0,63 % 

Слика 4. Едукација за изведување на правилна орална хигиена
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леани 30% и санирани први трајни мола-
ри со доминација на едноповршинските
плом  би, што значи дека едукациите
имале ефект и интервенцијата на сто-
матологот за санација на кариозните
молари била навремена.Тука голема
улога одиграла родителската грижа за
здравјето на детето.

Испитаниците од рурална средина
имаа недоволна хигиена на забите што
резултираше со голем број на кариозни
први трајни молари со доминација на ка-
риес на една површина, но исто така го-
лема застапеност имаше и несанираниот
двоповршински кариес. Децата, освен не-
редовната хигиена, неправилни пре-
храмбени навики, нередовно посетуваат
стоматолог за санација на забите – за што
е показател големиот број на први трајни
молари со несаниран кариес.

Овие наши испитувања се согласуваат
со истражувањата што ги правеле поеди-
ни автори.

Бајрактарова изложува дека 30% од де-
цата на возраст од 5-8 год имаат кариес
на првите трајни молари. Поради низа
околности, тој заб рано страда од кариес.
Минерализацијата на првиот траен мо-
лар во смисла на времетраење и период
на возраста кога се одвива, заедно со вре-
мето на негово појавување во усната
празнина, претставува ендикепирачки
момент кој се одразува на морбидитетот
на истиот.

Anne-Marie Rauten at all во своето истра-
жување кај деца од 6-9 години во Романија

истакнува дека постои висока преваленца
на кариес кај младите трајни заби (52,98%
на возраст од 6 години и 37,17% за возраст од
9 години) и на ран губиток на млечните за-
би (17,39% nа 6 годишна возраст).

Додека Андреа Калаузи, во своето ист-
ражување на Отсекот за орална хирургија
на Стоматолошкиот факултет во Загреб,
кај пациентиод 10-85 годишна возраст, ис-
такнува дека најчеста причина за екс-
тракција е нелекуван кариес на забите и
тоа во 53,4% од испитаниците, при што
најмногу настрадале максиларните и
мандибуларните молари.

Улогата на стоматологот во давањето
консултации во врска со исхраната за пре-
венција и намалување на развојна кариес-
на трајните заби кај децата. Да се изготват
препораки и да се изнајдат алтернативи.
Треба да се охрабруваат активности и аман-
дманите за нудење здрава храна во учи-
лиштата и детските градинки, истакнува
Rashkova M. во истражувањето направено
кај 100 деца на возраст од 6-12 години.

Заклучок:
Прв траен молар е многу важен за ста-

билноста и здравјето во усната празнина
и понатаму, за севкупното здравје на ор-
ганизмот. Поради неговите анатоморфо-
лошки карактеристики, ерупција во уста,
кога оралната хигиена не е на доволно ни-
во и низа други фактори, тој многу често
страда од кариес.

Превентивните активности што ги
спроведуваат стоматолошките тимови од
типот на: едукација, систематски пре-
глед, залевање и санација на младиот тра-
ен молар, се со цел да се сочува првиот
траен молар како столб на здравјето во
оралната празнина, се од голема важност
за децата. Залевачите се ставаат во пери-
од по негова ерупција во усната празнина
во фисурите на првиот траен молар кога
матурацијата се уште не е завршена. Со
исполнување на предилекционите места
каде се задржува храната, се овозможу-
ва превенирање на фисурниот кариес кај
младите трајни заби.

КЕП на прв траен молар    IV-1 IV-2 вкупно 
   кв      ж       м    кв      ж      м   кв       ж      м 

една површина-кариес    16    11     27 6      11      17 22      21    43 

една површина -пломба          2        0        2 0        0        0 2        0        2 

две површини кариес  7        5      12 5        3        8 12     8        20 

две површини пломба 0        0        0 0        0        0 0        0        0 

три површини кариес         0        0        0 0        0        0 0        0        0 

три површини пломба          0        0        0 0        0        0 0        0        0 

четири површини кариес    0        0        0 1       0        1 1       0          1 

четири површини пломба 0        0        0 0        0        0 0        0        0 

пет површини кариес            2        0        2 0        0        0 2        0        2 

пет површини пломба            0        0        0 1       0        1 1       0         1 

екстракција                     0        0        0 0       0        0 0        0        0 

вкупен КЕП                           27    16       43 13     14      27 40    30      70 
Легенда:                                                                     КЕПП изнесува 1,00% 

IV-1 ОУ. Наим Фрашери с.Буковиќ

IV-2 ОУ. Ибе Паликуќа с.Ласкарци 

Табела 4. КЕП по површини на прв траен молар кај десет–годишни деца

 од рурална средина 

Слика 5.Стоматолошки преглед
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Кариесот, како заболување и неговите
компликации влијаат на биолошкиот,
психолошкиот и социјалниот живот на
секоја индивидуа. Детската возраст е
најидеалниот период во кој може да се
спроведуваат низа превентивни мерки со
цел, зачувување на здравјето на првиот
траен молар и воедно и здравјето на ус-
ната празнина.

Грижата за оралното здравје почнува
од најраната возраст. Спроведувањето на
превентивните мерки (правилната исх-
рана, контрола на внес на шеќери, от-
странувањето на штетните навики, ре-
довна, правилна и временски доволно
долго спроведувана хигиена на устата,
редовна флуор - профилакса и редовни-
те посети како на педодонт така и на ма-
тичен стоматолог) во период кога никну-
ваат првите трајни заби (првиот траен
молар) и кога децата треба да научат да
се грижат за здравјето во оралната праз-
нина, и тоа како дава задоволителни ре-
зултати. 
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ни, научни, ревијални трудови и прика-
зи на случај. Препорачливо е трудовите
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формации од одредена област или теми
кои ќе бидат корисни за сите нас стома-
толозите - практичари.

Сите оние кои сакаат да печатат
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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
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де е вработен, е-mail, адреса и контакт
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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.



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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