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Почитувани колешки и колеги,

Овојпат, во овој воведник, накратко и информативно ќе се осврнам на најглавните настани кои го
обележуваа и обележуваат овој период.

Имено, во рамките на активностите на Комората би сакала да ги посочам бројните случувања кои
ги оставивме зад себе, но оние кои  ни претстојат во периодот што следи.

Најнапред, со задоволство сакам да се потсетиме на посебно активниот период
кој го обележаа многу семинари, работилници, симпозиуми. Неодамна завши  7- от
меѓународен конгрес на стоматолозите во организација на Македонско стомато-
лошко друштво и Стоматолошката комора од Македонија, во Охрид. Конгресот бе-
ше масовно посетен, а земаа активно учество еминентни предавачи  од земјата и
странство. Овие стручни собири ги зајакнуваат комуникациите со колегите, но и
ги отвораат вратите за идни соработки во сите области на стоматологијата.

Во овој контекс,  посебно би сакала да ги истакнам нашите плодни соработки  со
колегите од нашето опкружување, особено со К4 групата.

Следното за кое сакам да  Ве информирам се настани кои вреди да бидат посочени. 

На 24 октомври во Љубљана ќе се одржи 8-от  Меѓународен конгрес на нови тех-
нологии во стоматологијата под наслов “Уметност и технологија во стоматоло-
гијата” во организација на Лекарската комора на Словенија (Сектор за стомато-
логија). Како коорганизатори  на овој настан се: Стоматолошката комора на Ма-

кедонија, Хрватската комора по дентална медицина и Стоматолошката комора на ФБИХ. 

На овој настан  активно  учество има и  Стоматолошката комора на Македонија, преку свои пре-
тставници кои се дел од програмата на ова случување.

Сепак, пренесувањето на сопствените искуства, црпење податоци од други учесници на Конгресот,
значи  лична надградба, но и општ професионален прогрес во сите области на стоматологијата.  

Освен овие активности на Комората, кои се насочени кон напредок на стоматолошката фела од
здравствен и едукативен аспект, таа  е одговорна и за координирање на своето членство  во сите
сфери на стоматолошката дејност.

За таа цел е потребно усогласување на подзаконските акти, кое овој период  со задоволство ве ин-
формирам дека се случи. Имено, правилниците на Стоматолошката комора на Македонија се усвое-
ни и едногласно изгласани. Усвоените и едногласно изгласани правилниците, кои се јавно овластува-
ње на Стоматолошката комора на Македонија, се предадени на одобрување во Министерството за
здравство на РМ. 

Благодарение на овие акти Собранието го отвори патот на еден мошне важен процес за стомато-
лозите, а тоа е целосно применување на законските права и обврски коишто произлегуваат од за-
конските измени од 2015 година.  На овој начин ќе се овозможи правилно толкување и применување на
одредбите од Законот.  

На крајот, ги поздравувам активностите на Комората која се темели на ангажираност не само
на раководството, туку на сите членови на Комората, бидејќи сите заедно сме дизајнери на идни-
ната во стоматологијата.  

Со почит, 

Проф. д-р Мирјана Поповска,

Главен и одговорен уредник
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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. . . . . . . . . . . . . 400 еур.
5. Закуп на втора рекламна страна. . . 300 еур.

Плаќањето се врши врз основа на доставени
фактури во денарска противредност, според
средниот курс на НБРМ на денот на фактури-
рање, зголемени за 18% ДДВ.
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во Министерство за здравство

РЕГУЛАТИВА
Новини во Законот 
за здравствена заштита

СОРАБОТКА
Договор за продлабочување на соработката 
со Бугарската дентална асоцијација

КОНГРЕСНИ АКТИВНОСТИ
Од 7. Конгрес на стоматолози 
од Македонија со меѓународно учество

АПОЛОГИЈА
Проф д-р Димитар (Христо) Железаров – 
доајен на македонската стоматолошка протетика

СОВРЕМЕНА СТОМАТОЛОГИЈА
Гингива менаџмент и 
сепарација на заби/коски (2 дел)

СОВРЕМЕНА СТОМАТОЛОГИЈА
Ран дијагностички screening со примена 
на vel scope кај оралните преканцерози

Минимално инвазивен третман  за естатски 
реставрации со композитни ламинати

Соња Апостолска, Василка Ренџова, 
Марина Ефтимоска,  Линдихана Емини

Естетика со протетика 
во фронтална регија 

Данило Крстевски, Катерина Спасовска, 
Дубравка Ангелиќ

Гумите за џвакање без шеќер - замена 
за пастите во редукцијата на кариогените 
микроорганизми? 

Александар Димков, Никола Пановски, 
Елизабета Ѓоргиевска, Марија Стевановиќ

СТОМАТОЛОШКА КОМОРА НА МАКЕДОНИЈА



интерес за докторите по стоматологија е тоа што
директор на Фондот лично ќе им пренесе во која
насока работи и ќе работи Фондот за здравствено
осигурување. Како во поглед на остварувањето на
правата на пациентите, така и од аспект на давате-

лите на услугите, односно формула-
та и пресметките за плаќање на ус-
лугите  во примарната, секундарна-
та и терцијалната стоматолошка
здравствена заштита. И тоа, во  од-
нос на капитациониот бод, лимитот
на услуги за секундарна дејност и
местото и уделот на “техниката”  во
тимовите од секундарна дејност. 

Претседателот Поповски  во сво -
е то излагање ги потенцираше ит-
носта и нужноста од усвојување на
подзаконските акти на Комората. Тој
објасни дека  правилниците и дру-
гите акти се изготвувани и дефини-
рани на комисиски седници и дека
биле и на јавна расправа, односно

секој член на Комората имал можност да достави
свои предлози за измени или дополнувања. Во
нивната подготовка, според д-р Поповски,  биле
консултирани правни консултанти, а предвид се зе-

Правилниците дадени на „визирање“ 
во Министерство за здравство

На 26 јуни 2015 година, Собранието на Стомато-
лошката комора на Македонија, едногласно ги ус-
вои  предложените подзаконските акти на Комо-
рата со што се отвора патот за целосна имплемен-
тација на законските права и обврски коишто про-
излегуваат од законските измените во  2015 годи-
на. Имено,  Стоматолошката комора (не по своја
вина) се уште работи согласно правилниците до-
несени во 2006 година, а тоа генерира  неусогла-
сеност и многу недоречености во толкувањето и
применувањето на одредбите од Законот и во
постпката за полгање стручен испит и лиценцира-
ње, односно релиценцирање на докторите по сто-
матологија. 

Седницата ја отвори претседателот на Собра-
нието , д-р Круме Чесноски. На Собранието при-
суствуваше и  директорот на Фондот за здравстве-
но осигурување, д-р Сашо Стефаноски.

Претседателот на Комората, проф.д-р Владимир
Поповски искажа голема благодарност до дирек-
торот на Фондот за здравствено осигурување кој
и покрај големиот број обврски што  издвои време
и  оствари средба со своите колеги и изворно се ин-
фромира за состојбите и проблемите со кои се соо-
чува стоматологијата во Македонија. Притоа, д-р
Поповски го потенцираше фактот дека од особен

СОБРАНИЕ: УСОГЛАСЕНИ ПОДЗАКОНСКИТЕ АКТИ НА СКМ 

Усвоените 
правилниците 

кои се однесуваат 
на јавните 

овластување на 
Стоматолошката 

комора, предадени 
на одобрување во 

Министерството 
за здравство

актуелно
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мени и препораките и укажувањата од
Министерствто за здравство.

Усвоените и едногласно изгласани
правилници кои се јавно овластување
на Стоматолошката комора на Македо-
нија, согласно закоснките одредби, ве-
ќе се предадени на одобрување во Ми-
нистерството за здравство на РМ. От-
како ќе бидат потпишани од страна на
министерот,  тие треба да бидат објаве-
ни во “Службен весник на РМ”, а потоа
ќе стапат на сила. 

Правилник за составот на испитната
комисија, начинот на полагање на
стручниот испит, начинот на проверка-
та на стекнатите знаења и вештини и
образецот на  уверението за пложен
стручен испит на здравствените работ-
ници со високо образование од облас-
та на стоматологијата

Правилникот за спроведување на
стручен испит за докторите на стомато-

логија кои завршиле високо обраова-
ние од областа на стоматологијата со 6-
годишни или 5-годишни студии во
државава или за оние кои завршиле
студии во странство, е еден од подза-
конските акти кој мораше да претрпи
најмногу измени. Ова се должи на фак-
тот дека во измените на Законот за
здравствена заштита од јануари 2015
година се прецизирани сите нивоа на
спроведување на студии и фази во по-

лагање на стручен испит по дипломи-
рање и спроведена пробна работа.

Согласно новите законски одредби,
испитот се состои од три дела. Првиот е
електронски, во компјутерски центар на
Комората, со воспоставен видеолинк со
Министерството за здравство. Првиот
дел од испитот  се состои од заокружу-
вање на точниот од дадените три мож-
ни одговори. 

Вториот дел исто така се полага
компјутерски со допишување на одго-
вори на претходно комјутерски избра-
ни прашања, а во третиот дел кандида-
тот зема анамнеза, поставува дијагно-
зата и изготвува план и препорачува те-
рапија за лекување. 

Прашањата се од база на угледни ви-
сокообразовни институции од областа
на стоматологијата, а изборот на члено-
ви на испитна комисија е заострен. За
оние  кои сакаат да  нострифицираат
стручен испит, освен задолжителното
споредување на програмите за стаж
(пробна работа) и проверка на знаења-
та, задолжително ќе има и проверка на
познавање на македонскиот јазик. Со
последните законски измени, правниот
сегмент не е дел од стручниот испит.

Правилник за начинот на издавање,
продолжување, обновување и одзема-
ње на лиценцата за работа и формата
и содржината на образецот на лицен-
цата за работа на здравствените работ-
ници од областа на стоматологијата

Во овој правилник е прецизирано де-
ка издадената работна лиценца важи во
дејноста за која се издава, односно док-
тор - специјалист не може да работи во
ординација по општа стоматологија би-
дејќи времето поминато како работа во
примарна дејност не се признава како
најмалку „60 проценти од времето на

актуелно

Стоматолошката комора на Македонија Ве известува дека покрај ре-
довните тековни активности на Комората коишто се насочени кон уна-
предување на стоматолошката фела воедно, претседателот на Стомато-
лошката комора, проф. д-р Владимир Поповски и потпретседателот на
Комората, м-р д-р Марија Андоновска водат интензивни преговори со
Фондот за здравствено осигурување со настојување за зголемување на
капитациониот бод на докторите по стоматологија.

Искрено се надеваме дека преговорите ќе завршат во интерес на коле-
гите стоматолози.

СТОМАТОЛОШКА КОМОРА НА МАКЕДОНИЈА
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важноста на лиценцата за рабо-
та дека работел во дејноста за
која ја стекнал лиценцата за ра-
бота”. Истото важи и обратно,
доктори со лиценца за примар-
на стоматологија не може да
бидат вработени во ординација
која е регистрирана за вршење
на секундарна дејност.

По однос на продолжувањето
на работните лиценци, доктори-
те на стоматологија кои навремено ќе
достават документација за обновување
на својата работна лиценца, а не испол-
нуваат  некој од двата клучни услови за
нејзино обновување - 60% стаж во
дејноста за која ја имаат добиено работ-
ната лиценца или потребен број бодови
за континуирана стоматолошка едука-
ција, ќе се стекнат со решение за време-
но продолжување на лиценцата. Во тој
период тие може да работат (решение-
то е замена за нивната работна лицен-
ца), но се обврзани успешно да поминат
обука и проверка на стручните знаења
пред испитна комисија на СКМ. Докол-
ку во определениот рок не поминат
обука и проверка на своите стручни
знаења, Комората времено им ја одзема
работната лиценца за период којшто се
прецизира во решението за одземање.
Во период  пропишан со решението за
времено одземање на лиценцата,  док-
торот на стоматологија нема право да
врши стоматолошка здравствена деј -
ност. Таквото право може да го стекне
по успешно помината обука и проверка
на стручните знаења.

Лиценцата за работа може да се
одземе  и доколку докторот навремено
не поднесе барање и документи за об-
новување на работната лицена, како и
по други основи пропишани во член 132
од Законот за здравствена заштита.

По успешно поминатата обука и ис-
пит за проверка на стручните знаења за
доктори кои времено ја продолжиле ра-
ботната лиценца или на кои времено им
била одземена работната лиценца, док-
торот се стекнува со уверение за поло-
жен испит по стручни знаења и можност
да ја подигне работната лиценца во рок
од две години од денот на положување
на испитот за стручни знаења по спро-
ведена обука. Во спротивно, докторот
ќе биде обврзан повторно да помине

актуелно

Најпрвин сакам да истакнам дека функцијата  директор
на Фондот за здравствено осигурување на РМ е една голе-
ма обврска за мене бидејќи знам дека очекувањата на ко-
легите од стоматолошката фела се големи.

Морам да ги споделам со вас истите работи кои знам де-
ка и вие меѓусебно ги споделувате, за незадоволството за
тоа како е постевен системот. Тоа е нешто кое и јас лично

сум го почувствувал. Ќе се обидам, во иднина, повеќе да се работи на изграду-
вање на системот во кој подобро ќе се сфати улогата на стоматолозите со што ќе
се издигне на едно повисоко ниво, а не да се третира оваа наука како да е работа
на некои занаетчии. Ова е заедничка обврска на сите нас.

Јас сум кратко време на оваа позиција, но иако е мал периодот,  тој е доволен
за да можам да увидам што е она што недостасува во системот и во моите мож-
ности да се обидам да направам измени кон подобрување на општата состојба
за да биде подобро за сите нас. Но, сите мора да се согласиме дека мора да се соз-
дадат некои нови стратегии за пристапот во делот на стоматологијата и нови
стратешки параметри кои ќе ја донесат стоматологијата до некои нивоа кои и
реално таа ги заслужува во оваа држава.

Како човек од овие редови, кој се едуцирал во оваа фела, односно кој е довол-
но навлезен во проблемите во стоматологијата, за жал, можам да констатирам
дека системот разликува две нивоа во стоматологијата: клиниката и се друго е
- останато, односно приватниот сектор. Исто така, треба сериозно да се размис-
ли и по однос на превенцијата, за тоа каква е превенцијата во стоматолошкиот
здравствен сектор. 

Мојот пристап кон стоматологијата ќе биде во насока на личен придонес во
основните три сегменти: државен сектор – Универзитетскиот стоматолошки
клинички центар, приватен сектор и превенција. Би почнал прво со стимули-
рање на превенцијата, второ – стимулирање на растот на одредени приходи кај
приватните стоматолози и подобрување на официјалниот статус на вработе-
ните во Универзитеткиот стоматолошки клинички центар. Не би можел да ги
образложам своите лични акциони планови по однос на она што планирам ка-
ко директор на Фондот за здравствено осигурување да го преземам, но морам
да ви кажам дека за многу брзо време ќе ги видите ефектите на ваквото поста-
вување на работите во стоматологијата, бидејќи и лично, како стоматолог, мо-
жам да ги согледам проблемите и да ги знам решенијата. Секако, морам и да
внимавам на стабилноста на системот на којшто сега имам можност да бидам
на чело и да го управувам.

Во делот на моите проекции очекувам поддршка и помош и експертиза од вас.
Имаме и колега кој е член на Управниот одбор на Фондот за здравство што, се
разбира, е дополнителна помош и поддршка за мене при промовирањето на од-
редени процеси коишто треба да ги направиме заедно.

Но, мора да се согласиме сите дека нашата струка има потреба од нужни ин-
тервенции во сите ниво. Дали тоа се научни, финансиски или пристапи од друг
тип, сите тие се неопходни. Ние мора да ја редифенираме стоматологијата за да
добиеме подобра позиција.

Го поздравувам се она што го правите, новиот дух и оптимизмот и агажира-
носта на претседателот на Комората и на сите вас, како и начинот на кој кому-
ницирате со институциите и би Ве мотивирал повеќе да и посветиме внимание
на популацијата бидејќи популацијата е дизајнер на тоа дека здравјето доаѓа и
од стоматологијата.

ИЗЈАВА НА ДИРЕКТОРОТ НА ФЗОМ, 
Д-Р САШО СТЕФАНОСКИ:

СТОМАТОЛОШКА КОМОРА НА МАКЕДОНИЈА
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актуелно

обука и специјален испит за проверка
на стручните знаења.

Правилник за поблиски критериуми
во однос на образованието и работно-
то искуство што треба да ги исполнува-
ат едукаторите за спроведување на
пробна работа на здравтсвени работ-
ници со високо образование од облас-
та на стоматологијата

Правилникот  ги прецизира условите
што треба да ги исполнуваат едукато-
рите кои ќе учествуваат во процесот на
едукација и практична обука на канди-
датите кои по пробната работа ќе тре-
ба да полагаат стручен испит.

Имено, едукаторите треба да имаат
долгогодишно искуство во дејноста за
која се стекнале со лиценца за работа
(најмалку пет години), да имаат доказ за
континуирана стоматолошка едукација,
да не е покрената преставка во делот на
нивната стручност пред органите на Ко-
мората (Комисијата за етични прашања
и Судот на честа), да поседуваат високи
етички карактеристики.

Правилник за програмата за допол-
нителна обука и  проверка на стручни-
те знаења и способности на докторите
по стоматологија  за стекнување  со ли-
ценца за работа

Со вој Правилник се пропишуваат об-
ластите во стоматологијата коишто се
опфатени во процесот на проверка на
стручните знаења за докторите на сто-
матологија кои не ја обновиле својата
работна лиценца  (согласно член 129,
130, 131 и 132 од Законот за здравствена
заштита на РМ) и обуката што треба да ја
поминат. Се дефинира и спроведување-
то на испитот и составот на испитните
комисии кои ги определува Комората. 

Правилник за облиците на континуи-
рано стручно усовршување, критериуми-
те за распоредување на облиците, крите-
риумите за избор на спроведувачите на
облиците на континуирано стручно
усовршување и бодовите на континуира-
но стручно усоврушување за  обновува-
ње на лиценцата за работа на здравстве-
ните работници со високо образование
од областа на стоматологијата 

Правилникот за облиците, бодовите
и критериумите за континуирана струч-
на стоматолошка едукција е концизен,
комплексен и прецизен. Во него се на-
правени најголемиот број измени кои
не се исклучиво дитиктирани од закон-
ските измени, туку повеќе од искуство-
то во практиката што го имаат и докто-
рите и организаторите во делот на кон-
тинуираната стручна едукација.

Правилникот е поделен во неколку
поглавја во кои се:

- дефинираат облиците на КСУ, 
- прецизира кој може да го спроведу-

ва и каде треба да се спроведува
континуирано стручно усовршување,

- утврдуваат бодовитет за различни-
те облици на континуираната струч-
на стоматолошка едукација.

Комплексноста на Правилникот, пред
се, произлегува од тоа што тој не се од-
несува само на учесниците на стручни-
те стоматолошки собири кои законски
се обврзани со КСУ, туку со него точно
се прецизира кои услови треба да ги ис-
полнат и сите оние кои претендираат да
бидат организатори на акредитирани
стручни собир за КСУ. 

Правилник за висината на трошоците
за издавање, продолжување и обнову-
вање на лиценците за работа 

Правилнкот ги прецизира висините
за трошоците за издавање продолжу-
вање и обновување на работните ли-
ценци за докторите по стоматологија од
Македонија, но и за доктори кои нема-
ат македонско државјанство или  има-
ат  завршени студии во странство, како
и за висините на трошоците за услуги-
те што ги дава Комората согласно  јав-
ните овластувања.

Ценовникот е изготвен на принци-
пот на анализа на сите реални мате-
ријални, технички, административни
трошоци и трошоци за комисиите и за
помошните тела и органи кои учест-
вуваат во процесот на издавање, про-
должување и одземање на работните
лиценци.

Правилник за формата, содржината и
начинот на водење на Регистарот на из-
дадени, продолжени, обновени и одзе-
мени лиценци за работа на здравстве-
ни работници со високо образование од
областа на стоматологијата

Правилникот го регулира водењето
на единствениот Регистар на доктори
на стоматологија, заведените издаде-
ни, обновени, продолжени или одземе-
ни работни лиценци на стоматолозите,
додипломската и постдипломската
едукација и место на работење, како и
сите личните податоци на докторите по
стоматологија.

Регистерот се води електроснски, во
пишана форма, а секој доктор има свое
архивско досите. Податоците коишто
ги поседува Комората подлежат на си-
те законски прописи согласно здравст-
вената регулатива и законите за јав-
ност, но и за тајност на пристап до ин-
формациите. 

СТОМАТОЛОШКА КОМОРА НА МАКЕДОНИЈА
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регулатива

На 63-та Седница одржана на 26. 08.
2015 година, Собранието на Република
Македонија донесе Закон за изменување
и дополнување на Законот за здравстве-
ната заштита. Законот е објавен во Служ-
бен весник на Р. Македонија бр. 154/2015
и стапи на сила на 04. 09. 2015 година.

Со споменатите измени и дополнувања
извршени се неколку интервенции во пос-
тоечкиот Закон за здравствена заштита
(Службен весник на Р. Македонија
43/2012, 145/2012, 65/2013, 87/2013,
164/2013, 39/2014, 43/2014, 101/2014,
132/2014, 188/2014, 10/2015 и 61/2015). 

Имено, се работи за измени и дополну-
вања кои пред се се однесуваат на усогла-
сувањето на прекршочните одредби од За-
конот со речиси уврдените измени на пре-
кршочното законодавствство. Во таа насо-
ка освен што е извршена интервенција во
насока на висината на глобите кои може да
им се изречат на сторители на прекршоци
кои се предвидени со членовите 305, 306,
307, 308, 309, 310, 311, 312, 313 и 313-а од За-
конот, во целост се врши и усогласување на
постапката која ја води Државниот здравст-
вен и санитарен инспекторат во рамки на
неговите законски овластувања.  Притоа, со
новите членови 315-а и 315-б, за прекршо-
ците утврдени во членовите 305, 306, 307,
308, 309, 310, 311, 312, 313 и 313-а од овој за-
кон, Државниот санитарен и здравствен ин-
спектор е должен на сторителот на пре-
кршокот да му издаде прекршочен платен
налог, согласно со Законот за прекршоци-
те. Понатаму Државниот санитарен и
здравствен инспектор е должен да води
евиденција за издадените прекршочни и
мандатни платни налози и за исходот од
покренатите постапки. 

Втората крупна новина во Законот се
однесува на висината на надоместокот за
спроведување на специјализација, однос-
но супспецијализација на здравствените
работници, односно здравствените сора-
ботници вработени во приватни здравст-

вени установи, други правни лица и невра-
ботените, кои на денот на влегување во си-
ла на измените и дополнувањата на Зако-
нот спроведуваат специјалистички, однос-
но супспецијалистички стаж. Според изме-
ните и дополнувањата на Законто, висина-
та на надоместокот за спроведување на
специјализација, односно супспецијализа-
ција на здравствените работници, односно
здравствените соработници вработени во
приватни здравствени установи, други
правни лица и невработените, кои на денот
на влегување во сила на овој закон спро-
ведуваат специјалистички, односно супс-
пецијалистички стаж е за 20% пониска од
надоместокот што го плаќаат јавните
здравствени установи за здравствените
работници со високо образование, однос-
но здравствените соработници со високо
образование вработени во јавната
здравствена установа, односно е намале-
на за висината на средствата што ги доби-
ва јавната здравствена установа во која се
спроведува специјализацијата за над-
оместување на материјалните трошоци
кои произлегуваат од специјализацијата,
односно супспецијализацијата и за уна-
предување и развој на здравствените ус-
луги во јавната здравствена установа. До-
дека, пак, на јавната здравствена установа
во која се спроведува специјализацијата,
односно супспецијализацијата и се плаќа
надоместок само за лицата ангажирани во
спроведувањето на практичната обука.

Следната поголема измена на Законот
предвидува здравствените работници со
средно, вишо или високо стручно образ-
ование или со 180 ЕКТС од областа на ме-
дицината, кои биле вработени во приват-
ните здравствени установи, основани врз
основа на закуп на простор и опрема на
делови од јавните здравствени установи
согласно со Законот за здравствената
заштита („Службен весник на Република
Македонија” број 38/1991, 46/1993,
55/1995, 10/2004, 84/2005, 111/2005,
65/2006, 5/2007, 77/2008, 67/2009,

88/2010, 44/11 и 53/11) во процесот на
приватизација на делови од јавните
здравствени установи во кои се врши
примарна здравствена заштита од облас-
та на медицината по пат на издавање на
простор и опрема под закуп и по тој основ
основање на приватни здравствени уста-
нови, а кои останале без работа по 1 јануа-
ри 2007 година поради стечај односно
престанок на приватната здравствена ус-
танова, или остварување на правото на
пензија или смрт на здравствениот ра-
ботник, кој е носител на дејност на кого му
се издадени под закуп просторот и опре-
мата и кои до денот на вработувањето во
приватните здравствени установи рабо-
теле во јавна здравствена установа и се-
уште не исполниле услови за остварува-
ње на право на старосна пензија, се вра-
ботуваат во јавната здравствена устано-
ва во која работеле, односно во друга јав-
на здравствена установа каде што има
потреба од овој вид на здравствени ра-
ботници доколку во јавната здравствена
установа во која работеле нема слободно
работно место. Министерството за
здравство во рок од 30 дена од приемот
на барањето од здравствениот работник,
одлучува по барањето врз основа на дос-
тавената документација од здравствени-
от работник и издава согласност за вра-
ботување на здравствениот работник во
јавната здравствена установа во која ра-
ботеле, односно во друга јавна здравст-
вена установа каде што има потреба од
овој вид на здравствени работници до-
колку во јавната здравствена установа во
која работеле нема слободно работно
место.Јавната здравствена установа го
пријавува во работен однос здравствени-
от работник согласно овој закон, врз ос-
нова на согласноста од Министерството
за здравство.

Илија Илијовски, Адвокат

Адвокатско друштво
ЧИЧЕВАЛИЕВ&ИЛИЈОВСКИ Скопје

Новини во Законот 
за здравствена заштита

СТОМАТОЛОШКА КОМОРА НА МАКЕДОНИЈА



се членки на ЕУ за во одреден момент со
својата дејност да може полесно да се интег-
рираат во европските процеси во делот на
денталната медицина. Оттука и поканите до
Стоматолошката комора на Македонија и Ко-
мората на стоматолози на БиХ да бидат при-
сутни на првиот следен состанок на ЦЕД, за да
имаат увид во документите и решенијата што
оваа меѓународна асоцијација ги носи и во
која насока работи „.

Во врска со ЕРО и ФДА, д–р  Шерков по-
тенцираше дека активноста на овие две асо-
цијации е голема и дека во нив членуваат и
асоцијации и комори, но членството е широ-
ко па и проблемите се пообемни (во завис-
ност од кои држави доаѓаат), бидејќи уреду-
вањето во денталната пракса во различни ре-
гиони и земји од светот е различна. Членува-
њето во ЕРО и ФДА се регулира со уписен
формулар кој го пополнува земјата апликант
и со плаќање на годишни членарини.

Ваквата поддршка е од особено значење за
Стоматолошката комора и стоматолшката
фела во Р.Македонија, не само од аспект на
струка и наука, туку и поради побрза интег-
рација и усогласување со европската регула-
тива во областа на стоматолошката дејност. 

На средбата, претставниците на БЗС ја пре-
зентираа структурата и начинот на делување.
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соработка

На 4 септември годинава во просториите
на Стоматолошката комора на Македонија се
одржа работна средба со претставниците на
Бугарскиот забоздравствен сојуз (БЗС). На
состанокот  присуствуваа  проф. д-р Никола
Шарков (генерален секретар на Бугарската
дентална асоцијација), д-р Георги Иванов
Соитариев (заменик - претседател) и д-р Све-
тослав Гатчев (одговорен за законската регу-
латива). Стоматолошката комора на Македо-
нија ја претставуваа претседателот, проф.
д-р Владимир Поповски,  заменик – претсе-
дателот, м-р. д-р Марија Андоновска, проф.
д-р Илијана Муратовска и претседателот на
Извршен одбор, д-р Маријан Денковски. 

Доктор Шарков искажа благодарност за
поканата и го пренесе поздравот од претсе-
дателот на Бугарската дентална асоцијација,
Борислав Миланов, кој поради учество во но-
сењето на важен закон од областа на стома-
тологијата и медицината во Парламентарни-
от дом на Р. Бугарија, не можел да присуству-
ва на оваа средба.

Доктор д-р Шарков на претставниците на
СКМ им подари Зборник за 105-годишнина-
та од постоењето на Бугарскиот забозд-
равствен сојуз којшто изобилува  со фактог-
рафија и ретки документи. 

Претставниците на двете стоматолошки
асоцијации ги дефинираа и содржините на
Договорт за соработка што  ќе биде потпишан
до крајот на годинава, на првата наредна за-
едничка средба. Со него се утврдени начела-
та за размена на искуства, знаења и новини
од областа на денталната медицина, како и
принципите и формите на соработката.

Д-р Шарков потенцираше дека  Бугарскиот
забоздравствен сојуз, како член на најрено-
мираните меѓународни асоцијации, е подгот-
вен несебично да го помогне и поддржи за-
членувањето на СКМ во ЦЕД (Асоцијација на
европски дентални асоцијации и комори), Ев-
ропската дентална организација и светската
дентална федерација. Според него, ЦЕД  има
интерес да ги ”придобие” балканските ден-
тални асоцијации и комори на земјите кои не

Посебен Договор за 
продлабочување на соработката
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Тие посочија дека  Асоцијацијата брои 9.000
членови - доктори по дентална медицина и
дека во моментов во Р. Бугарија  (во која жи-
веат околу  седум милиони жители) еден док-
тор покрива околу 800 пациенти.  Ако се има
предвид  дека во земјите од ЕУ непишано
правило е еден доктор да има 1.200 прикре-
пени пациенти, тогаш заклучокот е  дека и
Р.Бугарија се соочува хиперпродукција на
кадри. Асоцијацијата е поделена на 28 ре-
гиона и централна канцеларија. Регионите се
самостојни во своето делување.  Политиките
ги дефинира и одлуките ги носи  Управен со-
вет во којшто членуваат 37 доктори. Негова-
та работа, пак, е  контролирана од Комисијата
за контрола и Етичката комисија. 

Инаку, во Р. Бугарија постојат три факулте-
ти (државни) - во Варна, Пловдив и Софија.
Во додипломскиот дел докторите по дентал-
на медицина спроведуваат и стаж, а по за-
вршувањето на студиите не полагаат стручен
испит односно, дипломата е документ со зна-
чење на работна лиценца. Новина на факул-
тетите е тоа што постои паралелна студиска
програма и на англиски јазик.

БЗС е активен во  работењето на Парла-
ментот  со давање стручни мислења по однос
на законските решенија кои ја опфаќаат сто-
матолошката сфера. Директно влијание на
уписната политика и работењето на висо-
кообразовните институции БЗС нема.  

Еден од посериозните проблеми кои ја за-
сегаат денталната практика, освен хипер-
продукцијата на кадри е и тоа што во Р. Буга-
рија целата стоматологија е приватна, па се е
помал бројот на оние кои специјализираат.
Поинаку кажано, докторите специјалисти не
може да ја наплатат специјалистичката услу-
га по реална цена поради конкурентноста од
докторите кои спроведуваат примарна
здравствена заштита. Од друга страна, Ев-

ропската Унија разликува само две специјал-
ности, орална хирургија и ортодонција.Це-
новник за минимални референтни цени не
постои бидејќи тоа не го дозволува законска-
та регулатива на ЕУ.

Во националната здравствена каса на Р. Бу-
гарија  за стоматологијата е утврден буџет од
10 милион евра со лимитиран пакет - услуги
за детската стоматологија и за орална хирур-
гија. Секој стоматолог има право на договор
со ФЗОМ.

Претседателот Поповски,  ги презентира-
ше местото и улогата на Стоматолошката ко-
мора на Македонија, нејзините јавни овлас-
тувања во врска со лиценцирањето, стручни-
от испит, континуираната едукација. 

„Во ингеренциите на Комората, освен јав-
ните овластувања по однос на издавањето,
обновувањето, продолжувањето и одзема-
њето на работните лиценци и континуирана-
та едукација, од јануари 2013 година врши и
стручен надзор врз здравствените работни-
ци и здравствените установи во областа на
стоматологијата”, објасни Поповски.

Тој ја нагласи подобрената комуникација со
Министерството за здравство и Фондот за
здравствено осигурување. И покрај засиле-
ната соработка со двете надлежни институ-
ции, како што рече д-р Поповски, се уште пос-
тојат проблеми во смисла на вреднување на
трудот на стоматологот, пред се, кај  оние кои
имаат склучено договор со Фондот за
здравствено осигурување. На решавање на
овој проблем, според претседателот, Комо-
рата засилено работи и се надева дека ќе се
подобри состојбата и ќе се обезбеди зголе-
мување на капитациониот бод за примарна-
та стоматологија и подобрување на услови-
те во специјалистичката дејност.   

Професор Поповски се осврна и на  отво-
рениот  проблем со хиперпродукција на кад-
ри (се должи на уписната политика, на голе-
миот број факултети во државата, но и на
приливот на дипломирани стоматолози од
факултетите од државите од соседството),
проблемот со данпинг цени на приватните ус-
луги и законските пречки за нелојалната кон-
куренција да се реши со посебен Правилник
за заштитни минимални цени. 

Стана збор и за континуираната едукација
во двете земји, формите и начинот на нејзи-
ното организирање, како и на фактот дека во
земјите на ЕУ токму на континуираната струч-
на едукација се гледа како на една од најваж-
ните обврски за докторите по дентална ме-
дицина.
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конгресни активности

Еминентен научен собир 
со богата програма

Седмиот конрес на стоматолозите од Македонија со
меѓународно учество се одржа од 11-14 јуни 2015 годи-
на во Охрид - хотел “Метропол”. На Конгресот зедоа
учество 600 стоматолози од Р. Македонија и соседните
земји. Комерцијалната изложба беше реализирана со 16
фирми и осум комерцијални презентации.

На свеченато отвoрање на Конгресот, од  претседа-
телот на Македонско стоматолошко друштво, проф.д-р
Соња Апостолска, беше поздравен претседателот на

Стоматолошката комора на Македо-
нија, проф.д-р Владимир Поповски и
деканот на Стоматолошкиот факултет –
Скопје, проф.д-р Љубен Гугувчевски. 

Научната програма започна со две
претконгресни работилници на 11 јуни,
а продолжи на 12 јуни 2015,  со осум
сесиии и шест работилници, а на 13
јуни со три сесии, три работилници и
“Имплант форумот”. Во текот на пре-
тпладневните и поладневни сесии се

одржаа 38 пленарни предавања со предавачи од
земјата и странство и 91 усни презентации и 86 пос-
тер-презентации. Во текот на сесиите се одржаа осум
комерцијални презентации и 10 едукативни курсеви
(работилници) преку кои на стоматолозите им се овоз-
можи стекнување на практични знаења и вештини. 

На Конгресот генерален спонзор беше KaVo, а учест-
во  на комерцијалната изложба зедоа уште 16 фирми од
земјата и странство.

ОД 7. КОНГРЕС НА СТОМАТОЛОЗИ ОД МАКЕДОНИЈА СО МЕЃУНАРОДНО УЧЕСТВО

На Конгресот зедоа 
учество  600 стома-

толози од Р. Македонија 
и соседните земји. 

Комерцијалната изложба
беше реализирана со 

16 фирми и осум комер-
цијални презентации

СТОМАТОЛОШКА КОМОРА НА МАКЕДОНИЈА



Проф. д-р Димитар
Железаров
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Проф. д-р Димитар е роден на 17. VIII 1908
година во Велес, Македонија. За животот во
Велес и за преселувањето во Скопје немаме
квалитетни податоци, но знаеме дека тоа се
случило во неговата најрана младост, кога си-
те заедно: неговите родители – таткото Хрис-
то и мајката Павлина, како и неговата помала
сестричка го напуштиле Велес засекогаш. 

Средното образование – гимназија – го за-
вршил во Скопје во 1921 година. Уште во
најраната младост, користејќи ја татковата пот
и семејната грижа, со скромни средства, се
нурнал во белиот свет за да ја искаже сопст-
вената доблест и гордост. Студиите по меди-
цина ги започнал во Грац, Австрија, а дипло-
мирал во Виена, во 1927 година. По дипломи-
рањето, како специјализант, продолжил сто-
матологија на Стоматолошкиот институт при
Универзитетот во Виена и во 1929 година се
здобил со звањето специјалист за болестите
на устата и забите.

По завршувањето на интелектуалните об-
врски во Австрија, се враќа во Скопје, со љу-
бов кон својот народ да работи според Хипок-
ратовата заклетва. Бидејќи во тоа време не-
достасувале такви кадри, тој бил приклучен да
работи пред ручек во државното здравство, а
поручек приватно за граѓаните во Скопје во
својата ординација. Во триесеттите години од
минатиот век, во Европа започнало да мири-
са на барут, но тој мирно и ненаметливо, спо-
којно и стручно си ги извршувал професио-
налните обврски, но и започнуваат неговите
размислувања за семејниот живот со своето
семејство во сопствената куќа, која се наоѓа-
ла во строгиот центар на Скопје. Од 1945 до
1948 година работел во Прилеп. Во 1948 го-
дина бил назначен за наставник по забна про-
тетика и заботехника во Средното медицин-
ско училиште во Скопје. Во тоа време стапува
во брак со Костадинка, родена Стојанова.
Скудни се податоците за тој дел од животот,
иако според богатата фотографска докумен-
тација, бил свечен и достоинствен.

Овој дел, сè до 1948 година, е исполнет со
некакви контроверзии, за кои сега веќе е за-
доцнето да се говори.

Првпат во тие години се среќаваат подато-
ци дека станал член на претседателството на

забоздравствената секција, која била основа-
на по иницијатива на Македонското лекарско
друштво на 18. XII 1949 година, со задача да се
занимава со сите научни, теориски и практич-
ни, како и социјални прашања од подрачјето
на стоматологијата, како и да соработува со
стручни, домашни и странски меѓународни
организации.

На редовната месечна средба на Секцијата,
одржана на 28. VI 1950 година, д-р Димитар
се појавил со свој стручен труд: „За и против
употребата на челикот во заболекарството“.

Во тие години, д-р Димитар го започнува и
стручно-научното творештво,пишувајќи струч-
ни брошури и скрипти од областа на стомато-
логијата (Забите и здравјето, Одделение за
здравствено просветување при централниот
хигиенски завод, Скопје, 1955 г.). Ова издание
е преиздадено и проширено во 1973 година.

Како одминувале годините, обврските око-
лу стручноста, членството и општеството се
зголемувале, дотолку повеќе што нараснале
потребите за забоздравствено образование,

Проф д-р Димитар (Христо) Железаров – 
доајен на македонската стоматолошка протетика

Семејството Железарови во 1913 година

СТОМАТОЛОШКА КОМОРА НА МАКЕДОНИЈА
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На Велигден 
во 1953 година кај 

д-р Железаров

особено по основањето на Медицинскиот
факултет во 1947 година во Скопје.

Десетина доктори по стоматологија, кои
дипломирале на различни европски универ-
зитети, меѓу кои и д-р Димитар, го носеле то-
варот на забоздравството во сите сегменти
на неговото функционирање.

Во 1947 година уследило основањето на
курсеви за едукација на забари, кога д-р Ди-
митар бил назначен за наставник. Биле анга-
жирани постојните кадри од Македонија, во
кои, разбирливо, влегол и д-р Димитар. На-
бргу започнал втор курс, бидејќи првиот не ги
задоволил потребите. И така, откако привид-
но биле задоволени потребите за забари, за-
почнало да се размислува за отворање три-
годишна едукација за таканаречени забари-
дентисти и забни техничари во барањата до
тогашното Министерство за здравство.

Зголеменото ангажирање на повеќе кате-
гории забоздравствени работници, покрај
нивниот државен и приватен стручен ангаж-
ман, било доста напорно, но младоста и ен-
тузијазмот ги надминувале тешкотиите.

Во 1948/49 година уследило и основање-
то на Клиниката за усни, забни и вилични бо-
лести во состав на Медицинскиот факултет
во Скопје, каде што биле вклучени сите рас-
положливи стручни кадри. Во 1955 година, д-
р Димитар се здобил со звањето примариус.
Тој и покрај сите обврски, продолжува и со
пишување и презентација на стручни трудо-
ви, но и на сериозни учебници-скрипти,
главбно за стоматолошката протетика. Сог-
ледувајќи ги сè поголемите потреби за побрз
и поефикасен третман и развој на стомато-

лошката заштита, која тесно била поврзана
со потребите за создавање поголем број
свои високостручни и научни кадри, кои би-
ле во служба на општото здравје на населе-
нието, се пристапило кон отворање на сто-
матолошки студии во Македонија.

Врз основа на утврдената неопходна пот-
реба, Собранието на Македонија со указ го
прогласи Законот за отворање Стоматолош-
ки оддел при Медицинскиот факултет во
Скопје, во 1959 година. Истата 1959 година,
хабитирал на Стоматолошкиот факултет во
Белград, во тогашна ФНР Југославија, на те-
ла под наслов: „Симплекс шина: монографија
за размрдани заби“.

Во 1960 година бил избран за вонреден
професор на Стоматолошкиот оддел при Ме-
дицинскиот факултет во Скопје, а звањето ре-
довен професор го стекнал во 1970 година.

За наставна база на трите основани одде-
ли останала Клиниката за усни, забни и ви-
лични болести. На еден од двата института –
Институтот за стоматолошка протетика, од-
говорен наставник бил проф. д-р Димитар
Железаров. Паралелно со овие реорганиза-
ции, одела и изборна постапка за наставнич-
ко звање, но и за нови обврски на новоосно-
ваниот факултет. Наставно-научниот совет
на Медицинскиот факултет оформил Сто-
матолошки одбор, во чиј состав влегол и
проф. д-р Димитар Железаров.

Во учебната 1962/63 година стоматолош-
ката протетика се вселува во новоизграде-
ни простории, т.н. „провизориум I“. Д-р Ди-
митар во 1962 година е избран за управник
и наставник по стоматолошка протетика. Ле-
тото 1963 е година на Скопскиот земјотрес,
кој уште повеќе ги усложнил нештата за
проф. д-р Димитар, кој бил принуден да ист-
рае подолг период за санација и ресанација,
сè до 1974 година, кога била изградени два
современи наменски објекти.

Покрај сите професионални обврски, во
аналите на стоматолошкото минато остана-
ла легендата дека „првиот напишан стома-
толошки збор на македонски јазик потекну-
ва од проф. д-р Димитар Железаров.“

Тој е потпишан на повеќе стручни трудови,
зад кои стои како автор или коавтор. Особе-
но се истакнал во пишувањето на стручни,
практични работи, што во тоа време било
вистинска реткост. Иако многумина со ин-
дигнација зборуваат за таа негова едиција, тој
сепак влегол во арсеналот на подучувачка
литература, и тоа од основната до високата
стручност. 
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Во 1951 година излегла „Забна протетика и
заботехника (за забни техничари)“. Меѓу
првите е „Забите и здравјето“ во 1955 годи-
на, брошура што е преиздадена и изменета
во 1973 година. Со оглед на фактот што, ка-
ко што рековме, најмногу го интересирала
стоматолошката протетика, неговиот опус
опфатил најмногу од неа, главно практично-
стручна забарска проблематика. Во 1958 го-
дина, книга од практиката и за практиката за
сите категории кои припаѓаа на стручната
протетика, „Забна протетика“ и „Заботехни-
ка II за коронки, мостови и керамика“, а во
1959 година „Забна протетика“ и „Заботех-
ника ΙΙΙ протези“.

Во 1961 година, „Познавање на инстру-
менти и некои материјали (за стоматолози)“,
„Основи за ортодонција за забари-дентисти“,
како и „Челусна хирургија за забари“.

Како што кадровски се развивала струч-
ната едукација, така била сè поголема пот-
ребата веќе за три категории учебници – за
забни техничари, за забари-дентисти и сто-
матолози.

Во 1967 година се појавил „Анатомско-
морфолошки атлас на човековите заби“. Ед-
на година потоа (1968) и она што најмногу е
потребно за сите три категории во практика-

та – излегува
„Стоматолошка
технологија“, која
веќе нема лик на
скрипта, туку на
учебник, и тоа
официјално изда-
ден од Универзи-
тетот во Скопје, а
најпосле и „Ден-
тална протетика“
(1971), издадена
од Универзитетот
„Кирил и Методиј“
– Скопје од редо-
вен професор на

Медицинскиот факултет во Скопје.
Како автор на овој текст, им се извинувам

на читателите за некој труд, затоа што бројот
на изданијата се движи од 7 до 11.

Од мое и од името на нарачателот, драг
редовен професоре д-р Димитар Железа-
ров, во благодарам за Вашето основопо-
ложничко етаблирање на делата. Денес
имаме премногу книги, од кои доста останаа
непрочитани.

Проф. д-р Бранислав Даштевски

Секогаш подготвен 
за своите ученици 
и студенти

апологија



3. Листести импланти
Особено за сечење на коската кај лис-

тетси импланти. NTI го нуди обликот NNTI
H254 или новиот NNTI ChirDisc.

4. Одредување на оската на имплантите
Понекогаш точното одредување на ос-

ката на имплантите може да бидетешко,
особено кај беззабите вилици. За да се
работи безбедно, NTI нуди два чекори
пред поставувањето на имплантот. Први-
от чекор е одредувањето на оската на пи-
лот дрилот со помош на нов, тенок и мно-
гу агресивен триаголен инструмент NNTI
RF186. Вториот чекор е новиот пилот
дрил NNTI RF210 или долгиот тип RRF201L
со длабоки маркери за одредување на
оската на имплантниот борер. Специјал-
ниот имплантен борер е во зависност од
индивидуалните димензии на имплантот
и не е дел од програмата на NTI.

5. Обработка на абатменти
За сите типови на абатменти NTI има

специјално адаптирани инструменти во
својата програма. За препарација на ти-
таниумски абатменти, NTI нуди карбис-
ни норери од линијата GG-line NTI H379G
(облик на фудбал), HH847KGRG (облик на
модифициран рамен врв) and HH8456G
(облик на округли врв). За финирање на
површината постојат соодветни  облици
на карбидни финирери NNTI H379, H336
и HH375R.

Абатментите кај класичната керамика
можат да бидат препарирани со стандар-
дни NTI дијамантски инструменти кои
имаат фина или суперфина гранулација,
на пример со следните облици NNTI 369,
847KR, 856 или 8881. Инструментите со
округли рабови се наменети за округла
препарација, зависно од потребите на
забната структура.

За цирконија абатментите NTI нуди
дијамантски инструменти од типот ZZ-Cut
line со фина или суперфина гранулација,
со облици како што се: NNTI K369, K847KR,
K856 или KK881. Исто така, овде е стан-
дард округлата препарација.

После препарацијата керамичките или
циркониум абатментите можат да се по-

лираат со NNTI CeraGlaze line линијата, на
пример со овие облици: PP332, P3032,
P30032, P335, P3035 или PP30035.

6. Чистење на импланти
Сложените импланти се составени од

интраосеален имплант, абатмент и корон-
ка. Пред зашрафувањето на абатментот
или за време на регуларното одржување
чистењето на внатрешниот простор на им-
плантите можно е да се направи со мали,
цврсти PProfiLax3 четкички NNTI P1478. По
поставувањето на коронката на титаниум-
скиот абатмент, вишокот на цемент може

да се отстрани со поголеми и цврсти NTI
ProhyLax3 четкички PP1475 или PP1477.

7.  Образложение 
Ако интраосеалната интеграција е не-

успешна, имплантите можат да се от-
странат со NNTI trepan burs RF229 или
RF229L со голем дијаметар.

NTI нуди широк асортиман на инстру-
менти за хирургија и имплантологија. Ин-
струментите се користат секојдневно за
многу апликации и тие се независни од ин-
дивидуалниот тип на имплант или бренд
на импланти. Ова го прави асортиманот да
биде универзален и секогаш потребен.

16 vox dentarii

современа стоматологија

Гингива менаџмент и 
сепарација на заби/коски (2 дел)

NTI G-line за препарација на 
титаниумски абатменти

Обработка на керамички абатменти

Обработка на керамички абатменти Чистење на интраосеални импланти
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Во светот одамна, а кај нас од скоро постои нова дијагностич-
ка можност-  скрининг  на оралната лигавица со велскоп. Оваа
постапка задолжително треба да биде применета при првиот
преглед кога постои сомнеж за малигнитет. Клинички е докажан
висок процент на сигурност. 

Кога ќе го примениме
VEL scope-от?

При сите еритропла-
кии, при сите клинички

форми на леукоплакија со
предност на егзофитичната
форма, при сите нејасни
состојби и промени кои дол-
го перзистираат без клинич-

ко подобрување.
VEL scope-от е дијагнос-

тичка алатка чија примена е во
суштина голема предност за
пациентите и лекарите кога се

користи како дополнителна помошна постапка во секојдневни-
те клинички дијагностички процедури за орален канцер. VEL sco-
pe  - от овозможува рано откривање и визуелизација на мукозни
абнормалности вклучувајќи  го и оралниот  карцином.  За една
или две минути VEL scope системот помага на здравствените ра-
ботници  да се процени целокупната состојба на оралното здравје
на  пациентите.

Принципот на работење со VEL scope технологијата  се бази-
ра на стимулацијата на  епителните клетки и стромата со сина
светлина (400-460 нм). Тоа е само флуоресценција на ткивата
што овозможуваaт откривање на морфолошки промени и сос-
тавот на ткивата . Во услови на присутно флуоресцентно зелено

осветлување се потврдува нормална, физиолошка состојба. До-
колку недостасува флуоресценцијата што е предизвикана од
стромалните нарушувања во епителните клетки станува збор за
патолошка состојба (сл.1). 

Како функционира VEL scope - от?
VEL scope - от продуцира безбедно сина светлина, но кога се

гледа низ патентирани филтри обезбедува флуоресцентно зе-
лена светлина. Сомнителните лезии се пребојуваат темно (сл.2).

М. Поповска, Г. Ковачевска 
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sions with an autofluorescence based imaging system (VELscope™) - a single
blinded clinical evaluation. Head Face Med. 2013;9:23. 

2. McNamara KK, Martin BD, Evans EW, Kalmar JR.The role of direct visual fluores-
cent examination (VELscope) in routine screening for potentially
malignant oral mucosal lesions. Oral Surg Oral Med Oral Pathol Oral Radiol.
2012;114(5):636-43. 

3. Comisi JC. Oral human papillomavirus lesion identified using VELscope instru-
mentation: case report. Gen Dent. 2008 Sep-Oct;56(6):548-50.

4. Bhatia N, Matias MA, Farah CS.Assessment of a decision making protocol to im-
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luation. Oral Oncol. 2014 Oct;50(10):1012-9.

5. Farah CS, McIntosh L, Georgiou A, McCullough MJ.

6. Efficacy of tissue autofluorescence imaging (VELScope) in the visualization of
oral mucosal lesions.Head Neck. 2012 Jun;34(6):856-62Слика 1. Детекција на нормални и патолошки состојби во ткивото

Слика 2.
Индицирани 
канцерогени 
лезии со 
примена на 
VEL scope 

Ран дијагностички screening со примена 
на vel scope кај оралните преканцерози
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Датум Место Собир Тема

Современи дентални материјали 
19.09 Скопје симпозиум

и техники во стоматологијата

03. 10
Велес 

симпозиум Биомеханика, функција и естетика(х. Гардениа спа)

03. 10 Скопје стручен состанок /

04. 10
Велес  курс Биолошка интерцептивна ортодонција при случаи 

(х. Гардениа спа) на скелетна дисплазија/ Wilson 3D апарати

10. 10 Тетово симпозиум /

17.10 Скопје симпозиум /

17. 10
Скопје 

симпозиум Реставрација на пародонтално компромитирано забало
(х. Белви)

31.10 Скопје симпозиум
Менаџмент на компликациите во оралната 

хирургија и имплантологија

07. 11 Штип симпозиум Естетски концепти за функционална 

оклузална рехабилитација

07. 11 Штип курс I Top Introductory

28.11 стручен состанок
Нови дијагностички методи во оралната 

медицина и пародонтологија

18 vox dentarii

конгреси - симпозиуми 
кме
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Предавачи Организатор активно пасивно  

доц.д-р Џ. Николсон, доц.д-р Н. Колеман, 
МСД – Здружение на специјалисти по 

сци.д-р С. Бут, доц.д-р А. Сотировска 
детска и превентивна стоматологија 12 8

Ивковска, доц.д-р Е. Ѓорѓиевска 

проф.д-р А. Вујаќиќ, спец.д-р И. Илиев, 

м-р.д-р Ф. Бруно, м-р.д-р И. Гавриловиќ, 
МСД – Здружение на специјалисти 12 8

доц.д-р Ј. Павловиќ 
по ортодонција

проф.д-р Л. Поповска, сци.д-р В. Ренџова, МСД – Здружение на специјалисти 
8 4

проф.д-р Д. Марковиќ по болести на устата и забите

проф.д-р Н. Оперман 
МСД – Здружение на специјалисти 

15 10
по ортодонција

/ 
Државен универзитет – Тетово/ Факултет 

за медицина (Катедра стоматологија) / /

/
МСД – Здружение на специјалисти 

по стоматолошка протетика / /

проф.д-р А. Миновска, проф.д-р М. Пандилова, 

проф.д-р В. Ванковски, проф.д-р К. Обрадовиќ ДДДММ и Етернитас 12 8

– Ѓуричиќ, проф.д-р Н. Форна, проф.д-р С. 

Додиќ, д-р Д. Цветановска-Стојчева, д-р Д. Форна

проф.д-р А. Чатиќ, проф.д-р З. Лазиќ, МСД – Здружение на специјалисти 12 8

спец.д-р Д. Бизевски,  спец.д-р Ф. Касапи по орална хирургија

проф.д-р Т. Траистару, проф.д-р А. Миновска, Универзитет “Гоце Делчев” – Штип/ 

проф.д-р А. Еуген Петре, проф.д-р И. Ковачевска, Факултет за медицински науки 12 8

д-р А. Бундалевска Александровска (Катедра по стоматологија)

спец.д-р Н. Мартиќ ДДДММ и Етернитас 15 10

м-р. д-р Л. Зендели Беџети, МСД – Здружение на специјалисти 
8 4

сци.д-р М. Ивановска, сци.д-р С. Тодоровска по болести на устата и пародонтот
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Почитувани соработници
Ве информираме дека Вашите стручни и научни

трудови што планирате да бидат објавени за наред-
ниот број  во Vox Dentarii, пожелно е да ги доставите
најдоцна до 15 ноември. Дополнителни информации
може да добите секој работен ден во Стоматолошка-
та комора на Македонија или пак  на телефон 02 3246
851 или 3246 852.

Награда за најдобар објавен труд во Vox Dentarii
Почитувани,
Извршниот одбор на Стоматолошката комора на Македонија одлучи да се воведе - награда за најдобар објавен

труд во Vox Dentarii. Изборот на трудот  ќе се спроведува на крајот од секоја година, а првата награда ќе биде
доделена во 2015 година. Во конкуренција предвид  ќе бидат земени сите трудови објавени во Vox Dentarii. Из-
борот за најдобриот труд ќе го спроведува  Уредувачкиот одбор на Vox Dentarii во соработка со рецензентите на
објавените трудови.





СТРУЧНИ И НАУЧНИ ТРУДОВИ
Прилог на „Vox Dentarii“

1.   Минимално инвазивен третман  за естатски
реставрации со композитни ламинати

Соња Апостолска, Василка Ренџова, 
Марина Ефтимоска,  Линдихана Емини

2.   Естетика со протетика во фронтална регија
Данило Крстевски, Катерина Спасовска, 
Дубравка Ангелиќ

3.   Гумите за џвакање без шеќер - замена за пастите 
во редукцијата на кариогените микроорганизми?

Александар Димков, Никола Пановски, 
Елизабета Ѓоргиевска, Марија Стевановиќ
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СТРУЧЕН ТЕКСТ

Минимално инвазивен третман
за естатски реставрации со
композитни ламинати

АПСТРАКТ
Во оваа клиничка студија акцентот е

даден на примената на префабрикува-
ните композитни ламинати за да се
подобри естетскиот изглед  во антери-
орната регија на пациентите кои бараат
други естетски солуции поприфатливи
отколку традиционалните порцелан-
ски винири. Денес, комплетно новиот
композитен систем им дава на стомато-
лозите уште една опција. Новиот Com-
poneer ( Coltene/Whaledent ) компози-
тен систем ја прави ететската реставра-
ција полесна, поефикасна и воедно ну-
ди нова оптимална, функционална и
економична естетика која ја имаат и па-
циентите и стоматолозите.

Клучни зборови: естетика, Compone-
er - систем

Вовед
Денес, естетската и минимално инва-

зивната техника се две главни теми во
реставративната стоматологија. Со во-
ведувањето на специјалната естетика со
современите композитни материјали,
модерната атхезивна технологија ни ну-
ди опции за дизајнирање естетска рес-
таврација без инвазивна препарација на
забите која вообичаено е нормална за
протетски и лабораториски изведби.
Современата естетска стоматологија е во
можност да ги реши и едноставните и
комплексните случаи со различни ал-

тернативи. Композитните материјали и
атхезивни системи се клучниот фактор
при овие процеси. Техниката по слоеви
со употреба на различни нијанси проду-
цира одлични биомиметички реставра-
ции при што е неопходно да се почиту-
ваат барањата што овие материјали ги
ставаат пред терапевтот за да се оствари
максимален естетски и функционален
резултат. (1,2,3) Колку што е естетскиот
третман присутен во секојдневието, тол-
ку е и резултат од системски и генетски
предуслови, дентални заболувања и за
жал трауми.  Развојот на новите атхези-
ви како што се прајм-бондовите во голе-
ма мера и речиси тотално ја елиминира-
ат постоперативната сензитивност.(4) Ис-
товремено овие дентински атхезивни
системи  го скратуваат времето за рабо-
та особено ако сите компоненти се содр-
жани во едно пакување како атхезивни-
те системи  од  седмата генерација. Ова
достигнување ја направи употребата на
композитите предвидлива и помалку
комплицирана отколку во минатото.

Новите формулации на композитните
смоли со нано- технологијата кои се
појавија на пазарот даваат посигурна ра-
бота, имаат голема отпорност на меха-
нички притисок, одлична естетика и пос-
тигнување добра атхезија со забната
структура каде деструираните заби до
извесна мера се зајакнуваат.

Реставративните материјали претста-

вуваат едноставно и квалитетно реше-
ние за секојдневна работа во текот на ре-
конструкцијата на тврдите забни ткива.
Модерните композити овозможуваат ре-
конструкција на надворешниот облик и
боја како репродукција на внатрешната
структура на забите. (5,6) Естетската рес-
таврација мора да ги имитира оптички-
те својства на природниот заб. Клинич-
ката постапка за изработка на директна
композитна реставрација вклучува: ин-
двидуални морфолошки својства на за-
бите, избор на соодветна нијанса на ма-
теријалот, правилна препарација на за-
бите, анатомска слоевита техника и за-
вршно финирање и полирање. 

При сето ова  стоматолозите можеа да
изберат слободна техника на работа со
композити или класични керамички ви-
нири за естетска реставрација на фрон-
талните заби. (7,8,9) Но, со примената на сло-
бодна техника во слоеви повеќето про-
блеми беа во изведувањето на основна-
та анатомска форма каде имаме одлич-
на изведба но е портебно многу време, а
по неколку години се појавуваат темни
точки поради воздушните меурчиња
при апликација на композитниот мате-
ријал што покасно може да доведе до
промена на бојата на површината на рес-
таврацијата . Сите овие проблеми се над-
минуваат со новиот композитен систем
со кој се комбинираат предностите за ди-
ректна композитна реставрација.
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ABSTRACT

This clinical technique article is focused on the use of prefabricated composite vene-
ers to enhance the esthetic appearance of the anterior dentition in patients who needed
an alternative esthetic solution more affordable than traditional porcelain veneers To-
day, a completely new composite system gives dentists another option. The new Compo-
neer (Coltene/Whaledent) composite system makes aesthetics restoration easier to ma-
ke and more efficient. In addition, it offers a new, optimal, functional and more economic
aesthetics that is beneficial for both patients and dentists.
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Componeer (Coltene/Whaledent) систе-
мот  е комплетно нова генерација за рес-
таврација на фронталните заби кој е про-
изведен индустриски и претставува пре-
фабрички полимеризирачки нанохибри-
ден  композитен емајлов ламинат. Овој
нов систем  дава воодешувачки лесни
реставрации на антериорните заби со  го-
тови композитни ламинати, кој го дока-
жува и го поедноставува времето пот-
ребно за слободна техника на фронтал-
ните заби. Componeer композитните ла-
минати се тенки  0.3 мм., па затоа  не  е
потребна препарација или во одредени
случаи се прави минимално одземање на
забната структура. Има докажана марги-
нална адаптација, а поради готовата ана-
томска форма го скратува  времето за ра-
бота за 40%. Овој современ систем ни ја да-
ва можноста не само да ги реставрираме
забите туку и фундаментално да ги про-
мениме истите, особено во големиот број
на индикации како што се  фрактурира-
ните и деструираните заби, морфолош-
ките и структурните неправилности, дис-
колорираните заби и дијастемите, ка-
риесот, ерозијата, абразијата и помалите
ортодонтски неправилности во фрон-
талната регија. Новите Componeer  систе-
ми за реставрација на антериорните заби
даваат  опција на третман за минимално
инвазивна композитна реставрација и
лабораториски направена винир техно-
логија.(10,11,12,13) Овој директен композитен
систем дава нова и интересна димензија
на третманот и нуди за пациентите и за
стоматолозите нови економски перспек-
тиви и тоа само во една посета.

Целта на овој труд е да се даде пред се
приказ на примената на Componeer  сис-
темот, неговата апликација и клиничка
процедура во фронталната регија.

Емајловите композитни ламинати за
изработка на горните и долните фронтал-
ни заби како и канините се достапни во че-
тири големини и две различни транспа-
рентни бои: неутрална (универзална) и
светла (white opalescence) која е повеќе за
помлади пациенти. Со соодветна дентин-
ска композитна боја под нив секоја ком-
бинација на бои може да се креира. Она
што е важно е дека Componeer композит-
ните ламинати се хигиенски бидејќи се
наоѓаат  по еден во пакување.  (сл. 1)

Формата на забите се селектира со
ComponeerTM Contour Guide  која е уни-
катна транспарентна, прецизна контура

за селекција на правата  форма на забот.
Има 30 различни форми кои се достапни
во 6 големини. Контурата со соодветна-
та големина се става врз забот што се рес-
таврира, а заради плавата транспарен-
тна боја овозможува оптимум контраст
на селектираниот заб. (сл, 2)

По селекцијата на големината и фор-
мата се зема соодветната големина на
емајлов ламинат кој доколку е потребно
можеме да го корегираме со кружен диск
со мала брзина и без вода особено кога
треба да се адаптира маргинално. Ком-
позитниот ламинат се држи со специјал-
но дизајнираниот држач . (сл.3)

За постигнување  најдобри резултати
треба да се работи со кофердам. Препа-
рација се прави само ако има потреба ми-
нимално или не бидејќи ламинатот е те-
нок 0,3 мм. (сл.4)

Се преферира комплетно нагризување
на емајлот 30-60 секунди, а потоа се ис-
пира 20 секунди. Атхезивот кој е соста-
вен дел од компонир системот One Coat
Bond  се аплицира рамномерно во еден
слој на подготвената површината на за-
бот и се остава да делува 20 секунди по
што се издувува вишокот со воздух, а по-
тоа се става транспарентна матрица по-
меѓу забите и се полимеризира. Врската
на врзување  се оптимизира со микроре-
тентивната  површина на композитниот
ламинат со рапавост (2нм) кој е подгот-
вен фабрички и не треба да се третира ос-
вен да се нанесе тенок слој на атхезив кој
не се полимеризира. 

За оптимален естетски успех се пре-
порачува примена на Synergy D6 комо-
зитот кој го прати спектарот на бои во
составот на Componeer. Со специјална
шпатула се нанесува композитот на ла-
минатот, а за да се избегнат воздушни
меурчиња и недостатокот на материјал,
композитот се нанесува и на површина-
та на забот. Потоа композитниот лами-
нат истовремено со помош на специјален
силиконски инструмент нежно и со пос-
тојано притискање се адаптира до соод-
ветната положба. (сл.5 и 6).

Се проверува поставеноста, оклузијата,
централната линија на инцизивите  и до-
колку е добро се полимеризира прво од
палатинално (поради намалување на
стресот од полимеризацијата) па ла-
бијално секоја по 30 сек. По завршената
полимеризација се одземаат вишоците
прво од инцизално, а потоа со дупли дис-

кови се полира помеѓу забите како би се
скратило времето на работа и на крај се
финира и полира. Ако се преполира нема
да има сјај затоа подобро е да биде со гу-
мичка за полирање без вода. Бидејќи ком-
позитниот ламинат е изработен од ком-
позитен материјал на него може да се
креираат мамеломи на површината на за-
бот, а  доколку дојде до оштетување може
едноставно  да се реставрира со композит. 

Клинички случај 1. Пациентка со на-
рушена естетика поради морфолошка
неправилност на латералните инцизиви.

Слика 1

Слика 2

Слика 3

Слика 4
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По нагризување со 35 % киселина и апли-
кација на атхезив, ја определивме соод-
ветната форма и големина на Compone-
er – от со универзална емајлова боја, а по-
тоа нанесовме дентиска боја А1/Б1 Sy-
nergy D6 композит. 

Клинички случај 2. Пациентка со
дијастема во фронталната регија на дол-
ните инцизиви кои естетски и функцио-
нално не задоволуваат. Употребивме
А1/Б1 дентинска боја на комозит Syner-
gy D6, а универзална емајлова боја на
композитниот емајлов ламинат. По пре-
тходно прикажаната процедура ги ап-
лициравме композитните ламинати.  

Клинички случај 3. Пациентка со дис-
колорација на централен  инцизив пора-
ди неадекватен ендодонтски третман
кој естетски не задоволува. По ендодон-
тскиот третман и авитално белење упот-

ребивме white bleach дентинска боја на
комозит Synergy D6,  а white opalescence
емајлова боја на композитниот емајлов
ламинат. По претходно прикажаната
процедура ги аплициравме композит-
ните ламинати.  

Дискусија и заклучок
Префабрикуваните композитни лами-

нати на Componeer системот овозможу-
ваат едноставно и квалитетно решение
во секојдневната стоматолошка пракса.
Естетската реставрација мора да ги ими-
тира оптичките својства на природниот
заб, па слободно можеме да заклучиме
дека новите композитни материјали и ат-
хезивни системи денес даваат големи
можности во естетските реконструктив-
ни постапки.(14,15,16) Од прикажаното може-
ме да заклучиме дека новиот композитен
систем Componeer има лесна и ефикас-
на употреба, доволна е само една посета
за да се добијат квалитетни дентални
реставрации со одлични естетски резул-
тати при што не е потребна лабораторија
и земање на отпечаток, има оптимално
подесување во избор на боја, форма и
структура.(17) Componeer  композитните
ламинати ја оптимизираат и поедноста-
вуваат реставративната стоматологија и
даваат нова опција за функција, еконо-
мија и естетика што е бенефит како за нас
докторите така и за пациентите.
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Естетика со протетика 
во фронтална регија

Вовед 
Современиот начин на живеење ја на-

метнува потребата за идеален надво-
решен изглед а тука се вклучени и за-
бите заедно со убавата насмевка. Ми-
лион прашлници ни се моткаат во гла-
ва за: како до идеална насмевка?

Ние, како стоматолози - терапевти се-
којдневно се наоѓаме пред многу про-
фесионални предизвици , молби и жел-
би на пациентите за нивна рехабили-
тација со убава и совршена насмевка.
Со тенденција кон се поубаво и поуба-
во, несопирливо се развива и занимава
естетската стоматологија. Таа подраз-
бира орална рехабилитација со која
максимално се задоволуваат естетски-
те барања на пациентите. Насмевката
не влијае само на естетиката на лицето
и на физичката убавина туку во голема
мера ја обликува и самодовербата на
поединецот. Влијанието на убавата
насмевка кон околината како психо-
лошка состојба често е многу важна
компонента. Во естетската стоматоло-
гија при обликувањето на насмевката
голема важност се придава и на естетс-
ките параметри а не само на фун-
кцијата. Таквите параметри се фокус на
наш интерес и во таа зона влегуваат са-
мите заби, гингивата околу нив, но и ус-
ните. Пред започнување со терапијата
детално се анализираат сите отстапу-
вања а потоа истите се земаат предвид
и усогласуваат. Така, уште во планира-
њето ја детрминираме саканата насока
на терапија, но се наметнува потреба и
пациентот да го прифати предложено-

то решение што влијае на успехот.
Според современите материјали, на

самиот старт треба да се има прецизен
и темелен план на терапија како и ви-
зија за конечниот резултат . Во нашата
професија, како протетичари терапев-
ти, при разни протетски рехабилита-
ции е потребни опрема, апаратура, тех-
нички вештини, знаење, мануелно
умеење, но најмногу од се е потребна
ИДЕЈА. И ете овде, од оваа дисхармо-
нија започнува баш се, целиот расплет
на таа проблематика, мојата визија
,мојата приказна за овој случај. (сл.1)

Материјал и метод
За разрешување на еден ваков про-

блем не е доволно веднаш да се фатиме
за турбина, не е доволна само добра тех-
ника на препарација и современи мате-
ријали во забната техника туку и неш-
то повеќе. Се зависи од нашиот креати-
вен ангажман, практичен и добар рас-
поред на фазите на работа но и смисол
за хармонично тимско изразување.

Кога се зборува за насмевка, во сто-
матолошката професија строго е дефи-
ниран начинот на кој таа се креира и од-
редува. Притоа не водат општо прифа-
тени естетски параметри, па со оглед на
тоа ја анализираме средната и долната
третина на лицето во чиј состав влегу-
ваат тврдите забни ткива како и меки-
те структури. Односот на средишната-
медијална лицева линија е поврзан со
односот кон тврдите забни ткива, нив-
ната симетрија, инцизална должина,
нивната оска, интерденталните кон-
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ABSTRACT

Contemporary living imposes the need of aesthetics restorations, especially of teeth
in the frontal region. Here we are, not talking only about nice teeth, but also a stunning
smile. There are millions of questions in our mind how to get to a dazzling smile. Very
often, we, the dental doctors, are in front of our professional challenges where we have
to fulfill the needs and wishes of our patients for the perfect smile. The aesthetic den-
tistry is the science that is interested in the beauty itself, and much, much more of it. It
implies oral rehabilitation with maximum aesthetic that satisfies our patients. The smile
not only affects the face and the body, but also the self – confidence of the human being.
The affection of the aesthetic appeal in the everyday living is very important component.
While reconstructing the frontal region we give great importance not only to the func-
tion, but also aesthetic parameters. Those parameters are focus of our interest and they
are containing the teeth with the surrounding gum, the mucosa of the oral vestibulum
and the lips. Before starting the treatment, we are noticing all the irregularities and then
during the analysis we’re trying to make solution for the malformations. This is how we
determinate the way of the therapy, of course, with agreement of the patient for our idea.
On the very beginning, besides the modern materials and techniques, we have to have
precise plan of therapy and vision of the final result. In our profession, while rehabili-
tating the oral cavity, we need special equipment, knowledge, technical skills, manual
handling, but most of all we need idea and vision. 
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тактни точки, интерденталните три-
аголни папили како и пропорција на за-
бите со нивниот облик и боја. Зенитни-
те точки и гингивална рамнина, ли-
нијата на насмевка и линијата на усни-
те се поврзани со односот кон меките
ткива. Уште при првиот преглед ги за-
бележуваме разните отстапувања па ги
дефинираме и одлуките како да ги мо-
делираме овие отстапувања и на кој на-
чин да ги отстраниме забележаните не-
достатоци.

Најновите дијагностички методи ба-
раат повеќекратни мерења, исцртува-
ње на повеќе ориентациони линии за
поделба на лицето. Целта е да се добие
идеална симетрија и естетика во фрон-
талната регија. Само линија медијана
тука не е доволна, туку е потребно и
исцртување на повеќе други придруж-
ни линии кои меѓусебно ги поврзуваат
челото, веѓите, очите, усните како и бра-
дата.(сл.2)

Гингивата претставува рамка околу
забите и е многу важен елемент за пос-
тигнување на задоволителен конечен
резултат во креирањето на совршената
насмевка. Таа аркусно ги покрива коро-
нарните делови од алвеоларниот гребен
и ги формира интерденталните папили
кои во базата се испапчено триаголни, а
нивниот врв завршува кон контактната
точка на забите.Таа секогаш мора да е
чиста - здрава и со розева нијанса. Секое
отстапување на гингивалната симе-
трија негативно ќе влијае на конечниот
резултат од протетската рехабилита-
ција. Гингивалната линија ја следи би-
пупиларната линија и носната база. 

Клиничката одлука за протетска ре-
хабилитација врз база на ваквата ана-
лиза влкучува протокол по следен ре-
дослед:

-  Повеќекратен клинички преглед во
кој е вклучен и разговор со 

-  Пациентот;
-  Повеќе анатомски отпечатоци и из-

левање на гипсени студиомодели
кои се неопходни во понатамошни-
те фази како потсетник на стартна-
та позиција;

-  Панорамски и ретроалвеоларни
снимки од кои ја цениме конди-
цијата на забите и должината на ко-
рените, нивниот однос кон околна-
та коска и нејзината густина;

-  Фотографии од лицето на пациен-
тот во профил и амфаз на кои под-
оцна може да ги исцртуваме ориен-
тационите линии;

-  Зумирани фотографии во почетна
состојба во оклузија како и зум-фо-
тографии во одредени фази на ра-
бота. 

Врз основа од зумираните фотогра-
фии на забите можеме да креираме си-
мулација со помош на компјутер,така
што повлекуваме две хоризонтални па-
ралелни линии во интерканинскиот
простор. Нивниот пласман е во завис-
ност од тоа на кое ниво сакаме да ги
поставиме новите керамички забни ко-
ронки. Со компјутерскиот маус ги ди-
зајнираме маргиналните гингивални
аркуси. Го подигаме симулираното ни-
во до саканата но и објективно можна-

та рамнина во видливиот дел од нас-
мевката така што добиваме претстава
за големината и должината на сакани-
те заби. Целта на оваа симулирана гин-
гивектомија е да добиеме еднаква фор-
ма и големина на фронталните заби ка-
ко и хармоничен ритам, изедначеност
во маргиналниот-цервикален дел на за-
бите.(сл.3 и 4) 

Вака компјутерски креирана симула-
ција ја разгледуваме повеќе пати, ја
прикажуваме на пациентот и со него-
ва согласност започнуваме со интер-
венцијата.

Аплицираме плексус анестезија во
фронталната регија, но додека го чека-
ме дејството на анестезија со маркер
исцртуваме по гингивата, всушност ја
пренесуваме сликата од компјутер за
подигнување на маргиналната гингива.

Потоа, со грацилен скалпел одземаме
ткиво во смисол на гингивална креа-
ција, со термокаутер или ласер прециз-
но ги формираме аркусите и нивните
сводови а со таа постапка го стопираме
и крварењето па така добиваме чисто и

суво работно поле.(сл.5)
Со анализа и контрола на претходно

опишаното во следната постапка а во
истата фаза, додека трае анестезијата,
ги препарираме забите и формираме
забни трупчиња. При препарацијата на
забите внимаваме на паралелност, под-
минираност и меѓупростор со антаго-
нистите. Потоа, со Tissue Trimmer (пор-
целански борер кој се монтира на тур-
бина) прецизно ја дооформуваме гин-
гивата, папилите, но и ги отвораме сул-
кусите околу забните вратови. Понеко-
гаш, во некој прилики, во зависност од
инсерцијата на френулумот, можна е и
интервенција на френулумектомија во
смисол на подигање и релаксација на
вестибулумот. (сл.6 и 7)
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Го згрижуваме пациентот со аналге-
тици, ласер терапија, испирања, паку-
вања и импрегнација на препарирани-
те заби. Оваа фаза ја завршуваме со зе-
мање на ситуационен анатомски отпе-
чаток и излевање со тврд гипс студио
модели. (сл.8)

Кога е подготвен и обрежан гипсе-
ниот модел на него започнуваме со фа-
за на восочна моделација. Со Wax Up
моделацијата добиваме пластична
претстава за имиџот на забите во фор-
ма, должина, ширина и испупченост.
(сл.9 и 10)

При Wax Up моделацијата извршува-
ме разни мерења на моделираните за-
би. Па, тука можеме да користиме раз-
ни формули од кои наједноставна е
формулата каде ширината на забите ја

делиме со нивната должина. Врз база
на добиениет резултат, односно коефи-
циент, ја корегираме моделацијата со
додавање и одземање на восок. Ова се
игри без граници, во зависност од анга-
жираноста и креативноста на протети-
чарот терапефт. За да се посигне иде-
ална форма со восочната моделација
треба да се добие резултат од 0,75-0,85
во просек. Ваквиот коефициент ни га-
рантира убави заби па така однапред
добиваме реална пластична претстава
за саканиот изглед на финалните кера-
мички заби. (сл.11)

Идеална форма 0.75 ~ 0.85

Резултати
Со завршената моделација во след-

ната фаза изработуваме привремени-
заштитни заби со копир метода. При-
времените коронки ги излеваме со лад-
но полимеризирачки акрилат или ком-
позит со прикладно претходно избрана
боја по желба. Најсветли се забите поч-
нувајќи од медијалната забна линија,
горни централни инцизиви а потоа ла-
тералните инцизиви. Канините се
најтемни заби во фронтот и нивната
нијанса овозможува благо прелевање
во забниот лак. Премоларите се со иста
светлина како латералните инцизиви и
таканатаму.….. Бојата е субјективна сен-
зација што се пренесува со активирање
на рецепторите на очната мрежица.
Притоа, бојатана забите зависи од спо-
собноста тие да ја рефлектираат свет-
лоста која паѓа врз нив. Бојата и симе-
тријата на забите се доживување кое не
е доволно само за себе, туку за соврше-

на насмевка истите мора да се вклопат
во хармонијата со обликот и тенот на
лицето па тогаш ефектот е максимален
и личи на природно складен. 

Привремените заштитни заби ги ко-
ристиме за повеќе намени и тоа :

-  во зависност од составот на привре-
мениот лепак како заштитен завој
на кревката оперирана маргинална
гингива,(сл.13)

-  заштита на осетливоста на препа-
рираните забни трупчиња, а може
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должина

8.5mm_________   = 0.80;
10.5 mm

7.5mm_________   = 0.83
9 mm

СЕПТЕМВРИ  2015



СТОМАТОЛОШКА КОМОРА НА МАКЕДОНИЈА 29vox dentarii

СТРУЧЕН ТЕКСТ

да бидат и резервоар за перманен-
тна импрегнација ако во нив апли-
цираме соодветен гел препарат,

-  пациентот функционира непрече-
но со своите животни активности и
се социјализира во секојдневната
работа бидејки има заби,

-  тие служат како сулкус формери
околу вратот на препарираните за-
би па со тек на време во темните ин-
тердентални простори се формира-
ат и триаголните врвови на папи-
лите со што добиваме природна
црвена естетика,(сл.12)

-  со временска дистанца забележу-
ваме одредени недостатоци, пози-
тивни сугестии за форма и боја па и
можна е корекција со одземање и
додавање на материјал,

-  и на крајот после се конечниот об-
лик може да биде и репер на забни-
от техничар при дизајн модела-
цијата на порцеланот во неговата
лабораторија.

Во зависност од случајот но секако по
завршената епителизација по период од
околу месец дена следи фаза на земање
отпечаток со шприц метода. Дури тогаш
отпечатокот го праќаме во забната тех-
ника за изработка на дефинитивна це-
лосно безметална керамика. (сл.14 и 15)

Следи делот на техничка изработка
во лабораторија по следен редослед
скенирање на моделот, компјутерска
моделација на капици со палатинални
појачувања, негово режење на CAD
CAM машина, обработка, проби на кон-
струкција во уста, моделација и печење
на порцеланот (сл.16) и на крајот глази-
рање со нијансирање.

Дискусија
Треба да имаме предвид при рекон-

струкција на фронтална регија дека
ислучително важно уште при самиот
почеток е пациентот да има фиксира-
на и стабилна бочна оклузија. Доколку
тоа не е сторено претходно треба прво
да се направи по редослед, бидејќи ако
се изработи прво фронтот понатаму по
кратко време следи бумеранг разоча-
рување и кршење на новите керамич-
ки заби во фронтот. Па така целиот
наш труд, време, пари, болка пропаѓа-
ат во вода. Пациентот со хендикеп во
бочна регија спонтано ги користи
предните заби за мастикација. Секој
компромис со пациентот за исполну-
вање на неговата желба де се израбо-
тат прво предните а подоцна или ни-
когаш страничните заби секогаш за-
вршува со гарантиран неуспех. Вакво-
то кршење на предните заби во прак-
сата е многу чест случај и токму пора-
ди тоа се наметнува како тема за дис-
кусија. (сл.17 и 18)

Заклучок
Со естетските зафати во стоматоло-

гијата како клучна улога во психо-
лошка самодоверба на пациентот не е
само лечењето туку и обликувањето
на убавата насмевка .Многу е важно
да се реализира рамнотежа помеѓу
желбата на пациентот и реалните
можности за вклопување на естетска-
та протетска интервенција во симе-
тријата на неговото лице и насмевка.
Ова повеќе пати се потенцира, како
ѕвезда водилка да се има на ум во це-
лата наша работа, затоа што може да
се случи иако забите сами за себе да се
преубави тие да не се вклопуваат во
ликот на пациентот, што исто така до-
ведува до разочарување од несоод-
ветна меѓусебна вклопеност. Насмев-
ката се обликува според естетски па-
раметри кои долги години се проучу-
вани во светот. Тие искуства секако
треба да се земат предвид како неоп-
ходни алатки и претставуваат идеа-
лен сооднос кон кој сите ние треба да
тежнееме во нашата работа.

За успешна терапија е потребна трпе-
ливост и вајарско око на стоматологот,
но трпеливоста исто така важи и за па-
циентот (за танго секогаш се потребни
двајца). Совршената насмевка битно де-
лува на сигурноста на пациентот во
смисол на социјализација и доминација
во неговата околина но на крајот тоа е
и конечната цел на естетската стома-
тологија.

Сето ова погоре прикажано во иден-
тични фази е изработено во нашата
приватна ординација. Овие случаеви се
изработени во 2010 год. па денес со вре-
менска дистанца од пет години може
слободно да се каже дека примената на
овој концепт дава одлични и стабилни
резултати.
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Од оваа почетна позиција па се до
овој завршеток итекако има вреност и
гордост нашата професија.

Литература
1. Murthy BV, Ramani N. Evaluation of natural

smile: Golden proportion, RED or Golden
percentage. J Conserv Dent. 2008

2. Dr.DabyJohnson ,Paradontology III, Spring
Semestar 2009,Shool of Dentistry,Universi-
ty of Minesota

3. Gingivectomy and Gingivoplasty,HamadAl-
zoman,BDS,M.S.Diplomate,The Board of Pe-
riodontology

4. Glossary of Periodontal Thems
4thEdition.The American Academy of Perio-
dontology

5. GurelG.,ChicagoQunntessence Publishing
2009

6. http://blog.drmichaelcurtis.com/2009/12/dr-
curtis-renews-bridgeport-trumbullsmiles-
with-cosmetic-bonding/)

7. Morley J, Edubank J. Macroesthetic elements
of smile design. J Am OrthodDentofac. 2006
Hasanreisoglu U, BerksunS,Aras K, Arslan I.
An analysis of maxillary anterior teeth: faci-
al and dental proportions.JProsthet Dent.
2005 Ali Fayyad M,Jamani KD, Agrabawi J.
Geometric and mathematical proportions
and their relations to maxillaery anterior te-
eth. J Contemp Dent Pract.Hasanreisoglu U,
BerksunS,Aras K, Arslan I. An analysis of
maxillary anterior teeth: facial and dental
proportions. J Prosthet Dent. 2005;94:530-8.
Osnovefiksneproretike - Herbert T.Shillin-
gburg, Sum it a Hobo, Lowell D.Whitsett,
Richard Jacob, Susan E. BrackettKlinicka-
fiksnaprotetika - Adnan Catovic, Dragutin-
Komar, Amir Catic i sur.

8. Prof. dr. DobrivojeTrifunovic, Stomatoloska-
Protetikafiksnenadoknade

Слика 19 Слика 20

www.stomatoloskakomora.org

skm@stomatoloskakomora.org 

СЕПТЕМВРИ  2015



СТОМАТОЛОШКА КОМОРА НА МАКЕДОНИЈА 31vox dentarii

СТРУЧЕН ТЕКСТ

Апстракт

Цел: Меѓусебна споредба на гумите
за џвакање без шеќер за деца и пастите
за заби, во однос на нивната ефикас-
ност во редукцијата на кариогените
микроорганизми. Анализите се состо-
еа во утврдување на квантитативната
застапеност на Streptococcus mutans и
Lactobacillus species во плунката пред и
по џвакањето на гумите за џвакање, од-
носно пред и по четкањето на забите со
паста, како и одредување на степенот
на разлики во редукцијата на кариоге-
ните микроорганизми во плунката. 

Материјал и метод: За реализирање
на поставената цел користевме гуми за
џвакање без шеќер Orbit sugar free® за
деца со додаток на калциум – Wrigley,
САД и паста за заби Colgate Total Plus
Whitening® – Colgate-Palmolive, САД. Во
испитувањето беа вклучени 24 деца од
обата пола на возраст од 8 до 13 години.
Примероците од плунка беа земани
пред и 20 минути по џвакањето на гу-
мите за џвакање, односно четкањето со
паста за заби, во утринските часови, без
претходно спроведена орална хигиена
најмалку 12 часа и без антибиотска те-
рапија најмалку 30 дена пред почетокот
на испитувањето како и во тек на трет-
манот. Квантитативната застапеност

на Streptococcus mutans и Lactobacillus
species беше одредена со комерцијално
набавени стрипови CRT bacteria, Ivoc-
lar-Vivadent, Schaan – Liechtenstein. 

Резултати: Кај сите испитаници пос-
тоеше сигнификантно намалување на
бројот на кариогените микроорганиз-
ми. Меѓусебната споредбата на анти-
микробниот ефект и на двете средства
не покажа статистички сигнификан-
тна разлика ниту за бактеријата Strep-
tococcus mutans ниту за бактеријата
Lactobacillus species односно двете
средства дејствуваат идентично.

Клучни зборови: антимикробни
средства, гуми за џвакање без шеќер,
Triclosan, пасти за заби, Streptococcus
mutans, Lactobacilus species

ВОВЕД

Дали навистина гумите за џвакање
без шеќер можат да ги заменат пастите
за заби во превентивата на денталниот
кариес? Дали тивката револуција од
третата третина на дваесеттиот век што
ја направија пастите за заби со флуор во
намалувањето на КЕП - индексот на
светско ниво може да биде заменета со
бурна револуција предизвикана од гу-
мите за џвакање без шеќер веќе во но-
виов милениум? Ова се само дел од пра-
шањата кои голем број стоматолози -
превентивци често си ги поставуваат. 

Со оваа студија ќе се потрудиме да да-
деме одговор на овие прашања и да ги
промовирам гумите за џвакање без ше-
ќер како битен сегмент во превентива-
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Гумите за џвакање без шеќер -
замена за пастите во редукцијата
на кариогените микроорганизми?

ABSTRACT

Aim of the study: A comparative analysis of sugar-free chewing gum for kids and den-
tifrices in regard to their efficiency in the reduction of cariogenic microorganisms. The
analysis consisted of quantitative determination of Streptococcus mutans and Lacto-
bacillus species in the saliva before and after chewing sugar-free chewing gum, i.e. before
and after teeth brushing with a dentifrice, as well as of determination of the level of dif-
ferences in the reduction of cariogenic oral microorganisms. 

Material and methods: In order to accomplish our objective we used the Orbit® sugar-
free chewing gum for kids with calcium addition – Wrigly, USA; and the Colgate Total Plus
Whitening®, Colgate – Palmolive, USA, dentifrice. The research included a group of 24
healthy schoolchildren of both sexes at the age between 8 and 13. The saliva samples were
taken before, and 20 minutes after chewing or tooth brushing, early in the morning, after
at least 12 hours without any oral hygiene, and without any antibiotic therapy of at least
30 days before and during the treatment. The counts of Streptococcus mutants and Lac-
tobacillus species were determined by commercially available CRT bacteria strips pro-
duced by Ivoclar-Vivadent, Liechtenstein. 

Results: A significant reduction in salivary MS and LB levels was observed in all sam-
ples. The comparative analysis of the antimicrobial effects of both of the tested means
showed no statistical differences regarding either Streptococcus mutans, or Lactobacil-
lus species, i.e. the effects of both agents/products were identical.

Key words: antimicrobial agents, sugar-free chewing gum, triclosan, dentefrices, Strep-
tococcus mutans, Lactobacillus species
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та на денталниот кариес не само преку
намалување на pH вредностите и нама-
лен киселински атак во устата, туку и
преку нивното директно дејство врз
бактериската клетка со шеќерните ал-
кохоли како антимикробни средства
инкорпорирани во нив. 

Денталниот кариес е инфективна бо-
лест што резултира со деструкција на
забната структура, а е предизвикана од
микроорганизми, пред се од мутанс
стрептококите.(1,2) Тие се шират од човек
на човек на ист начин како и другите
инфективни клици.

Без микроорганизми нема дентален
кариес. Ова е општо прифатено мисле-
ње коешто се темели врз голем број на-
учно докажани факти. Одредени мик-
роорганизми од усната флора можат да
предизвикаат експериментален дента-
лен кариес во in vitro услови; експери-
ментални животни одгледани во сте-
рилни услови, и покрај кариогената
диета, не заболуваат од кариес; од ка-
риозната лезија можат да се изолираат
одредени бактерии кои хистолошки и
микробиолошки можат да се докажат
во кариозниот емајл, дентинот и во ден-
тинските каналчиња.

Со оглед на фактот дека бактериска-
та флора е веројатно најбитната алка во
синџирот на појава и развој на дентал-
ниот кариес, оправдан е стремежот за
изнаоѓање на различни средства со чија
помош би дошло до намалување на
бројот на бактериите и, следствено, ки-
нење на тој синџир.

Во литературата се среќаваат раз-
лични поделби на антимикробните
средства. Една од нив е поделбата во
групи според хемиските карактеристи-
ки. Според оваa поделба антимикроб-
ните средства се поделени во неколку
групи: катјони – позитивно наелектри-
зирани јони со способност да ја нару-
шуваат мембранската функција на бак-
териите, нивната атхезија и користе-
њето на гликозата; анјони – негативно
наелектризирани јони со способност да
ја нарушуваат мембранската функција
на бактериите, гликолитичкиот мета-
болизам и користењето на гликозата;
нејонски антимикробни средства – за
нив се смета дека ги инхибираат мем-
бранските ензими што доведува до на-
малено користење на гликозата; ензи-

ми – некои ја нарушуваат бактериската
атхезија, додека други ја засилуваат ли-
зозимската активност; шеќерни алко-
холи – полиоли за кои се смета дека ја
нарушуваат бактериската гликолиза.

Во најголемиот број пасти за заби
главно антимикробно средство инкор-
порирано во нив е Triclosan-от - средст-
во од групата на нејонски антимикроб-
ни средства. Средствата кои влегуваат
во оваа група се деривати на фенолот.
Тие покажуваат и хидрофилни и хид-
рофобни особини со широк спектар на
дејство и на Грам+ и на Грам– бактерии.(3)

Покрај Triclosan-от во оваа група влегу-
ваат и Thymol и Listerineâ, кој е комби-
нација на тимолот и еукалиптолот –
есенцијални масла врзани со фенолот.(4)

Триклосанот и листеринот долго време
се употребувале во антисептичкиот
третман на кожата. Како орални анти-
септици се употребуваат од крајот на
80-тите години.(3) За да се засили ефи-
касноста на триклосанот, се додава
површински заштитен слој – кополи-
мер.(3) Триклосанот е приозведен од
американската компанија Ciba Specia-
lity Chemicals, под заштитениот назив
Irgasan DP 300 како и од повеќе други
произведувачи надвор од САД. Како ре-
зултат на неговата бактериостатска ак-
тивност против широк спектар како на

Грам+ така и на Грам- бактерии, покрај
пастите за заби триклосанот наоѓа ши-
рока употреба во производите за лична
употреба како што се дезодорансите,
сапуните, антиперспирантите, средст-
вата за миење на тело, детергентите,
средствата за миење на садови, козме-
тичките и антимикробните креми и ло-
сиони. Исто така, се користи и како до-
даток во производството на пластика,
полимери и текстил за да им даде ан-
тимикробни особини. Триклосанот е
дериват на дифенилетерот познат и ка-
ко 2,4,4’-trichloro-2’-hydroxydiphenyl eter
или како 5-chloro-2 (2,4-dichlorophenoxy)
phenol.(5,6)

Механизмот на дејство на триклоса-
нот вклучува: деструкција на бакте-
рискиот клеточен ѕид, инхибиција на
бактериските ензими и екстракција на
бактериските липополисахариди.(7)

Ефектот на ова дејство е редукција или
инхибирање на внесот на гликоза, што
води кон намалено или никакво произ-
водство на киселини. Поголемата кон-
центрација предизвикува оштетување
на мембраната и доведува до бакте-
риолиза.(3)

Шеќерните алкохоли не се „антимик-
робиотици” со такво значење како супс-
танциите што се користат во плакна-
чите, но бидејќи дејствуваат на бакте-
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Слика 1. шематски приказ на мутанс стрептокок

GTF – Glycosyltransferase

PMF – Protonmotiveforce

PTS – Phosphotransferase system

G-6-P – Glucose-6-Phosphate

F-6-P – Fructose-6-Phosphate

F-1,6P2 – Fructose 1, 6-bisphosphate

3-PGA – 3-Phosphoglyceraldehyde

DHAP – Dihydroxyacetonephosphate

3 PG – 3-Phosphoglycerate

2 PG – 2-Phosphoglycerate

PEP – Phosphoenolpyruvate

PYR – Pyruvate

E1 – Enzyme 1

HPr – Histidine protein heat resistant

E2 – Enzyme 2
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ријата делумно на сличен начин, вклу-
чени се во групата на антимикробни
средства. Се наоѓаат во гумите за џва-
кање, пастилите, пастите за заби и
плунковните заменици, во чиј состав
учествуваат со 30–60%. Главно, тие се
комбинација на Hexitol и Pentitol, а од
нив најзастапени се Xylitol, Sorbitol, а
помалку и Manitol.(3,8)

Во однос на кариогеноста, ксилито-
лот се смета за некариоген поради тоа
што не се ферментира од оралните бак-
терии, додека пак сорбитолот може да
биде бавно ферментиран од мутанс
стрептококите иако не предизвикува
опаѓање на pH вредноста.(9,10)

Шеќерните алкохоли денес се акту-
елни поради големата популарност на
гумите за џвакање во чиј состав се на-
оѓаат. 

Позитивниот ефект на гумите за џва-
кање со ксилитол или сорбитол е двоен.
Од една страна, со стимулација на плун-
ката за време на џвакањето и со зголе-
мениот саливарен тек, доаѓа до плак-
нење на плакот од забите и на дел од
микроорганизмите, неутрализација на
киселините и одмивање на шеќерите.
(9,10, 11,12,13,14)

Од друга страна, гумите за џвакање
со сорбитол и ксилитол имаат директен
ефект врз бактериската клетка.(3,8,15,16,17)

Начинот на дејство на полиолите врз
бактериите е илустриран на слика 2.(3)

По земањето на ксилитолот, супстан-
цијата се фосфорилира во xylitol-5-P. Би-
дејќи многу клетки немаат Xylitol-5-P
dehidrogenase, тоа резултира со ин-
траклеточна акумулација. Тогаш наста-
нува дефосфорилација на X-5-P и потоа
ксилитолот се испушта од бактериите.
Последицата на овој круг е бескорисен
PEP – трошење на енергија што води
кон инхибиција на гликолизата и не-
можност за киселински напад на
емајлот. Бактериското земање на хек-
ситоли резултира со фосфорилација до
sorbitol-6-P и manitol-6-P. Двете оддел-
ни дехидрогенази го менуваат фосфо-
рилираниот хекситол во fructose-6-P
која учествува во гликолизата. Етано-
лот, мравјата и млечната киселина се
завршни продукти во метаболизмот на
сорбитол и манитол. Некои in vitro тес-
тови индицираат дека хекситолите се
способни за менување на карбохидрат-
ниот метаболизам на стрептококите
што доведува до помала киселинска
продукција.3,8

Некои испитувања го издвојуваат
сорбитолот во редукција на дентални-
от плак и во намалувањето на кариес
инциденцата,(18,19,20) додека други ја по-
тенцираат супериорноста на ксилито-

лот.(8,9,19,21,22,23,24,25) Некои студии го анали-
зираат дејството на мешавината на кси-
литол и сорбитол во редукција на пла-
кот и бројот на мутанс стрептококи-
те.(9,10, 21,24,25)

Шеќерните алкохоли можат да пред-
извикаат гастроинтестинални пробле-
ми ако се земаат во поголеми количи-
ни, но кај гумите за џвакање овој про-
цент е многу мал и не може да предиз-
вика такви проблеми.(11)

Гумите за џвакање без шеќер Extra® и
Orbit®, производ на Wrigley, САД, станаа
прв производ на кои им беше дадено
признание од Светската дентална фе-
дерација (FDI) за обезбедување зна-
чајни придобивки во оралното здравје. 

Целта на оваа студија е анализа на
микробиолошките карактеристики на
Orbit® гумите за џвакање без шеќер за
деца со додаток на калциум и пастата
за заби Colgate Total Plus Whitening®,
меѓусебна споредба на нивната ефи-
касност врз редукцијата на кариогени-
те микроорганизми како и статистичка
анализа на добиените резултати.

МАТЕРЈАЛ И МЕТОД

ИСПИТАНИЦИ

Во испитувањето беа вклучени 24 де-
ца од обата пола на возраст од 8 до 13 го-
дини. Заради поголема прецизност и
точност во испитувањето, секоја од ис-
питуваните групи беше и контролна
група, што значи дека материјалот за
анализа (плунка) беше земан пред и по
употребата на одредениот производ.
Испитаниците беа со добро општо и
орално здравје, со сличен хигиенски ре-
жим и начин на исхрана и со приближ-
но еднаков КЕП-индекс. Изборот на ис-
питаниците беше извршен на Клини-
ката за детска и превентивна стомато-
логија при Стоматолошкиот клинички
центар во Скопје.

СРЕДСТВА ЗА ОРАЛНА ХИГИЕНА 

Во анализите беа употребени произ-
води кои во својот состав имаат вграде-
ни антимикробни средства со комби-
нирано дејство – хемиско, односно био-
хемиско, и механичко:

� гума за џвакање без шеќер Orbit
Sugar Free® за деца со додаток на
калциум – Wrigley, САД. 
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Слика 2. шематски приказ на мутанс стрептокок

GTF – Glycosyltransferase
PMF – Protonmotiveforce
PTS – Phosphotransferase system
G-6-P – Glucose-6-Phosphate
F-6-P – Fructose-6-Phosphate
F-1,6P2 – Fructose 1, 6-bisphosphate
3-PGA – 3-Phosphoglyceraldehyde

DHAP – Dihydroxyacetonephosphate
3 PG – 3-Phosphoglycerate
2 PG – 2-Phosphoglycerate
PEP – Phosphoenolpyruvate
PYR – Pyruvate
E1 – Enzyme 1
HPr – Histidine protein heat resistant
E2 – Enzyme 2



34 vox dentarii СТОМАТОЛОШКА КОМОРА НА МАКЕДОНИЈА

Во својот состав има: Xylitol, Sorbi-
tol, Manitol, Acesuflam, Aspartam,
база за гума за џвакање, стабили-
затор, калциумлактат, ароми, ли-
монска киселина, емулгатор, анти-
оксиданс, бои.

� четкање на забите со паста за заби
Colgate Total Plus Whitening® – Col-
gate-Palmolive, САД (во својот сотав
содржи активна антимикробна ком-
понента Triclosan). Покрај антимик-
робната компонента содржи и: вода,
сорбитолол, PVM/MA Copolymer, на-
триумлаурилсулфат, натриумхид-
роксид, натриумфлуорид, натриум-
сахарин, арома.

ПЛАН И ПОСТАПКИ ЗА 
ИСПИТУВАЊЕ НА СРЕДСТВАТА 
ЗА ОРАЛНА ХИГИЕНА 

Испитувањето се одвиваше во две
етапи. Во секоја етапа децата беа под-
елени во 2 групи од по 12 испитаници.
Истовремено се испитуваше ефектот
на секое од производите врз флората на
12 деца. На овој начин, во секоја етапа ис-
питаниците беа испитани со секое од
испитуваните производи. Со вакво ис-
питување се добиваат поточни резулта-
ти, бидејќи се работи со похомогена гру-
па на испитаници и сите индивидуални
разлики, во смисла на навиките во хи-
гиената на устата и во исхраната, а со
тоа и резидентната и транзиторната
флора на испитаниците, максимално се
редуцирани. Примероците од плунка
беа земани пред, и 20 минути по четка-
њето со паста за заби Colgate Total Plus
Whitening® и џвакањето на Orbit® гуми за
џвакање за деца со додаток на калциум,
во утринските часови, без претходно
спроведена орална хигиена најмалку 12
часа и без антибиотска терапија најмал-
ку 30 дена пред почетокот на испитува-
њето како и во тек на третманот. 

Редослед на постапките за одредува-
ње на антимикробниот ефект:

1. Земање на прв примерок плунка
без претходно стимулирање на сек-
рецијата.

2. Употреба на производот со следно-
во времетраење:

- четкање на забите со паста – при-
ближно 3 минути;

- џвакање на гума за џвакање – 10
минути;

3. По употребата на производот, уста-
та се плакнеше со 200 мл вода –
приближно 15 секунди. 

4. По пауза од 10 минути, се земаше
втор примерок нестимулирана
плунка.

Методи за одредување на квантита-
тивната застапеност на Streptococcus
mutans и Lactobacillus species

Примероците за одредување на кван-
титативната застапеност на S. mutans и
Lactobacillus беа земани со CRT bacteria®

– комерцијално набавени стрипови,
производство на Ivoclar-Vivadent, Scha-
an, Лихтенштајн, со микробиолошки
медиуми за селективна изолација на
Streptococcus mutans на едната и за из-
олација на Lactobacillus species од дру-
гата страна на стрипот.

Постапката се изведува на тој начин
што најпрво се вади носачот на агарот
од тест-шишенцето, потоа се става таб-
лета NaHCO3 на дното на шишенцето и
се вадат заштитните фолии од двете
страни на агарните површини. Корис-
тејќи ја пипетата од сетот, се врши це-
лосно навлажнување на двете агарни
површини со плунка. Со држење на но-
сачот на агар малку накосо, се врши ис-

цедување на вишокот плунка. Потоа
носачот се враќа во шишенцето, се зат-
вора и се испраќа за микробиолошка
анализа.

МИКРОБИОЛОШКА ОБРАБОТКА
НА ПРИМЕРОЦИТЕ

Микробиолошките анализи се изве-
дуваа на Инстититутот за микробиоло-
гија и паразитологија при Медицин-
скиот факултет во Скопје.

Одредување на квантитативната зас-
тапеност на Streptococcus mutans и Lac-
tobacillus species во плунката

Со самото земање на примерокот
фактички се изведува и засадувањето.
По инкубација од 48 часа на 37о С, се
бројат пораснатите колонии (colony for-
ming units – CFU) доколку се во помал
број, а доколку се повеќе, се споредува-
ат со стандардот даден на упатството
на производителот и се интерпретира-
ат како 10.000, 10.000-100.000, 100.000-
1.000.000 и >1.000.000 CFU. Колониите на
Streptococcus mutans се проѕирни на
сина подлога, а колониите на Lactoba-
cillus species се со сивкасто-бела боја на
зелена подлога. Со броењето на коло-
ниите, се одредува приближниот број
клетки на бактериите, бидејќи се смета
дека од една клетка пораснува една ко-
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Слика 3. Постапка за одредување на квантитативната застапеност на Streptococcus
mutans и Lactobacillus species
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лонија и затоа се означува како “едини-
ца која формира колонија – colony for-
ming unit (CFU)”. По исушувањето, стри-
повите се складираат во фрижидер на
2-8оС, заштитени од светлина и траат со
години, со можност за нивно читање во
секое време.

За анализа на дел од податоците ги
користевме: Хи-квадрат тестот (c2),Fis-
her Exact тестот и Вилкоксоновиот тест
на еквивалентни парови (Wilcoxon
matched-pairs signed-ranks test).

РЕЗУЛТАТИ

Утврдување на квантитативната зас-
тапеност на Streptococcus mutans и
Lactobacillus species пред и по упот-
ребата на средствата 

Квантитативната застапеност на ка-
риогените микроорганизми одредена
преку CFU/ml, пред и по употребата на
одредениот производ, е прикажана на
следните табели. Притоа, бројот на ис-
питаници кај кои не се изолирани мик-
роорганизми пред употреба на средст-
вото е ставен во загради и не е земен
предвид во резултатите добиени по
употреба на средството.

По употребата и на двете средства,
постои статистички сигнификантна
разлика во добиените резултати и за
Streptococcus mutans и за Lactobacillus
species: p < 0,05.

Поради големите разлики добиени
со утврдувањето на квантитативната
застапеност на кариогените микроор-
ганизми пред и по употребата на од-
редениот производ, коишто се движат
од 0 до преку 1.000.000, во понатамош-

ните табеларни прегледи вредности-
те ќе бидат прикажани логаритамски.
За да се согледа точниот број испита-
ници кај кои настанала редукција на
кариогените микроорганизми, во та-
белите 3 и 4 даден е сумарен приказ на
бројот на испитаниците кај кои се из-
олирани колонии, изразен преку ло-
гаритамски фактор на редукција (log
RF) од 0 до ³ 4, посебно за секое средст-
во и посебно за Streptococcus mutans
и Lactobacillus species, при што log RF
= log CFU пред – log CFU по употреба на
средството. Оние испитаници кај кои
не се изолирани колонии, не се земе-
ни предвид и вкупниот број (N) го дава
фактичкиот број на испитаници вле-
зени во анализите.

На табела 3 се гледа дејството на гу-
мите за џвакање Orbit®, кое е посилно
изразено во редукцијата на Streptococ-
cus mutans – има двајца испитаници со
log RF = 0 и ист број испитаници со log
RF ³ 4, за разлика од дејството во редук-
цијата на Lactobacillus species, каде што
има шест испитаника со log RF = 0, а не-
ма испитаник со log RF ³ 4.

Дејството на пастата за заби е по-
ефикасно во редукцијата на Strepto-
coccus mutans отколку во редукцијата
на Lactobacillus species, што може да се
види од табела 4. Двајца испитаници
имаат log RF = 0 за бактеријата Strepto-
coccus mutans, додека 4 испитаника
имаат log RF = 0 за бактеријата Lacto-
bacillus species по употреба на средст-
вото. Кај 14 испитаници постои логари-
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Слика 5. Добиени коли-
нии од лактобацили
во текот на испитува-
њето, пред и по спро-
ведувањето на одре-
дена постапка

Слика 4. Единици кои формираат колонии за мутанс стрептококи и за лактобацили (стандард од упат-
ството на производителот)
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тамски фактор на редукција 2 за Strep-
tococcus mutans, а кај тројца испитани-
ци истиот фактор на редукција е за бак-
теријата Lactobacillus species.

Одредување на степенот на разлики-
те во редукцијата на кариогените мик-
роорганизми во плунката меѓу двете
средства

Ефектот од дејството на одреденото
средство во редукцијата на кариогени-
те микроорганизми во плунката е при-
кажан со сумарен приказ на средните
вредности од логаритамските фактори
на редукција за двете средства таб. 5
граф. 1. Во пресметувањето на овие па-
раметри, испитаниците кај кои вред-
носта на log PRE е 0, т.е оние кај кои не
се изолирани бактерии, не се земени

предвид и вкупниот број (N) го дава
фактичкиот број на испитаници влезе-
ни во анализите.

На табела 5 и графикон 1 е даден су-
марен приказ на вредностите од арит-
метичките средини на дејството на два-
та испитани производа во редукцијата
на Streptococcus mutans и Lactobacillus
species. Од добиените вредности од
аритметичките средини на логаритам-
ските фактори на редукција може да се
види дека дејството и на двата произ-
вода е посилно изразено врз бакте-
ријата Streptococcus mutans отколку
врз бактеријата Lactobacillus species.
Гумите за џвакање Orbit® и пастата за
заби Colgate® имаат приближно една-
ков логаритамски фактор на редукција,
т.е. нивното дејство врз кариогените
микроорганизми е слично. И гумите за
џвакање и пастата за заби покажуваат

редукција за повеќе од 10 пати за Strep-
tococcus mutans (Orbit: log RF = 1,71; Col-
gate: log RF = 1,52) и редукција од речи-
си 10 пати за Lactobacillus species (Orbit:
log RF = 0,91; Colgate: log RF = 0,95). 

Во меѓусебната анализа на двата ис-
питани производа се гледа нивното из-
едначеното дејство врз двете испитани
бактерии. Тоа јасно се гледа од табела 5.,
што би значело дека не е потребно тес-
тирање на сигнификантноста т.е на ста-
тистичката значајност. Сепак го упот-
ребивме Вилкоксоновиот тест на екви-
валентни парови за да провериме дали
вредностите се и статистички сигни-
фикантни и тоа за p<0,05. 

Кај бактеријата Streptococcus mutans
збирот на позитивните низи е поголем
од граничната вредност за N=18, која из-
несува 40 за p=0,05. Според тоа не пос-
тои статистички значајна разлика меѓу
испитуваните средства – p > 0,05 т.е.
двете антимикробни соединенија вгра-
дени во испитуваните производи
дејствуваат приближно исто врз бакте-
ријата. Кај бактеријата Lactobacillus
species збирот на позитивните и нега-
тивните низи е еднаков. Тој број е пого-
лем од вредноста дадена во табелата за
N=12, која изнесува 40 за p=0,05. Редук-
циониот фактор за оваа бактерија е ист
кај двете средста p > 0,05, дејството на
двете средства е идентично.

ДИСКУСИЈА

Триклосанот е супстанција со широ-
ко распространето антибактериско и
антимикробно дејство. Тој спаѓа во гру-
пата на нејонски антимикробни сое-
диненија, како дериват на фенолот со
изразени хидрофилни и хидрофобни
особини и со широк спектар на дејство
кон Грам+ и кон Грам– бакте-
рии.3,5,6,26,27,28,29,30,31 Во изминатите годи-
ни се направени клинички испитува-
ња за ефикасноста на оралните про-
дукти што содржат триклосан во ре-
дукцијата на плакот, гингивитисот и
формирањето на калкулуси. Притоа се
развиени две стратегии за подобрува-
ње на клиничката ефикасност на овие
производи. Првата стратегија пре-
тставува комбинација на триклосанот
со цинкцитрат за унапредување и под-
обрување на антиплак и антикалкулус
особините. Втората стратегија, која од
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Табела 1. Број на испитаници со CFU (colony forming units) на Streptococcus mutans и Lactobacillus 
species во 1 мл плунка пред и по употребата на гумита за џвакање Orbit®

Табела 2. Број на испитаници со CFU (colony forming units) на Streptococcus mutans и Lactobacillus 
species во 1 мл плунка пред и по употребата на пастата за заби Colgate Total Plus Whitening®
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наш аспект е поинтересна, се состои од
додавање на кополимер од поливи-
нилметил етер и малеична киселина
на триклосанот, со цел да се зголеми
ретенционото време и да се засили не-
говата ефикасност.(5,7) Повеќе студии
извршени со комбинацијата трикло-
сан/Zn-цитрат и триклосан/кополи-
мер во пастите за заби, покажуваат
сигнификантна редукција на плакот,
гингивитисот и формирањето на кал-
кулуси. Резултатите од овие студии не
покажуваат големи нарушувања на

оралната флора ниту пак појава на ре-
зистенција кон триклосанот.(32-34)

Со цел да се испита антимикробното
дејство на триклосанот, се одлучивме
еден од препарат во овој труд да биде
пастата за заби Colgate Total Plus Whi-
tening®, производ на компанијата Pal-
molive од САД. Од спроведената анкета,
констатиравме дека најголем број од
испитаниците (38%) користат токму
пасти за заби од широката палета на
Colgate. Без разлика на називот, секоја
од нив во својот состав меѓу другото ја

содржи комбинацијата на триклосан и
кополимер. Квалитетот на овој призвод
е докажан во голем број трудови,32,34,35 и
со силната рекламна кампања ширум
светот моментално претставува најпро-
давана паста за заби. Кај нас е потврден
и препорачан од Здружението на сто-
матолозите на Република Македонија. 

Оваа паста за заби, покрај трикло-
санот како активна супстанција, содр-
жи и натриумфлуорид во концентра-
ција од 0,32%, како и натриумлаурил-
сулфат. Овие две супстанции влегува-
ат во групата на анјонски антимик-
робни средства. Покрај веќе докажа-
ните ефекти на флуорот во превен-
цијата на кариесот преку неговиот
главен механизам – реминерализа-
цијата, мораме да го истакнеме и не-
говото антимикробно дејство.(3) Него-
вата процентуална застапеност во
овој производ треба да се земе пред-
вид како дополнителен елемент кој
може да влијае врз редукцијата на са-
ливарните микроорганизми.

Натриумлаурилсулфатот, иако спаѓа
во групата на антимикробни средства,
не е во активна форма и е употребен ка-
ко сурфактант кој служи пред сè за
емулгирање и чистење на површината.

При анализа на овие резултати, тре-
ба да се земе предвид и начинот на ко-
ристење на ова средство, т.е. механич-
кото отстранување на микроорганиз-
мите со самиот акт на четкање и пове-
ќекратното плакнење на устата по чет-
кањето, што исто така може да предиз-
вика редукција во бројот на саливарни-
те микроорганизми.

Од добиените резултати за кванти-
тативната застапеност на кариогени-
те микроорганизми Streptococcus mu-
tans и Lactobacillus species, произлегу-
ва дека постои сигнификантна разли-
ка во намалувањето на бројот на овие
бактерии по употребата на средство-
то. Дејството е повеќе изразено во ре-
дукцијата на бактеријата Streptococ-
cus mutans отколку во редукцијата на
Lactobacillus species. Ова се гледа од
анализата на ефектот на пастата за за-
би Colgate во редукцијата на бројот на
кариогени бактерии изразен преку
бројот на испитаници со логаритамски
фактор на редукција. Според добие-
ните резултати, бројот на испитаници
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Табела 6. Вилкоксонов тест на статистичка сигнификантност за средствата Orbit® 
и Colgate Total Plus Whitening®

Табела 3. Број на испи-
таници со логари-
тамски фактор на
редукција за гумите
за џвакање Orbit®

Табела 4. Број на испи-
таници со логари-
тамски фактор на
редукција за паста-
та за заби Colgate®

Табела 5. Сумарен приказ на фактори на редукција на користените средства и методи
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со log RF = 0 за бактеријата Streptococ-
cus mutans е двајца, а за бактеријата
Lactobacillus species – четворица. Ло-
гаритамскиот фактор на редукција 2
(што е и најголемиот добиен фактор на
редукција за ова средство) се гледа кај
14 испитаници за бактеријата Strepto-
coccus mutans, а само кај тројца испи-
таници за бактеријата Lactobacillus
species. Ова е во согласност со испиту-
вањата на Moran et al.(32) кои покажаа
дека нејонските антимикробни
средства, во коишто се вбројува и три-
клосанот, пројавуваат поголем афи-
нитет кон грам-позитивните микроор-
ганизми. Испитувањата на Zambon et
al.(31) за редукцијата на Lactobacillus
species се исто така во согласност со
нашите резултати. 

На почетокот промовирани како за-
меници на шеќерите со помала кало-
ричност од сахарозата, но и со намале-
на или никаква ферментабилна спо-
собност од страна на оралните бакте-
рии, шеќерните алкохоли денес може
да се сретнат во многу производи за ши-
рока употреба. Многу подоцна од нив-
ната промоција, почнуваат да се испи-
туваат и нивните антибактериски осо-
бини. Нивниот директен ефект и меха-
низмот на дејствување врз бактериска-
та клетка е докажан во повеќе трудо-
ви.(9,11,15,16,18,21,22,24)

Шеќерните алкохоли станаа актуел-
ни како составен дел, пред сè, на гуми-
те за џвакање, чија популарност е сè по-
голема, особено кај младата попула-
ција. Со вградувањето на шеќерните за-
меници, особено ксилитолот и сорби-
толот, со големиот број научно потвр-
дени докази за нивното позитивно
дејство, но и со широката рекламна
кампања, гумите за џвакање без шеќер
стануваат составен дел од стомато-
лошката превентива.(19,20,25)

Во последниве години, бројни ист-
ражувања се насочени кон испитува-
ње на дејството од користењето на гу-
мите за џвакање без шеќер во спречу-
вањето на појава на дентален кари-
ес.(22,23,25,31) Со уништување на поголе-
миот дел од кариогената флора, пред
сè на Streptococcus mutans во салива-
та, се спречува вградувањето на бак-
териите во плакот и се намалуваат
нивните ферментабилни особини при
ниски pH-вредности, со што се спречу-
ва отпочнувањето на процесот на де-
минерализација. Во оваа студија до-
бивме сигнификантна разлика на
бројот на колонии на кариогените
микроорганизми пред и по џвакањето
на Orbit®. Дејството е поизразено врз
бактеријата Streptococcus mutans от-
колку врз Lactobacillus species. Од ре-
зултатите добиени со компарација на

бројот на испитаници со логаритамски
фактор на редукција, гледаме дека кај
двајца испитаници редукцијата е 0 за
бактеријата Streptococcus mutans, во
споредба со шесте испитаници со ис-
тиот редукционен фактор за бакте-
ријата Lactobacillus species. Бројот на
испитаници со log RF ³ 4 за бактеријата
Streptococcus mutans е двајца, а не е
сретнат испитаник со овој редукциски
фактор за бактеријата Lactobacillus
species. Нашите резултати се во сог-
ласност со резултатите добиени од Ed-
gar,(9) Edgar & Gedds,(15) Szöke et al.,(20) Bir-
khed,(21) Mäkinen et al.,(24)

ЗАКЛУЧОЦИ

Дејството на гумата за џвакање без
шеќер Orbit® за деца, е статистички зна-
чајно во редукцијата на саливарните
анаеробни микроорганизми, а не е зна-
чајно во редукцијата на аеробните мик-
роорганизми. Дејството на пастата за
заби Colgate Total Plus Whitening® е ста-
тистички значајно во редукцијата на
саливарните аероби, а не значајно во
редукција на саливарните анаеробни
микроорганизми. Редукцијата на бак-
теријата Streptococcus mutans изнесу-
ва повеќе од десет пати за двете средст-
ва, а за бактеријата Lactobacillus speci-
es околу десет пати за двете средства.
Споредбата на антимикробниот ефект
на гумите за џвакање без шеќер Orbit® и
пастата за заби Colgate Total Plus Whi-
tening® не покажува статистички сиг-
нификантни разлики за двете испита-
ни бактерии. 
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Упатство за авторите
Уредувачкиот одбор на “Vox Dentarii“,

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

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

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

Ако изборот на испраќање е преку
пошта адресата е следна:

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

Трудовите се испраќаат на следниве
е-mail адреси:

на главниот и одговорен уредник: 

e-mail: popovskam2002@yahoo.com 

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

skm@stomatoloskakomora.org

ПОДГОТОВКА НА РАКОПИСОТ
Секој составен дел од трудот треба да

започне со нова страница. На пр: на-
словна (прва страница), апстракт со
клучни зборови, вовед, материјал и ме-
тод, резултати, дискусија, референци и
прилог од табели, графикони, слики или
илустрации со легенди. Сите страници,
започнувајќи од насловната, треба да би-
дат нумерирани  во десниот долен агол.

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

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

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

Податоци  на контакт лицето со кое
ќе се кореспондира во врска со ракопи-
сот  (име и презиме, институцијата ка-
де е вработен, е-mail, адреса и контакт
телефон).

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

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

Втора страница (апстракт). Апстрак-
тот треба да биде кус  извадок  на рако-
писот. Тој треба да биде напишан во
структуриран облик. Структурираниот
апстракт подразбира пооделно да ги
содржи сите делови на трудот започну-
вајќи од цел, материјал и метод, резул-
тати и заклучок. Воведот не е задолжи-
телен, но ако авторите сметаат дека е

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

По должина апстрактот треба да
содржи  најмногу 250 зборови. 

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

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

Материјал и метод. Прецизно и јасно,
најнапред осврнете се на материјалот ,
а потоа и на методот на работа. На крај
од овој сегмент посочете ја и статистич-
ката метода која е применета за обра-
ботка на добиените податоци.

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

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

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

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

Резултати. Резултатите од истражува-
њето може да ги  приложите текстуално,
во облик на табели, графици или пак
илустрирано со оригинални и изворни
фотографии.

Вообичаено, во делот резултати непо-
желно е наодите да бидат следени со Ва-
ши сопствени видувања и коментари
или, пак, да бидат поврзувани со цитати
од литературата.  

Исти резултати не треба да се повто-
руваат во табели и графикони истовре-
мено.  Изборот за обликот на објавување
на резултатите го прават авторите, но не-
пожелно е да се дуплираат.  После секој
табеларен и графички приказ следи
текстуален опис кој треба да ги истакне
само најважните  наоди. Не се оправду-
ва опширно и темелно текстуално тол-
кување на графиконот или на табелата,
тоа непотребно го оптоварува текстот.
Бројот на табелите, графиците и слики-
те не е ограничен, но од Вас се очекува да

ги сведете на неоходен минимум. Во де-
лот резултати, одберете за секој толку-
ван параметар најсоодветен  приказ (та-
бела, график или фотографија), изнесе-
те ги најнеопходните наоди текстуално
без сопствен  коментар или заклучок  и
не ги повторувајте резултатите преоб-
ликувајќи  едни исти наоди  во табела,
графикон или текст. Фотографиите мо-
же да Ви бидат цврст аргумент на Ваши-
от наод, но приложете само она што е
вредно и неопходно да се види. Се-
којдневни, познати и незначајни сос-
тојби немојте да ги фотодокументирате.

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

Секој од нив треба да е на посебна стра-
ница.

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

Ако во табелата се користени кратен-
ки кои не се стандардизирани, тогаш под
секоја табела со фуснота се објаснуваат
кратенките. За фусноти користете поз-
нати симболи. Во вакви ситуации  како
најчести се користат следните фусноти:
*, #, и др.

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

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

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

Фотографиите нумерирајте ги според
редот на појавување во текстот, исто ка-
ко кај табелите и графиконите. Сликите

обележете ги со арапски бројки и офор-
мете наслов и легенда, а потоа  поставе-
те ги во текстот каде што сте ги предви-
деле. Сликите може да бидат црно бели
или во боја, изборот го прават авторите.
Пожелно е фотографиите да бидат со ре-
золуција 300 и да бидат  доставени до ре-
дакцијата во TIF или JPG формат.

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

Дискусија. Во овој сегмент  е предви-
дено јасно да ги изнесете вашите виду-
вања и ставови по однос на испитувани-
от проблем. Не ги повторувајте веќе об-
разложените резултати, но искористете
ги интерпретираните наоди за да ги ком-
парирате со наоди  на други автори чиј
предмет на истражување е сроден со ва-
шиот избор. Дебатирајте преку добие-
ните наодите од студијата, спротиставу-
вајќи се или, пак, потврдувајќи ги  ре-
зултатите со други релевантни истра-
жувања. Посебно е важно, во овој дел да
се потенцира важноста на студијата, ап-
ликативноста или научниот придонес. 

Делот дискусија завршува со заклучок
кој се надоврзува на дискусијата и е
спонтан  завршеток на студијата. За де-
лот заклучок  не е предвиден посебен
сегмент.  Всушност, во последниот пасос
потенцирајте го заклучокот кој треба да

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

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

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

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

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

•   Апстрактите на англиски јазик да би-
дат со наслов.
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биде одговор на поставената цел.  При
оформување на заклучокот водете се од
целтта. Имено, заклучете го она што ви е
зададено како задача во целтта, онака
како што произлегува од добиени резул-
тати на истражувањето. Избегнувајте да
поддржувате тврдења за кои немате
покритие од спроведеното истражување
или, пак, да давате приоритети при сос-
тојби кои докрај не се дефинирани. До-
колку изборот на темата дозволува, по-
желно е да произлезат одредени препо-
раки со кои ќе ја истакнете важноста на
студијата. 

Референци. Во текстот референците
се одбележуваат со арапски бројки во за-
града во фонт формат суперскрипт, спо-
ред редот на појавување во текстот -ван-
куверски начин на цитирање.  Секоја од
референците добива последователен
број започнувајќи од првата и завршу-
вајќи со последната референца. За ци-
тирање на референците во делот лите-
ратурата користете ги инструкциите на
примерите кои следат, за трудови во спи-
санија, извадоци од книги, монографии,
магистерски и докторски трудови.

Непублицирани трудови, податоци од
лични комуникации не треба да ги ко-
ристите како литературни извори на кои
се повикувате во текстот. Трудови при-
фатени за печат можете да ги користи-
те како валидни референци, но во рефе-
ренцата на местото списание, број, волу-
мен страница заменете ја со терминот
“во печат”.

Цитирање референци во текстот

Во текстот референците се цитираат со
посочување на првиот автор ако се рабо-
ти за еден , а ако во трудот учествуваат
два автори, тогаш се именуваат двата.

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

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

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

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

Ако во текстот се појавуваат референ-
ци со повеќе од два автори, тогаш се име-
нува првиот автор се дополнува со до-
давката соработници во скратен облик.

Пр.  Budimir и сор. (3)  “ изјавуваат дека... 

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

Референците кои се цитираат во текс-
тот,  не мора да започнуваат или за-
вршуваат со презимето на  авторот/ав-
торите. Имено, ако текстот дозволува ре-

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

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

Rivarola de Gutierrez E, Innocenti AC,
Cippitelli MJ, Salomón S, Vargas-Roig LM.
Determination of cytokeratins 1, 13 and 14
in oral lichen planus.  Med Oral Patol Oral
Cir Bucal. 2014;19(4): 359-65

Цитирање референци 
во делот литература

Во литературата може да бидат цити-
рани трудови во стручни и научни спи-
санија, книги, монографии, магистерски,
докторски трудови и др. 

Примери за начин на цитирање:

Референци од стручнонаучно списание

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

Референци од зборник на трудови од
стручни манифестации

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

Книги и монографии

Regeza JA, Sciubba JJ. Oral pathology, cli-
nical pathologic correlations. 3 rd ed. Phi-
ladelphia, Pensilvania: W.B. Saunders com-
pany,1999:120-126.

Магистерски и докторски дисертации

4. Атанасовска-Стојановска А.
Влијанието на нивото на фун-
кционалната способност на иму-
нокомпетентните клетки Т,Б и
НК (natural killer) врз појавата и
текот на пародонталната болест
кај младата популација (магис-
терски труд) Скопје, Македонија;
Стоматолошки факултет,
2002:87.

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

Proizvodi so brzo dejstvo i širok spektar na deluvanje 

(baktericidalno, fungicidalno, virucidalno), kompatabilni 

so site materijali. Bez aldehidi.

Zmack sistem e univerzalen svetlo-polimerizirački 

kompozit za konzervativni restavracii, koj e kreiran za 

rešavanje na sekojdnevni potrebi na stomatolozite 

za pacienti od bilo koja vozrast. Celiot Zmack sistem e 

vistinska pomoš na stomatolozite i tajna za prekrasna 

nasmevka  na pacientot.

zmack zeta hygiene


