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

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

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

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

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

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

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

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



Се надевам дека нашиот нов број на VOX Dentarii ќе Ве затекне во добро
здравје.Сите ние сме загрижени за иднината, здравјето, нашите блиски, опте-
ретени сме со финасиски проблеми и понатамошните последици од корона пан-
демијата која се уште не намалува.  Водејќи грижа за нашето здравје водиме

грижа и за здравјето на нашите најблиски. Сигурна сум дека како медицински
лица доследно ги спроведувате протоколите за заштита од COVID 19 во Ваши-
те ординации, на Вашите работни места, но и надвор од нив бидејќи со оваа сос-
тојба може да се бориме само со знаење, разум, солидарност, колегијалност и од-
говорно однесување. Околностите во кои живееме и работиме овие 9 месеци се
исклучително тешки, особено за медицинската, стоматолошката фела и иск-
рено се надевам дека со доаѓањето на пролетните месеци состојбата ќе се сме-
ни на подобро.

Пандемијата со COVID 19 ги одложи сите планови и активности на Комората
и на релевантните стоматолошките друштва и факултети и во прв план ги
стави превентивните мерки за заштита од инфекцијата почнувајќи од отка-
жување на сите масовни собири во отворен и затворен простор. Одложени беа
плановите и активностите на Комората по повод  Деновите на македонската
стоматологија како и 25 години од постоењето на Стоматолошката комора
на Македонија. 

Континуираното стручно усовршување, и наредната година, ќе продолжи во
форма на вебинари, како дел од „новото нормално однесување„  кои ќе ги органи-

зираат стоматолошките друштва преку нивните здруженија, како и сите акредитирани сто-
матолошки факултети во нашата држава, а Комората планира субвенционирање на дел од нас-
таните доколку се обработуваат теми препорачани од Комисијата за стручни стоматолошки
прашања: 

1. Ургентни состојби во секојдневна дентална практика и сл

2. Орален карцином/рано откривање и третман на оралниот карцином

3. Протоколи при работа со лица со посебни потреби во секојдневна дентална практика 

4. Covid-19 од значење за стоматолозите 

5. Инфекција и третирање на инфекција во секојдневната стоматолошка практика

6. Орални манифестациии на општи заболувања и сл.

Во текот на месец април се планира одржување на одложените Македонски стоматолошки де-
нови во чии рамки ќе се одржи и К4 конгресот- Конгрес на нови технологии во стоматологијата во
организација на стоматолошките комори на Македонија, Босна и Херцеговина, Хрватска и Слове-
нија. Настанот најверојатно доколку не се сменат околностите поврзани со пандемијата  ќе се од-
вива онлајн, како и сите останати стручни настани.

Во овој број сакаме да Ви презентираме актуелни случувања, како од работата на Комората, та-
ка и со  двата стручни труда од областа на Детската стоматологија и Имплантологија се над-
еваме дека ќе ги задоволиме и потребата за уште стручни информации и  се надевам дека овие че-
тива ќе Ви бидат од интереси и од корист во проширувањето и надградување на Вашите позна-
вања од споменатите области.

Секако, сакам да ве потсетам и да Ве охрабрам дека со нетрпение и задоволство ги очекуваме и
Вашите трудови кои ќе ја збогатат нашата стручна и научна библиотека. 

На крајот ќе Ве поздравам, ќе Ви посакам добро здравје  на Вас  и на Вашите блиски со препорака
и потсетување: почитувајте ги и спроведувајте ги препорачаните мерки за заштита од COVID 19
на работните места и надвор од нив и внимавајте на себе, на Вашите блиски и Вашите пациенти

Со почит,

3vox dentariiСТОМАТОЛОШКА КОМОРА НА МАКЕДОНИЈА

Почитувани колешки и колеги, 

Проф. д-р Марија 
Стевановиќ

СТОМАТОЛОШКА 
КОМОРА НА 
МАКЕДОНИЈА
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Доделени награди за најдобрите студенти  

аКтУЕлно
Продолжување на соработка 
помеѓу СКМ и ФЗОРСМ

аКтУЕлно
Меморандум за соработка помеѓу 
Стоматолошката комора на Македонија и 
Комората на здравствени работници со средно, 
вишо и високо стручно образование на 
Република Северна Македонија

аКтУЕлно
Утврдено непочитување и повреда на 
Кодекс на стоматолошка етика и деонтологија

аКтУЕлно
Признавање на професионални 
квалификации во земјите членки на 
Европска унија

ПРаВИлнИК За состаВот на ИсПИтната 
КомИсИја, начИнот на ПолаГањЕ 
на стРУчнИот ИсПИт...

аКтУЕлно
ИНФОРМАЦИЈА за ПРИЈАВА за членови на 
испитна комисија за полагање на стручен испит

КонтИнУИРано стРУчно УсоВРшУВањЕ
Утврден годишниот план на КСУ за 2021 година    

26

СТРУЧНИ И НАУЧНИ ТРУДОВИ
Влијанието на орално-диететскиот 
режим врз КЕП индексот кај деца 
од 6 години во општина Крушево

С. Најденоска – Бојчиноска, М. Стевановиќ, 
Душанка Георгиева Трпевски

35
Проценка на ефектите од фазата 
на одржување кај денталните импланти

М. Петровски, К. Папакоча, O. Терзиева-Петровска,
А. Миновска, Љ. Прошева, С. Крмзова Николова

Гласило на Стоматолошката комора на Македонија

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

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

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

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

Kомпјутерска и 
графичка обработка: 
Октај Омерагиќ

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

Излегува трипати годишно во тираж: 
3.000 примероци

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

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

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

На 16.12.2020 година во
просториите на Стоматолош-
ката комора на Македонија се
одржа свечено доделување
пофалници на најдобрите
дипломирани студенти по сто-
матологија во генерациите
2018 и 2019 година на акреди-
тираните стоматолошки фа-
култети во земјава од страна
на претседателот Комисијата
за награди, д-р Драги Ристов.

Добитниците беа избрани
од Комисијата за доделување награди на
предходно распишан конкурс. Свои
предлози за најдобар студент на генера-
цијата до Комисијата поднесоа сите че-
тири акредитирани стоматолошки фа-
култети во земјата. 

Пофалница за најдобар дипломиран
студент во 2018 година добија: Михае-
ла Петровска од Стоматолошкиот фа-
култет при Универзитетот “Свети Кирил
и Методиј“ во Скопје , Фјола Ајети од Фа-
култетот за медицински науки при Уни-
верзитетот во Тетово и Ана Петровска
од Факултетот за медицински науки при

Универзитет Гоце Делчев од Штип. 
Пофалници за најдобар дипломиран

студент во 2019 година беа доделени на:
Стефан Кузмановски од Стоматолош-
киот факултет при Универзитетот “Свети
Кирил и Методиј“ во Скопје,  Арбереша
Рамадани од Факултетот за медицински
науки при Универзитетот во Тетово, Саш-
ка Павловска од Стоматолошки факул-
тет при ЕУРМ и Анастасија Спасова од
Факултетот за медицински науки при
Универзитет Гоце Делчев од Штип. 

Добитниците искажаа задоволство
што Комората како асоцијација која ги

застапува интересите на нивната струка
им оддава признание за нивните исклу-
чителни постигнувања во текот на сту-
диите и љубовта што ја негуваат кон
оваа убава и хумана професија. Воедно,
се разви и дискусија за предизвиците и
проблемите пред кои се поставени док-
торите на стоматологија во секојднев-
ната пракса во денешното турбулентно
и неизвесно време и тие со своите сог-
ледувања, предлози, мислења и идеи
искажаа спремност да дадат свој придо-
нес за унапредување на положбата на
стоматолошката професија во земјата.  

Доделени награди за најдобритестуденти

Михаела Петровска Фјола Ајети Ана Петровска 

Арбереша Рамадани Сашка Павловска Анастасија Спасова

Стефан Кузмановски



Го забрзува 
заздравувањето на 
непцата кои крварат, 
ја намалува болката 
и ги отстранува 
афтите. 

Достапен во сите аптеки. 

ЗА ЗДРАВИ 
НЕПЦА!

www.gengigel.mk
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актуелно

Продолжување на соработка
помеѓу СКМ и ФЗОРСМ

аконтативните исплатени износи не се враќаат до 31.12.2020 г.

На средбата се договори дека приоритет во моментот, до
крајот на 2020 година, е изнаоѓање на финасиски средст-
ва од страна на ФЗО за стоматолошките установи, како по-
мош и дел од заедничката борба за полесно надминување
на кризната состојба поради пандемијата со Ковид 19 и ре-
алното зголемување на материјалните трошоци, како и ба-
рање на правно решение за т.н. аконтации за специјалис-
тичко-консултативните стоматолошки установи кои беа
исплатени во второто тромесечие на 2020 година, во ус-
лови на постоечката кризна состојба во државата.

На 03.12.2020 година, во просториите на Фондот за
здравствено осигурување, на покана на в.д. директорот на
Фондот, се одржа средба помеѓу Претседателот на  Сто-
матолошка комора на Македонија, д-р Маријан Денковс-
ки  и новоназначениот в.д. директор на Фондот за здравст-
вено осигурување на Република Северна Македонија, г-
дин Стево Крстевски.

На средбата, по првичното запознавање, Претседате-
лот на Комората, д-р Денковски на директорот Крстевс-

ки му го честиташе изборот на функцијата и му посака ус-
пех во работата, но посака и уште поуспешна соработка
помеѓу Фондот и Комората во наредниот период, со над-
еж дека резултатите ќе бидат во интерес, пред сѐ на чле-
новите на Комората, со што и осигурениците во нашата
држава ќе имаат подобра и поквалитетна стоматолошка
услуга.

Д-р Денковски го запозна директорот со динамиката на
соработката со досегашниот менаџерски тим на Фондот,
со веќе договорените меѓусебни обврски произлезени од
билатералните средби, но и средбите на кои учествуваше
и министерот Филипче, а  кои сеуште чекаат реализација.

Директорот Крстевски од своја страна во име на Фон-
дот  го информира д-р Денковски за тековната работа и
реализацијата на актуелните планови на Фондот кои се
релевантни за членовите на Комората.

Средбата заврши со договор и усогласена агенда за на-
редна средба, која на иницијатива на д-р Денковски ќе се одр-
жи во наредните 15-20 дена во просториите на Комората.

Сакаме да Ве информираме дека по разговорите со
в.д.директорот ФЗОРСМ, Стево Крстевски, од 3.12.2020
околу правното решение за т.н. аконтации за специјалис-
тичко консултативни стоматолошки ординации за месе-
ците април, мај и јуни во 2020 година и кои требаше ПЗСУ
да ги вратат доколку не ги надоместат до 31.12.2020 годи-
на договореното е остварено. 

Со Одлука на Управниот одбор на ФЗОРСМ ,од
17.12.2020 година,  ПЗСУ од специјалистичко консулта-
тивна стоматолошка дејност аконтативниот исплатен из-

нос за месец април, мај и јуни 2020 е обврзана да ги реа-
лизира со здравствени стоматолошки услуги заклучно со
јуни 2021 година, односно до јуни 2021 треба да изврши
поравнување на средствата.

Доколку до јуни 2021 година, ПЗСУ нема извршено
здравстевени услуги со кои во целост ќе го покрие доде-
лениот аконтативен износ за месеците април, мај и јуни
2020 година, истиот ќе биде намален од фактурите на
здравствените установи доставени до Фондот за првото
шестомесечје од 2021 година.
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На ден 22.09.2020 година, во простории-
те на Стоматолошка комора на Македонија
беше потпишан Меморан-
дум за соработка помеѓу
Стоматолошката комора
на Македонија, претставу-
вана од Претседателот на
СКМ, д-р Маријан Ден-
ковски и Комората на
здравствени работници
со средно, вишо и високо
стручно образование на
Република Северна Ма-
кедонија, претставувана
од претседателката на
КЗРРСМ, Виолета Ко-
тевска.

Со овој Договор, две-
те комори се согласија
преку работни групи да
ги изложат меѓусебни-
те заеднички интереси
при подготвување на стратегија за оствару-
вање на цели од заеднички интерес, сора-
ботка и комуникација со надлежните реле-

вантни институции заради унапредување на
статусот на членовите на двете Комори,
учество во креирање на здравствените по-

литики, каде се засегнати
професионалните инте-
реси на членовите на
двете комори, како и
усогласување на меѓу-
себните ставови за пос-
тигнување на минимални
(референтни) цени за при-
ватни услуги во стомато-
логијата и забната техника
за протетски помагала со
цел изнаоѓање на законско
решение.

Двете комори, исто така,
со договорот се обврзаа и
за размена на информации
и материјали во оние облас-
ти што се од интерес за две-
те Комори, поттикнување и
размена на посети и билате-

рални средби, вклучувајќи покани за најваж-
ните настани на двете Комори.

Меморандум за соработка
помеѓу Стоматолошката комора на Македонија
и Комората на здравствени работници со 
средно, вишо и високо стручно образование
на Република Северна Македонија
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Утврдено непочитување и повреда на 
Кодекс на стоматолошка етика и деонтологија

Почитувани колеги, 

Целта на постоењето на Кодексот на стоматолошката
етика и деонтологија на Стоматолошката комора во Маке-
донија е да ги афирмира етичките вредности и да ги вос-
постави етичките стандарди кон кои треба да се придржу-
ваат сите членови на Стоматолошката комора на Македо-
нија и секој претставник на стоматолошката професија. Чле-
новите на СКМ со самото членување во Комората, добро-
волно и одговорно ги прифаќаат одредбите на овој Кодекс
и со тоа даваат индивидуален и активен придонес за до-
вербата што општеството ѝ ја дава на стоматологијата.

Одредбите од Кодексот на стоматолошката етика и де-
онтологија на СКМ се обврзувачки за сите доктори на сто-
матологија, членови на Комората, а непочитувањето на од-
редбите на овој Кодекс претставува директен повод за пре-
земање на соодветни мерки од страна на телато и органи-
те на Стоматолошката комора на Македонија.

За жал, до органите и телата на Стоматолошка комора на
Македонија се почесто пристигнуваат информации за ап-
солутно непочитување на Кодексот на стоматолошката ети-
ка и деонтологија, кои пред сѐ се однесуваат за неколе-
гијалност, неискреност, меѓусебно непочитување и нетоле-
ранција.

Во изминатиот период обемна работа имаше Комисијата
за стоматолошка етика и деонтологија при Комората по од-
нос на прекршување на Кодексот на стоматолошката ети-
ка и дентологија, но и на други акти кои не се во надлежност
на Комората туку на ДСЗИ и ФЗОРСМ за чии понатамошни
постапки не сакаме како Комора да прејудицираме..

Имено, согласно насоките на Министерството, а со цел
спречување на ширење на вирусот Ковид 19, ФЗОРСМ на
ден 01.04.2020 истакна Соопштение, сите приватни стома-
толошки здрaвствени установи во мрежа, со својата опре-
ма и кадар да се ставаат на режим на мирување (беа дос-
тапни на мобилен телефон од дома за своите пациенти). Во
овој период работеше само Итната стоматолошка служба,
организирана од Здравствените домови и месечниот рас-
поред изготвен од Комората, и тоа само за ИТНИ СТОМА-
ТОЛОШКИ УСЛУГИ.

Но за жал, на службениот маил на Комората, во текот на
месец април стигнаа многу Известувања од доктори за пре-
вземање на пациенти од страна на нивни колеги за време
на вонредна состојба, односно за времетраење на рестри-
ктивниот период. Засегнатите колегите, во своите дописи
бараа од Комората да превземе мерки по однос на таа
појава, по што Кризната група на Комората побара од
ФЗОРСМ објаснување и информација за вистинитоста на
наведените аномалии.

На ден 17.08.2020 година, од Фондот за здравствено
осигурување на Република Северна Македонија до Сто-
матолошката комора на Македонија е доставено Извес-
тување со список на доктори на стоматологија, кои и пок-
рај рестриктивниот режим на работа, работеле и запишу-
вале нови пациенти, во периодот од 01.04. до 13.05.2020
година.

Врз основа на доставеното Известувањето од ФЗОРСМ,
Комисијата за стоматолошка етика и деонтологија при
СКМ, испрати Известување до сите доктори кои беа еви-
дентирани на листата, да се произнесат во форма на пис-

Член 46
Докторите на стоматологија се должни да соработуваат меѓу себе. Темелните вредности на меѓусебната сора-

ботка се базирани на другарство, искреност и отвореност, толеранција, пренесување и размена на знаења и ис-
куства и на меѓусебно почитување како личности и на трудот што го вложуваат.

Докторот стоматолог кон својот колега и кон другите соработници треба да се однесува така како што тој сака тие
да се однесуваат кон него.

„Законските решенија се етички засновани, но етичките норми се често многу пошироки и построги од законските... За-
тоа и не постои стоматолошка Комора која нема свој Кодекс за стоматолошка етика и деонтологија. Ако пак, се обидеме
зборот деонтологија да го преведеме во буквална смисла на зборот, то гаш доаѓаме до тоа дека, деонтологија е наука за
должностите... Кодексот не постои со цел кон него да им се суди на докторите по стоматологија. 

Меѓутоа, за жал, докторот кој грубо ги прекрши одредбите на Кодексот, ќе биде во неблагородна позиција да му се су-
ду на неговата професионална чест.“

д-р Сци. Милан Камчев 
Претседател на Собрание и Комисија за етика и правни прашања на СКМ ( 2006-2010) и автор на Кодекс на стомато-
лошка етика и деонтологија

* Инфо бр.5  на Стоматолошка комора на Република Македонија, јуни 2007 година
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мена Изјава за вистинитоста на инфорамацијата од ФЗО,
како и основот по кој запишувале нови пациенти. 

Сите докторите доставија писмени Изјави согласно Из-
вестувањето испратено од Комисијата, по што истите беа
поделени во неколку групи (според содржината на Изјави-
те, бројот на запишани пациенти и доказите приложениво
самите изјави) и беа разгледани на седница на Комисијата
за стоматолошка етика и деонтолoгија, одржана на ден
12.11.2020 година.

Врз основа на одредбите од член 6 став 1 точка 2 од Де-
ловникот за работа на Комисијата за стоматолошка етика и
деонтолoгија, а по увид во содржината на Изјавите на док-
торите, Комисијата едногласно донесе став за првата гру-
пата на  доктори, во кои спаѓаат доктори кои воглавно и ра-
ботеле во дежурни ординации и кои имале регистрирано
пациенти кои во дадениот момент немале матичен стома-
толог, што значи немало превземање на пациент, не е из-
вршена промена на избран матичен стоматолог и согласно
Изјавите истото е направено во интерес на пациентите за
да може да пациентите да може дане плаќаат приватно, да
добијат рецепт, боледување или упат до дежурните, итни-
те стоматолошки амбуланти како што воедно налагаше и
упатсвото на ФЗО.

За  група на  доктори за кои се потврди дека постои свесно
презапишување пациенти, (во значително мал број) при што
и самите докторите и во своите Изјави наведуваат дека се
свесни за сторениот прекршок и искажуваат искрено каење
за пропустот кој го направиле од различни побуди, во Коми-
сијата се отвори поопширна дискусија и Комисијата едно-
гласно зазеде став дека на докторите, членови на Комората: 

1. д-р Љупчо Соколов
2. д-р Меџит Ѓулиовски
3. д-р Деан Тимосиевски
4. д-р Никола Ѓорѓиев
5. д-р Дарко Ѓоршески
6. д-р Лиле Трпеска
7. д-р Драган Стојановски
8. д-р Бејта Аријана
9. д-р Владо Маркоски и
10. д-р Ќерим Беќири

доволно е да им се укаже во иднина да работат и постапу-
ваат во согласност со Кодексот на стоматолошка етика и де-
онтологија и актите на Комората, почитувајќи ги задолже-
нијата на Министерството за здравство на РСМ, но  и дека
истиот заклучок ќе се објави јавно на веб-страна на Комо-
рата и во гласилото на Комората, Vox Dentarii, како и дека ќе
се извести Извршниот одбор на Комората, без да се
прејудицира, односно предвремено да се претпоставува за-
клучок за можните понатамошни постапките од страна на
ДСЗИ и ФЗОРСМ поврзани со прекршување на нивни акти
во наведените случаи.

За последната група доктори во која спаѓаат докторите: 
1. д-р Теодора Лазареска 
2. д-р Огнен Димчевски,

Комисијата сака да извести дека 
Д-р Теодора Лазарескадостави Изјава во која наведе де-

ка станува збор за период кој се совпаднал со промената на
матичниот стоматолог во ординацијата, односно во месец

март добила анекс-договор за промена на матичен лекар
во договор со претходната докторка Лулјета Мустафа, а па-
циентите ги известувале преку телефон за настанатата сос-
тојба и по нивна согласност дадена по телефон, истите би-
ле внесувани во евиденција и исто така запишувала и па-
циенти дополнително кои своеволно го промениле избра-
ниот матичен стоматолог, па со оглед дека согласно листа-
та на ФЗОРСМ станува збор за 560 пациенти, Комисијата
не можеше како оправдана околност да ги земе фактите од
Изјавата, а врз основа и на целокупната документација ос-
тавена во прилог на Изјавата, Комисијата едногласно утвр-
ди дека д-р Теодора Лазареска, искористувајќи го наведе-
ниот период на мирување на ординациите, регистрирајќи
нови пациенти по нивна телефонска согласност, сторила
свесно прекршување на одредби од Кодексот на стомато-
лошката етика и деонтологија.

Д-р Огнен Димчевски достави Изјава во која навел дека
во целата постапка се водел со намера да биде админист-
ративно достапен на група заостанати нерегистрирани па-
циенти, со цел да им биде на располагање во случај да има-
ат потреба за рецепт, упат или боледување, но Комисијата
со оглед на значителниот број на третиранина тој начин па-
циенти на други колеги, не можеше како оправдана окол-
ност да го земе тој факт, а врз основа на сето наведено во
Изјавата, Комисијата утврди дека д-р Димчевски искорис-
тувајќи го наведениот период на мирување на ординации-
те на своите колеги, регистрирајќи нови пациенти, иако
имал можност за увид во системот на евиденција, сторил
свесно презапишување на туѓи пациенти (во значителен
број), постапувајќи во целост некоректно спрема друг ко-
лега/колеги, со што направил прекршување на одредби од
Кодексот на стоматолошката етика и деонтологија, однос-
но член член 6, член 7, член 12, член 19, член 31, член 32, член
42, член 46, член 47, што е спротивно на член 72 од Кодек-
сот и на член 14 став 1 точка 1, точка 10, точка 12 и 13 од Ста-
тутот на СКМ.

Поради погоренаведеното, Комисијата констатираше
дека и во случајот со д-р Теодора Лазареска и со д-р Огнен
Димчевски постои грубо прекршување на одредби од Ко-
дексот на стоматолошка етика и деонтологија и Статутот на
Стоматолошката комора на Македонија, со што едноглас-
но донесе Одлуки во кои се утврдува прекршување на Ко-
дексот на стоматолошка етика и деонтологија, со грубо
кршење на член 6, член 7, член 12, член 19, член 31, член 32,
член 42, член 46, член 47, што е спротивно на член 72 од Ко-
дексот и  член 14 став 1 точка 1, точка 10, точка 12 и 13 од Ста-
тутот на СКМ. 

Одлуките од седницата на Комисијата, согласно одред-
бите од Деловникот за работа на Комисијата, се доставу-
ваат до именуваните, Претседателот на Стоматолошката
комора на Македонија, Извршниот и Надзорниот одбор на
Комората, како и за понатамошни постапки согласно акти-
те на Комората за понатамошно процесуирање пред Судот
на честа на Комората согласно Кодексот на стоматолош-
ката етика и деонтологија на Стоматолошката комора на
Македонија, истотака без да се прејудицира, односно пред-
времено да се претпоставува заклучок за можните поната-
мошни постапките од страна на ДСЗИ и ФЗОРСМ поврза-
ни со прекршување на нивни акти во наведените случаи.
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Признавање на професионални
квалификации во земјите членки
на Европска унија

Апликацијата за членство на Република Северна Маке-
донија во Европската унија, наметна  потреба од забрзани
реформи и усогласување на програмите од различни об-
ласти со европската легислатива.

Областа на заемно признавање на професионални ква-
лификации е дел од Поглавје 3 – Право на признавање и
слобода на давање на услуги. Европското законодавство
во Поглавјето 3 се состои од Договорни одредби кои се од-
несуваат на двете слободи во внатрешниот пазар и осум
директиви. Како дел од обврските за нашата држава во
Поглавјето 3, мора да се обезбеди хармонизација на ле-
гислативата со Европското законодавство во областа на
заемно признавање на професионални квалификации.
Ова вклучува хармонизација на националното законо-
давство со Директивата 2005/36/ЕЗ на Европскиот Пар-
ламент и Советот за признавање на професионалните ква-
лификации.

Директивата 2005/36ЕЗ дава детални правила за при-
знавање на квалификациите на професионалците кои са-
каат да ја извршуваат својата професија (на трајна основа
преку основање или привремена преку давање услуги) во
Земја членка различна од онаа каде се стекнати квалифи-
кациите. Признавањето на професионалните квалифика-
ции од земјата членка-домаќин ќе му овозможи на профе-
сионалецот да добие пристап во таа земја до истата профе-
сија како и онаа за која е квалификуван, односно во домаш-
ната земја членка и да ги извршува професионалните ак-
тивности под исти услови како и државјаните на земјата
членка домаќин.

Професијата доктор по дентална медицина (вклучувајќи
ги и специјалистите) припаѓа во групата на професии на ав-
томатско признавање, односно признавање на професии
кои се усогласени со условите на минимум услови за обука.
Во оваа група спаѓаат и докторите (вклучувајќи ги и спе-
цијалистите), медицинските сестри, акушерките, фармацев-
тите, архитектите и ветеринарните хирурзи. Останатите про-
фесии се дел од  генералниот систем на признавање или
признавање на база на професионално искуство. 

Последниве десетина години Министерството за образ-
ование и наука интензивно работеше на хармонизација со
препораките за имплементација на системот за признавање
на професионални квалификации и изготвен е нацрт закон
за признавање на професионални квалификации кој е пра-
тен до сите надлежни институции на разгледување. Исто та-
ка, изготвен е акциски план кој идентификува рокови, над-
лежни органи и институционална поставеност како и мерки

за јакнење на капацитетите во институциите надлежни за
имплементација на целиот систем на професионални ква-
лификации. 

Системот за признавање на професионални квалифика-
ции опфаќа седум сегменти: Усвојување на Закон за при-
знавање на професионални квалификации, усвојување на
секундарното законодавство, назначување овластени тела,
назначување на национален координатор за признавање на
професионални квалификации, воспоставување на коор-
динативна  група за признавање на професионални квали-
фикации, појаснување на потребните информации кои се
пренесуваат преку единствената точка за контакт како и вос-
поставување на процедури по електронски пат  и основање
на центар за помош. 

Согласно наодите од претходните анализи, подготвен е
целосно нов текст на Законот за признавање на професио-
нални квалификации за кој Европската Комисија направи
анализа и донесе заклучок дека истиот е во согласност со
барањата на директивата, а воедно предложи и неколку
технички измени на текстот. Со цел обезбедување на це-
лосна усогласеност и имплементација на директивата во
националното законодавство, потребно е покрај усвојува-
ње на Законот за признавање на професионални квали-
фикации да се усвојат и 16 правилници и 5 одлуки кои про-
излегуваат од него. 

Надлежни тела за признавање на професионални квали-
фикации се министерствата во Република Северна Маке-
донија, кои всушност ги пропишуваат условите за вршење
одредена професија.  Секоја земја членка мора да воспос-
тави соодветна институционална структура со цел да обез-
беди целосна имплементација на барањата од директивата
со националното законодавство , како и со професионал-
ните обврски на оние кои извршуваат одредени професии,
да ги утврди професионалните квалификации на своите
државјани и да се справи со барањата за признавање на
професионални квалификации. 

Земајќи ги во предвид тековните надлежности на комо-
рите,  а согласно европските практики, се препорачува  над-
лежностите за признавање на професионални квалифика-
ции за секторските професии да бидат интегрирани во ве-
ќе постоечката процедура воспоставена за професионал-
ците во рамките на коморите. Професионалците на кои им
се признаени професионалните квалификации се обврза-
ни да бидат регистрирани во постоечките регистри кои ги
водат коморите. Исто така надлежните органи се обврзани
да соработуваат со други органи за размена на информации
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поврзани со поведени постапки или изречени дисциплин-
ски мерки или одредби за санкционирање на криминални
активности или било кои други сериозни и специфични си-
туации кои што може да имаат последица при давање на
професионални услуги односно вршење професионални
активности (коморите треба да водат таква евиденција во
сопствените регистри).

На крајот, надлежниот орган ќе ја издаде целокупната пот-
ребна документација  за лицето кое се стекнало со профе-
сионална квалификација во Република Северна Македонија
и сака да ја извршува својата професија во некоја од земјите
членки на унијата или пак во трети земји (во документацијата
се вклучени сите сертификати и документи кои потврдува-
ат добро поведение на професионалецот или пак доказ де-
ка добриот карактер или репутација на професионалецот
или дека не банкротирал, не бил суспендиран или му била
забранета активност за вршење на професијата во случај на
сериозна професионална грешка или криминален пре-
кршок). Оваа обврска може административно и успешно да
биде завршена од страна на коморите.

Во согласност со Директивата  2005/36/ЕЗ  потребен е
централен пристап на информации преку интернет, пришто
земјите членки гарантираат за одредени информации за
признавање на професионални квалификации  и истите  ре-
довно се ажурираат.

Обврската за усогласување со директивата за признава-
ње на професионални квалификации покрај обезбедување
на правна рамка исто така е поврзано со обезбедување и на
институционални и административни капацитети за спро-
ведување на обврските од истата и во таа насока  предви-
дено е основање на центар за помош.

За имплементација на системот за  признавање на про-
фесионални квалификации во Република Северна Маке-
донија неопходно е  меѓудругото и воведување на барања
за минимум обука на секторските професии. Имено, Дирек-
тивата воведува автоматски систем за признавање на т.н.
секторски професии што подразбира автоматско призна-
вање на професијата доктор по дентална медицина. Од тие
причини, за овие професии е предвидена  хармонизација на
минимум барања за обука  кои што треба да бидат прифа-
тени и усогласени од секоја земја членка за соодветната про-
фесија. По исполнувањето на барањата од директивата, што

се утврдува од страна на Европската комисија, за овие про-
фесии се обезбедува принцип на автоматско признавање.

Во исто време земјите членки се обврзани да гарантира-
ат дека професионалците кои  поседуваат тип на диплома
наведена во листата на директивата, со која се потврдува
дека обуката е соодветна на барањата од директивата, има-
ат право на пристап и извршување на професијата преку
системот за автоматско признавање. 

Ваквата обврска е задолжителна за земјите членки на ЕУ
кои е потребно да ги усогласат обуките со барањата вос-
поставени во Директивата и мора да биде обезбедено пред
издавањето на дипломата за завршено образование и обу-
ка за секторска професија. Земјите членки на ЕУ се слобод-
ни во изборот доколку сметаат дека освен минимум бара-
њата за обука пропишани во директивата, треба да воведат
дополнителни барања (пр. пракса после дипломирање,
државен испит и сл). Сепак мора да се напомене дека до-
полнителните барања на земјите членки не може да бидат
обврзувачки за државјаните на ЕУ земјите кои бараат да им
бидат признаени нивните квалификации во одредена земја. 

За секторските професии постојните закони не ги гаран-
тираат минимум барањата за обука (ова се однесува на
содржината, траењето и нивото на обука). Условите за при-
ем во високо образованите институции како и време трае-
њето на образовните програми и обука мора да бидат про-
верени и да бидат во согласност со Директивата
36/2005/ЕЗ.  Промените во правната рамка ги врши држа-
вата кандидат за член во ЕУ, а проверката и оценката за сте-
пенот на усогласеност на образовните и програмите за обу-
ка се врши од страна на специјално назначени експерти од
Европската комисија во текот на преговорите за членство
во Унијата.

Академската студиска програма од областа на стомато-
логијата (доктор по дентална медицина) опфаќа студиска
програма во траење од најмалку пет години и 5.000 часа
теоретска и практична настава, додека специјализираната
стоматолошка програма опфаќа теоретска и практична нас-
тава во универзитетски клинички центар одобрен за таа цел
од страна на министерството надлежно за работите од об-
ласта на здравството и се уредува со посебен закон.

Проф. д-р Јулијана Николовска
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СТОМАТОЛОШКА КОМОРА НА МАКЕДОНИЈА
MACEDONIAN DENTАL CHAMBER

Скопје, 02.05.2020 година

Врз основа на член 121 став (3) од Законот за здравствената
заштита („Службен весник на Република Македонија” број

43/12, 145/12, 87/13, 164/13, 39/14, 43/14, 132/14,188/14, 10/15,
61/15, 154/15, 192/15, 17/16, 37/16, 20/19 и „Службен весник на
Република Северна Македонија“ бр. 101/19, 153/19, 180/19 и
275/19) и член 21, став 1 точка 21 и член 81, став 1 точка 30 од
Статутот на Стоматолошката комора на Македонија, Собра-

нието на Стоматолошката комора на Македонија на седницата
одржана на ден 02.05.2020 година донесе

П Р А В И Л Н И К

за составот на испитната комисија, начинот на полагање на
стручниот испит, начинот на проверката на стручните знаења

и вештини и обрасците на уверението за положен стручен
испит на здравствените работници со високо образование од

областа на стоматологијата

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 

Член 1

Со овој правилник се утврдува составот на испитната
комисија, начинот на полагањето на стручниот испит, начинот
на проверката на стручните знаења и вештини и образецот на
уверението за положениот стручен испит на здравствените
работници со високо образование од областа на
стоматологијата (во натомошниот текст: доктори на
стоматологија). 

Член 2

Стручниот испит се полага заради проверка на стручните
способности на докторите на стоматологија по завршувањето
на пробната работа, според план и програма утврдени со
правилник донесен од министерот за здравство.

II. СОСТАВ НА ИСПИТНАТА КОМИСИЈА 
Член 3

Полагањето на стручниот испит го спроведува
Стоматолошката комора на Македонија (во натамошниот текст:
Комора) пред испитна комисија составена од пет члена и тоа: 

- претседател на испитната комисија кој е доктор на науки
од областа на стоматологијата, со најмалку пет години
работно искуство од денот на стекнувањето на звањето
доктор на стоматолошки науки, 

- три члена доктори на науки од областа на стоматологијата,
со најмалку три години работно искуство од денот на
стекнувањето на звањето доктор на стоматолошки науки и

- еден член, дипломиран правник со најмалку пет години
работно искуство во подготовка на закони од областа на
здравството.

Претседателот и членовите на испитната комисија од став 1,
алинеја 1 и 2 на овој член, треба да се и членови на Комората и
да се вработени во акредитирана високообразовна установа. 

Претседател и член на испитната комисија од став 1, алинеја
1 и 2 на овој член, не може да биде лице кое било вклучено во
процесот на изведување на пробната работа на кандидатот.

По исклучок од став 3 на овој член, за член на испитната
комисија може да биде назначено лице кое било вклучено во
процесот на изведувањето на пробната работа на кандидатот,
ако се спроведува методот на истовремена проценка на група
кандидати, а не на поединечен кандидат.

Член 4

Испитните комисии се формираат од страна на
претседателот на Комората со решение.

Бројот на испитните комисии зависи од бројот на пријавените
кандидати во една сесија.

При формирање на испитната комисија, претседателот на
Комората е должен да води сметка за различност на
специјалностите на членовите на испитната комисија.

Решението за формирање на испитните комисии, освен
податоци за претседателот и членовите на комисијата, содржи
и податоци за секретар-записничар на испитната комисија (во
натамошниот текст: секретар).

Претседателот на Комората за секоја сесија го определува
секретарот од редот на вработените во Секторот за државни
испити и обуки во Комората.

Доколку некој од членовите на испитната комисија биде
спречен да присуствува на денот на одржувањето на стручниот
испит, претседателот на Kомората со решение го пополнува
испразнетото место. 

Информатичко-техничка подршка на испитот се врши од
страна одговорното лице задолжено за раководење со
софтверот - база на испитни прашања за полагање на
стручниот испит.

Секретарот - записничар и одговорното лице задолжено за
раководење со софтверот - испитната база за стручниот испит,
вршат административно-технички работи во врска со
спроведувањето на стручниот испит.

III. НАЧИН НА ПОЛАГАЊЕ НА СТРУЧНИОТ ИСПИТ И
НАЧИН НА ПРОВЕРКА НА СТРУЧНИТЕ ЗНАЕЊА И
ВЕШТИНИ 

Член 5

Полагањето на стручниот испит се пријавува од страна на
докторот на стоматологија кој ја завршил пробната работа (во
натамошниот текст: кандидатот), најдоцна во рок од една
година од денот на завршувањето на пробната работа, со
поднесување на пријава за полагање на стручниот испит со
прилог докази:

- уверение и диплома за завршено високо образование од
областа на стоматологијата, 

- книшка за завршена пробна работа, пополнета согласно
планот и програмата за пробна работа и

- потврда за уплатени средства на сметка на Комората.  

Доказите од став 1, алинеја 1 на овој член треба да бидат
доставени во фотокопија заверена кај нотар, а доказите од став
1, алинеја 2 и 3 на овој член треба да бидат доставени во
оригинал. 



15vox dentariiСТОМАТОЛОШКА КОМОРА НА МАКЕДОНИЈА

актуелно

По исклучок од став 1 на овој член, кандидатот може
стручниот испит да го полага и по истекот на една година од
денот на завршувањето на пробната работа во случаи на
подолго отсутство поради болест, повреда, бременост, раѓање
и мајчинство, како и повик од надлежен орган, за што
кандидатот, покрај пријава за полагање на стручен испит, треба
да достави соодветно писмено барање со соодветен доказ за
оправданоста на случајот.

По барањето од став 3 одлучува претседателот на Комората.
Член 6

Кандидатот кој пробната работа ја завршил и стручниот испит
ги поминал и положил во странство, најдоцна во рок од една
година од денот на завршувањето на пробната работа, може да
поднесе пријава за признавање на пробната работа и
положениот стручен испит со прилог докази:

- диплома за завршен стоматолошки факултет во странство, 
- решение за признавање (нострификација) на високо

образование, издадено од соодветен орган во Република
Северна Македонија,

- писмен доказ за завршена пробна работа во странство и
положен стручен испит и

- програма за пробна работа на државата каде е извршена
пробната работа и положен стручен испит. 

Доказите од став 1 на овој член се доставуваат преведени на
македонски јазик и заверени на нотар.

Член 7

Доставената пријава за полагање на стручен испит, со
потребните докази, се разгледува од страна на секретарот на
испитната комисија за да се утврди дали се доставени
потребните докази за исполнување на условите за полагање на
испитот кој ги подготвува и досиејата, записниците и другиот
потребен материјал за полагањето на испитот.

Член 8

Секретарот, пријавата на кандидатот кој пробната работа ја
завршил и стручниот испит ги поминал и положил во странство,
со потребните докази од член 7 од овој правилник ја доставува
до посебна комисија на Комората, формирана од
претседателот на Комората, составена од три члена.

Членови на комисијата треба да се доктори на науки од
областа на стоматологијата, со најмалку пет години работно
искуство од денот на стекнувањето на звањето доктор на
стоматолошки науки, членови на Комората и вработени во
акредитирана високо образовна институција. 

По разгледување на пријавата со доказите, од страна на
секретарот се испраќа известување до кандидатот дека му е
одобрено, односно не му е одобрено полагање на стручниот
испит, писмено или по електронски пат. 

Кандидатот на кој не му е одобрено полагање на стручниот
испит има право на увид во доставената документација и право
на барање на повторно разгледување од страна на комисијата.

Одлуката на комисијата по повторно разгледување е конечна. 
За кандидатите на кои им е одобрено полагањето, Комисијата

од став 1 на овој член им одредува идентификациони броеви
под кои ќе го полагаат стручниот испит и ја утврдува листата
која ја доставува до испитната комисија. 

Член 9

Полагањето на стручниот испит се спроведува во испитни
сесии и тоа: во февруарска, априлска, јунска, септемвриска и

ноемвриска испитна сесија.
Стручниот испит се спроведува согласно позитивните

законски прописи на Република Северна Македонија. 
По исклучок од став 1 на овој член, по потреба, заради

зголемен број на кандидати може да се определат и други
испитни сесии за полагање на стручниот испит.

Кандидатите, пријавите за полагање на стручен испит ги
поднесуваат најдоцна до 15-ти во месецот кој претходи на
месецот на закажаната испитна сесија, освен во случајот од став
2 на овој член.

Секретарот, најдоцна 15 дена пред денот на полагањето на
стручниот испит, писмено или по електронски пат ги известува
кандидатите за денот, часот и местото на одржување на
стручниот испит. 

Трошоците за полагање на стручниот испит се согласно актот
со кој е утврдена висината на трошоците за полагање на
стручниот испит.

Член 10

Кандидатот, стручниот испит го полага на ден, време и место
определено за полагање во доставеното известување. 

Кандидатот, најдоцна два дена по приемот на известувањето,
го потврдува по писмен или електронски пат присуството за
полагање на стручниот испит.

Најдоцна два дена пред полагање на стручниот испит,
кандидатот со писмено барање и соодветни докази може да
побара одлагање на испитот, само во случаите на подолго
отсуство поради болест, повреда, бременост, раѓање и
мајчинство, како и повик од надлежен орган, за што одлука
донесува претседателот на Комората.

Доколку кандидатот не го потврди присуството или го
потврди, но неоправдано изостане, ќе се смета дека не го
полагал стручниот испит во таа сесија, а трошокот за
повторното полагање ќе биде со иста висина како за оние
кандидати кои полагале, но успешно не го поминале првиот или
вториот дел од стручниот испит.

Ако во текот на полагањето на испитот настанат оправдани
причини (болест, несреќа и сл.) поради кои кандидатот не е во
можност да го продолжи полагањето, испитот се прекинува и
продолжува во наредната сесија за која кандидатот се пријавил,
но не подоцна од истекот на рокот од една година по
завршување на пробната работа. 

Кандидатот за постоењето на оправданите причини
поднесува соодветни докази.

Член 11

Пред отпочнување на стручниот испит, секретарот на
испитната комисија врши идентификација на кандидатите
преку проверка на соодветен документ за идентификација
(важечка лична карта или пасош). 

Во текот на траењето на испитот, кандидатот не смее да
користи мобилен телефон, други електронски уреди за
комуникација, да комуницира со другите кандидати и да се
служи со други недозволени средства при полагањето. 

Доколку кандидатот постапи спротивно од став 2 на овој член,
претседателот на испитната комисија го отстранува од
полагањето на стручниот испит, при што се смета дека
кандидатот не го положил испитот.

Член 12

Стручниот испит се состои од два дела и по правило се
изведува во два дена: 
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- прв, теоретски дел, кој се состои од тест кој се полага во
електронска форма и со кој се проверува теоретското
знаење на кандидатот и

- втор, практичен дел, со кој се проверува способноста на
кандидатот за примена на стекнатото теоретско знаење во
практика.

Член 13

Подготвувањето, ажурирањето и одржувањето на испитните
прашања и студиите на случај во базата на прашања во
зависност од измените во програмата за пробната работа на
докторите на стоматологија, го врши посебна комисија
формирана од страна на претседателот на Комората. 

Тестот за првиот дел од стручниот испит се формира од
базата на испитни прашања и студии на случај, изготвени од
комисијата од став 1 на овој член. 

Првиот дел на стручниот испит се полага во просторија,
посебно опремена за полагање на испитот со материјално-
техничка и информатичка опрема и интернет врска. 

Тестот е составен од прашања и студии на случај кој
компјутерски се генерира, односно по случаен избор го
одредува софтвер од базата на прашања и студии на случај,
најмногу 15 минути пред почетокот на испитот. Тестот се полага
електронски, со избирање на еден точен одговор од понудените
четири можни одговори. 

Тестот содржи прашања со вкупно 100 бода, односно
прашањата се бодирани со 40 бода, а студиите на случај се
бодирани со 60 бода. 

Тестот се смета за положен доколку се освоени најмалку 30
бода за прашањата и 40 бода за студиите на случај.

Полагањето на тестот трае најмногу 90 минути. 
Резултатите од првиот дел на стручниот испит се добиваат на

истиот ден од денот на полагањето.
Доколку кандидатот не го положи првиот дел од испитот не

може да го полага вториот дел од испитот. 
Член 14

Доколку кандидатот не е задоволен од резултатот на тестот,
може да поднесе барање за увид во тестот и да изврши увид
истиот ден.

Доколку кандидатот по увид во тестот смета дека резултатите
не се точни, односно смета дека со дадените одговори го положил
тестот, веднаш по увидот може да поднесе барање за увид во
тестот кој го врши предиспитната комисија во полн состав.

Испитната комисија во полн состав, по поднесеното барање,
врши увид во тестот на кандидатот, пред почетокот на вториот
дел на испитот.

Кандидатот може да се стекне со право да продолжи со
вториот дел од испитот доколку испитната комисија утврди со
одлука дека тестот може да се смета за положен.

Член 15

По положувањето на првиот дел од стручниот испит,
кандидатот се упатува на полагање на вториот, практичниот дел
од стручниот испит.

Вториот дел на стручниот испит се полага по правило
наредниот ден, односно најдоцна за пет дена од денот на
одржувањето на првиот дел на стручниот испит.

Практичниот дел на стручниот испит се состои од разговор
со пациент, од интраорален и екстраорален преглед на тој
пациент и/или од стручна анализа на рендген снимка или
други податоци за дентална состојба на даден случај во

овластена здравствена установа или во просторот на
Комората.

Пред започнување на испитот, испитната комисија на сите
кандидати им ја објаснува постапката за полагање на
практичниот дел од стручниот испит.

Кандидатот, во овластената здравствена установа или во
просторијата на Комората во која е инсталирана опрема која
овозможува симулирање на стоматолошка интервенција, ќе
влезе заедно со членовите на испитната комисија и ќе добие
пациент или рендген снимка или други податоци за дентална
состојба на даден случај, како и образец - анамнестички лист,
во кој што го внесува идентификациониот број, ги забележува
најзначајните податоци од анамнезата, физикалниот наод,
диференцијалната дијагноза, како и можните идни испитувања
и евентуалната терапија. 

Кандидатот го пополнува образецот - анамнестички лист со
читлив ракопис и со сите потребни податоци од на пра ве ни от
објективен преглед, односно анализа на рендген сним ката или
други податоци за дентална состојба на даден слу чај, во време
од 15 минути, по што го предава на прет се да телот на
комисијата.

Во текот на полагањето на практичниот дел од испитот, ис -
пит ната комисија ги набљудува комуникациските способности
на кандидатот, клиничките вештини при објективниот (екс тра -
орален и интраорален) преглед, интерпретацијата на наодите
од клиничкото испитување, односно анализа на рендген снимка
или други податоци за дентална состојба на даден случај
(диференцијална дијагноза, дијагноза, потреба од понатамошни
испитувања, план за терапија итн.).

Вториот, практичен дел од испитот се смета за положен
доколку мнозинството од вкупниот број на членови на ис пит -
ната комисија се согласни дека кандидатот дал за   до во лителен
одговор.

Полагањето на практичниот дел од испитот може да трае
најмногу 90 мин. 

Резултатите од вториот дел на стручниот испит се објавуваат
на денот кога се полага практичниот дел.

Член 16

Кандидатот кој не го положил вториот практичен дел од
стручниот испит, може повторно да го полага тој дел од испитот
уште еднаш во првата наредна сесија, доколку не е изминат
рокот од една година од денот на завршувањето на пробната
работа. 

Ако кандидатот не го положи вториот практичен дел од
стручниот испит во рокот од став 1 на овој член, се смета дека не
го положил стручниот испит и повторно го полага стучниот
испит во целост.

Член 17

По завршувањето на вториот практичен дел од испитот,
претседателот на комисијата, во присуство на сите членови на
испитната комисија, го известува кандидатот за конечниот
резултат од полагањето на стручниот испит.

Испитната комисија работи во полн состав, го спроведува
полагањето и ги оценува резултатите од испитот.

Стручниот испит се смета за положен ако испитната комисија
оценила дека кандидатот ги положил двата дела на стручниот
испит. 

Успехот се оценува со „положил“ или „не положил“. 
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Член 18

За текот на полагањето на стручниот испит и проверката на
стручните знаења и вештини се води записник, во кој се
содржани податоци за кандидатот: име, презиме и единствен
матичен број, датумите на полагањето на првиот - теоретски дел
и вториот -практичен дел од испитот, време и место на
полагањето, освоените бодови, листата на испитните прашања,
поставените прашања на практичниот дел на испитот,
заклучокот за постигнатите резултати од испитот, одлуката на
испитната комисија дали кандидатот го положил или не го
положил стручниот испит, потпис на секретарот на комисијата и
потписи на претседателот и членовите на комисијата.

Член 19 

Кандидатот кој не го положил стручниот испит во целост (двата
дела од испитот), може повторно да го полага испитот се до истекот
на рокот од една година по завршување на пробната работа. 

Доколку кандидатот не го положи стручниот испит во рок од
една година од денот на завршувањето на пробната работа,
повторно ја извршува пробната работа.

IV. ОБРАЗЕЦ НА УВЕРЕНИЕ ЗА ПОЛОЖЕН 
СТРУЧЕН ИСПИТ

Член 20

На кандидатот кој го положил стручниот испит му се издава
уверение за положен стручен испит. 

Уверението за положен стручен испит од став 1 на овој член
се издава отпечатено на хартија со бела боја во А4 формат, на
образец во прилог бр. 1 кој е составен дел од овој правилник.

Уверението се издава во два примерока, од кои еден
примерок се врачува на кандидатот кој го положил испитот.

Член 21

За полагањето на стручниот испит Комората води евиденција
во евидентен дневник и ги чува досиејата на сите кандидати кои
полагале стручен испит.

Во досието на кандидатот се чуваат: пријавата за полагање
со доказите, записникот, тестовите, испитните прашања и други
материјали ако ги има, во врска со полагањето на испитот, како
и вториот примерок од уверението за кандидатите кои го
положиле стручниот испит. 

V. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 
Член 22

Овој правилник влегува во сила со денот на неговото
донесување, а ќе се применува по добивање на согласност од
министерот за здравство.

По добивање на согласност од министерот за здравство, овој
правилник ќе се објави во „Службен весник на Република
Северна Македонија", списанието на Комората и на веб-
страницата на Комората.

Бр. 02-438/3         Собрание на Стоматолошка комора 
02.05.2020 година на Македонија

Претседател, 
д-р Оливер Манасиев



актуелно

ИнФоРмаЦИја за ПРИјаВа за членови на 
испитна комисија за полагање на стручен испит

Согласно Правилникот за составот на испитната комисија,
начинот на полагање на стручниот испит, начинот на
проверката на стручните знаења и вештини и обрасците на
уверението за положен стручен испит на здравствените
работници со високо образование од областа на сто ма то ло -
ги јата (Сл.весник на РСМ бр. 148/20), полагањето на
стручниот испит го спроведува Стоматолошката комора на
Македонија, пред испитна комисија составена од пет члена. 

Претседател на испитна комисија може да биде доктор на
науки од областа на стоматологијата, со најмалку пет години
работно искуство од денот на стекнувањето на звањето
доктор на стома то лош ки науки. 

Членови на испитна комисија може да бидат доктори на
науки од областа на стоматологијата, со најмалку три години
работно искуство од денот на стекнувањето на звањето
доктор на стомато лошки науки.

Претседателот и членовите на испитната коми сија треба да
се и членови на Комората и да се вработени во акредитирана
високообразовна установа. 

Сите членови на Комората кои и досега учествувале при
спроведување на стручните испити по електронски пат ќе ја
добијат Пријавата за член на испитна комисија за стручен ис-
пит и треба доколку се заинтересирани да продолжат со учест-
вото при спроведување на стручните испити, треба Пријава-

та со дополнително бараните документи да ги пратат на е-ме-
ил (florentina@skm.mk ) најдоцна до 15.01.2021 година.

Сите членови на Стоматолошката комора на Македонија кои
сметаат дека ги исполнуваат условите предвидени во Пра-
вилникот за стручен испит, и кои досега не учествувале при
спроведување на стручните испити, до 25.12.2020 г.,можат по
електронски пат да побараат Пријава за член на испитна ко-
мисија за стручен испит, која треба да ја пополнат и со допол-
нително бараните документи да ја пратат на е-маил ( florenti-
na@skm.mk ) најдоцна до 15.01.2021 година. 

За сите дополнителни прашања, може да се обратите на вра-
ботените во Стручната служба на Комората (или на Раководи-
телот на Секторот државни испити и обуки – Флорентина Кајоли,
на маил ---  florentina@skm.mk или на  моб. 075 208 971).

Списокот на испитувачи од стрна на ИО на СКМ ќе се ажу-
рира на секои 6 месеци.

Пречистениот текст на Правилникот за сост авот на
испитната комисија, начинот на полагање на стручниот испит,
начинот на проверката на стручните знаења и вештини и
обрасците на уверението за положен стручен испит на
здравствените работници со високо образование од областа
на стоматологијата   е објавен во Vox Dentarii стр.14-17 во Бр.46
(декември 2020 година) .
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Утврден годишниот план за 2021
Комисијата за стручни стоматолошки прашања на Сто-

матолошка комора на Македонија, на својот состанок одр-
жан на ден 04.12.2020 година, го утврди Годишниот план
за КСУ за 2021 година во услови на сеуште присутна пан-
демија со КОВИД 19 и  рестрикциите со постоечките Про-
токоли, кои се однесуваат на организирање на симпозиу-
ми, семинари, конгреси и други облици на КСУ.

Поради законската обврска врз која Комората немаше
влијание и не можеше да носи одлуки со кои би се сус-
пендирала обврската за КСУ за 2020 година, исто така не-
ма да се суспендира ниту обврската за КСУ за наредната
2021 година.

Комисијата за стручни стоматолошки прашања се пог-
рижи наредната 2021 година, членовите на Комората да
имаат пристап до доволен број на КСУ-настани и дово-
лен број бодовиза сите членови. За наредната 2021 годи-
на, Комисијата одобри вкупно 30домашни КСУнастани од
кои најмногу на Македонското стоматолошко друштво
(МСД) -13, потоа на Друштво на доктори по денталната ме-
дицина ДДДММ-7, Стоматолошкото друштво на Албан-
ците СДА-3 и сите акредитирани стоматолошки факулте-
ти (при УКИМ - 2, УГД -1 и ДУТ -1, ЕУРМ-1), а да не го забо-
равиме и одложениот К4 конгрес, кој за 2021 година е
најавен за 22-25 април 2021 година.

Со тоа Комисијата на членовите на Комората им овоз-
можи пристап и избор од над 70.000 бода (повеќе од 25
бода по член на Комора на годишно ниво), не сметајќи ги
бодовите од планираните курсеви и секако бодовите по
основ на специјализација, субспецијализација, магистер-
ски труд, докторат, издавање на трудови како и сѐ пого-
лемиот број на признаени настани во странство од офи-
цијални светски, европски и регионални друштва/здру-
женија (најмалку пет држави од регионот) или во органи-
зација на земји-членки на ОЕЦД и облици од земји со чии
официјални комори/асоцијации СКМ има партнерски до-
говори.

Големиот број на достапни настани и бодови ќе овоз-
можи и поголема конкурентност, конкурентност што не-
миновно организаторите ќе ги принуди да планираат по-
кавлитени предавања, а  за  уште пониска цена на котиза-
циите.

И оваа година Комисијата продолжи со својот безко-
промисен „регионален„  пристап дека не смее да се орга-
низираат КСУ настани само во Скопје и дека сите органи-
затори мораше да сфатат (што досега за раководството
на Македонското стоматолошко друштво-МСД не може-
ше да се каже) дека околу 70% колеги не се во главниот
град и дека доаѓањето во Скопје е непотребен трошок за
колегите и задолжително беше да планираат дека мини-
мум еден настан (од двата максимално дозволени) се ор-

ганизираат во други градови во државата, со што се пос-
тигна околу 50% од настаните да се пријават за органи-
зирање надвор од Скопје.

Следно што Комисијата сака да истакне е дека се про-
должува со т.н. субвенционирани настанисо задолжител-
ни теми дадени од Комисијата. Покрај основната цел за
застапеност на теми за кои Комисијата смета дека задол-
жително треба да се присутни во процесот на КСУ, уште
поголем бенефит е дека со постоење на субвенционира-
ните теми и максимизирање на нивната цена (900,00 де-
нари) настана и значително намалување на цените за па-
сивно учество во време на сѐ поголемо намалување на
приходот кои го остваруваат колегите поради панде-
мијата. Податоците покажуваат дека со постоењето на
субвенционираните настани, цената за котизација во 2020
година е намалена за околу 50% во однос на изминатите
години, а Комисијата очекува дека трендот на намалува-
ње ќе продолжи и понатаму, поради тоа што и во овој слу-
чај треба да се напомене дека за 2021 година повторно и
по оваа прашање има промена на став на раководството
на МСД-Македонското стоматолошко друштво, кои ми-
натата година не сакаа да ја сфатат и прифатат идејата за
т.н субвенционирани настани (нарешени „субвенциони-
рани„ поради тоа што Комората ги ослободува организа-
торите од плаќање за бар кодови и СМС пораки), со де-
финирана централна тема и значителна финасиска по-
пристапност за членовите на Комората.

Воедно Ве потсетуваме дека :
1.Организаторот може, но не е должен да дава печате-

ни сертификати со бар код, но е должен на секој регис-
триран учесник(пасивен и активен) да достави на меил ад-
реса електронски сертификат со соодветен број на бар
код;

2. Организаторот е должен до Комората да достави спи-
сокна регистрирани учесници (пасивни и активни) со точ-
но име и презиме, број на лиценца и број на бар код во точ-
но определена ексел табела, која е креирана од Комора-
та за соодветниот настан;

3.Службата на Комората, по добивање на табелата,
електронски ги внесува бодовите на секој регистриран
учесник (пасивен и активен) во неговото досие во Регис-
терот на Комората;

4. Докторите, членови на Комората, немаат повеќе об-
врска да ги доставуваат сертификатите кои ги добиваат
електронски (по меил) при релинценцирање, затоа што
нивните бодови од страна на стручната служба на Комо-
рата ќе се внесат во нивното досие, што може да си го
проверат преку веб-страна на Комората и влез во нив-
ното досие.

Континуирано стоматолошКо усовршување
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Предлог годишен план за Континуирано стручно усовршување за 2021 год.
Бр. Датум Организатор Локација Субвенциониран Тема

1. 16.01.2021 Стоматолошки факултет - Скопје Скопје СУБВЕНЦИОНИРАН Инфективни заболувања во стоматологијата - Орална манифестација и заштита

2. 27.02.2021 ДДДММ- Стоматолошко здружение на Македонија Прилеп

3. 06.03.2021 МСД -  Здружение на спец. по бол. на заби Велес

4. 07.03.2021 СДА Тетово СУБВЕНЦИОНИРАН Рано откривање и третман на лекување на орален карцином

5. 13.03.2021 МСД – Здружение на спец. по протетика Велес

6. 20.03.2021 МСД – Дентал митинг Скопје

7. 27.03.2021 ДДДММ Куманово СУБВЕНЦИОНИРАН Стоматолошки протоколи при работа со лица со посебни потреби

8. 03.04.2021 МСД – Здружение на општи стоматолози Скопје

9. 10.04.2021 МСД – Здружение на спец. по болести на уста Струмица СУБВЕНЦИОНИРАН Ургентни состојби и компликации во стоматолошката клиничка пракса

10. 17.04.2021 ДДДММ Етернитас Велес

11. 22-25.04.2021 К-4 Скопје

12. 08.05.2021 МСД – Здружение на спец. по ортодонција Берово СУБВЕНЦИОНИРАН Ковид – 19 и аспекти на стоматолошка етика и деонтологија

13. 09.05.2021 ЕУРМ Европски СУБВЕНЦИОНИРАН Инфекција и третирање на инфекција во секојдневната стоматолошка практика

14. 23.05.2021 СДА Здр.по имплантологија Скопје

15. 29.05.2021 МСД – Здружение на спец. по орал. хирургија Крушево

16. 19.06.2021 ДДДММ Куманово

17. 11.09.2021 МСД – Здружение на спец. по ортодонција Скопје

18. 18.09.2021 МСД – Здружение на спец. по детска и прев. Скопје

19. 25.09.2021 ДДДММ Етернитас Скопје

20. 02.10.2021 МСД – Здружение на спец.  по протетика Скопје

21. 16.10.2021 МСД – Здружение на спец. по бол.  на заби Скопје

22. 23.10.2021 ДДДММ Имплантолошко здружение Скопје

23. 30.10.2021 ДДДММ Стоматолошко здружение на Македонија Скопје СУБВЕНЦИОНИРАН Стоматолошки протоколи при итни состојби во стоматолошки ординации

24. 29-31.10.2021 Универзитет во Тетово Тетово

25. 14.11.2021 Стоматолошки факултет - Скопје Скопје

26. 20.11.2021 УГД - Штип Штип СУБВЕНЦИОНИРАН Инфекција и третирање на инфекција во секојдневната стоматолошка пракса

27. 27.11.2021 МСД –Здружение на спец. по бол. на уста Скопје

28. 28.11.2021 СДА Гостивар СУБВЕНЦИОНИРАН Орални манифестации на општи заболувања

29. 11.12.2021 МСД – Здружение на спец.  по орал.хирургија Скопје
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22 vox dentarii

Нашироко е прифатено дека негативните
ефекти врз здравјето коишто ги предизвику-
ва пушењето цигари првенствено се должат
на хроничната изложеност на токсични мате-
рии коишто се создаваат при согорување на
тутунот, а не на присуството на никотин. Иа-
ко никотинот е со одреден ризик и предизви-
кува зависност, тој не е примарна причина за
појава на болести поврзани со пушењето. 

Важно е да се истакне дека150 болестите
се манифестираат по низа настани коишто
следат по изложеноста на чад од цигари. Ча-
дот од цигари предизвикува последовател-
ни негативни настани, како што се на пример
молекуларни промени, нарушувања на био-
лошките механизми и промени во клетки-
те/ткивата, коишто со текот на времето мо-
жат да се акумулираат и да се манифестира-
ат како болест. 

Чадот од цигарите исто така е примарен
причинител за многу болести и промени на
забите и усната празнина предизвикувајќи
притоа, естетски промени на забите, нару-
шено пародонтално здравје, но и многу по-
сериозни промени на оралната слузокожа,
како преканцерогени и канцерогени лезии.
Многу научни студии кои се правени за
влијанието на чадот врз оралното здравје и
споредбено со тоа на влијанието на аеросо-
лот од алтернативните тутунски производи
од несогорлив тутун, недвосмислено укажу-
ваат на потребата возрасните пушачи кои не-
маат желба и не сакаат да престанат да пу-
шат, доколку сакаат да ги намалат негатив-
ните ефекти врз своето орално здравје, да
преминат на алтeрнативните производи. 

Во едукацијата врзано за ова, секако по-
себна улога имаат стоматолозите со оглед
дека секојдневно се среќаваат со голем број
пациенти од кои огромен број се со дентални
проблеми како последица на пушењето. Ова
беше заклучокот од меѓународниот онлајн

симпозиум за орално здравје на тема „Упот-
ребата на производите од несогорлив тутун
– ризик или бенефит за оралното здравје“ кој
се одржа на 26 септември 2020 год, со поче-
ток од 10 часот, а беше коорганизиран од Фи-
лип Морис Тутунски Комбинат Прилеп. 

На овој симпозиум, имавме можност да ги
проследиме најзначајните и најактуелните
податоци од независните експертски анали-
зи поврзани со употребата на производите
од несогорлив тутун,  и нивниот однос ризик-
бенефит, презентирани од страна на  Проф.
д-р Кристина Митиќ, специјалист по болес-
ти на устата и пародонтот, при Стоматолош-
киот факултет ,,Св.Кирил и Методиј“ во
Скопје. Според научните информации до-
биени од лабораториските, претклиничките
и клиничките студии, аеросолот од произво-
дите од несогорлив тутун е фундаментално
различен од чадот од цигарите, со ,,значајно
намалување на емисија на штетни и потен-
цијално штетни материи  како формалдехид,
ацеталдехид, акриламид, етилен оксид, про-
пилен оксид  до 96%,  испарливи и полуис-
парливи компоненти како бутадиен, бензо-
пирен, дибенз, бензен пирен, хидроген
цијанид, изопропен бензен  намалени и до
99%, метали, намалени до 50% и редукција
на изложеност на биомарекери за штетни и
потенцијално штетни материи“, на ниво слич-
но како при абстиненција. Проф. Д-р Митиќ
ја истакна можноста за потенцијалот на овие
производи, и ја нагласи потребата од допол-
нителни студии кои би го одредиле индиви-
дуалниот и популациониот ризик. 

За улогата на стоматолозите зборуваше и
Д-р Ивана Ескиќ, специјалист орален хирург
од Белград, која истакна дека штетното
влијание на пушењето по оралното здравје
досега беше табу тема на многу стручни сто-
матолошки конгреси иако е добро позната
поврзаноста на болестите на забите и усна-
та празнина токму со пушењето. 

Производите од несогорлив тутун како
Потенцијално решение за денталните
Проблеми Предизвикани од Пушењето
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платен текст

„Промените на забите и усната празнина
можат да бидат од естетска природа како
познатата пушачката пигментација и проме-
на на бојата на забите, потоа повлекување на
гингивата и  обложен или црн јазик. Цигари-
те влијаат и на промени кои го редуцираат
квалитетот на животот, како лош здив, сува
уста, намалено чувство за вкус и мирис,  па-
родонтопатија, афти, абразија на забите. Но
и на бенигни реверзибилни промени и сека-
ко најопасните малигни промени, каде
најчест е оралниот канцер. Штетните и по-
тенцијално штетните материи од тутунскиот
чад влијаат негативно и на имунлошкиот сис-
тем, а со тоа и на зарастување на раните, па
и затоа пушачите имат лоша прогноза за ус-
пешна имплантолошка терапија“, потенцира-
ше Ескиќ.

Според неа, со оглед дека тутунскиот чад е
причина за голем број промени, болести и
компликации во усната празнина, а негатив-
ното влијание секако зависи од „пушачкиот
стаж“, бројот на цигарите кои се конзумира-
ат на дневна основа и возраста, стоматоло-
гот има важна улога во советувањето на па-
циентите да се откажат од пушењето. 

За алтернативните тутунски производи кои
го загреваат тутунот наместо да го горат, збо-
руваше Д-р Емилија Вељковиќ, менаџер за
научни и медицински работи во Филип Мо-
рис Интернационал, која истакна дека аеро-
солите на несогорливите тутунски произво-
ди се помалку сложени и имаат над 90% по-
малку штетни и потенцијално штетни сос-
тојки во споредба со чадот од цигари. Исти-
те имаат потенцијал за минимизирање на
појава на непосакуваната боја на забите и
вкупното влијание врз ткивата на усната
празнина. Лабораториските испитувања ка-
ко што рече таа, недвосмислено покажаа де-
ка состојките во чад се одговорни за: проме-
на на бојата на забите, зголемено натрупува-
ње на плак и забен камен на забите, проме-

на на сјајот и за промена на грубоста на повр-
шината на забите.

„Пушењето предизвикува зависност и
предизвикува голем број сериозни болести.
Производите на Филип Морис се дизајнира-
ни за значително да се намали или елимини-
ра формирањето на токсични соединенија. И
истовремено да се зачува вкусот, сетилното
искуство, профилот на испорака на никотин
и ритуалните карактеристики на цигарите
што е можно повеќе“, рече Вељковиќ.

На симпозиумот свое излагање имаше и
Проф.Д-р Златко Арсов од Факултетот за
земјоделски науки и храна кој рече дека еко-
номското значење на тутунот за земјата ука-
жува на тоа дека на регулативата за тутунот
мора да се гледа од системски аспект и да се
препознаваат како економскo-социјалните,
така и здравствените предизвици. 

Општ заклучок од симпозиумот беше дека
иако производите од несогорлив тутун се со
одреден ризик, односно содржат никотин
којшто создава зависност, производите без
чад кои се научно поткрепени и регулирани,
можат да претставуваат можност во рамки-
те на јавното здравје да се забрза падот на
преваленцата на пушење и штетата врз на-
селението поврзана со пушењето.

Референци:

McNeil, A. (2012). „Reducing Harm from Ni-
cotine Use. Fifty Years since Smoking and
Health. Progress, Lessons and Priorities for
a Smoke-free UK“. Кралски колеџ за лекари,
Лондон. Лондон: ОК. Кралски колеџ за ле-
кари.

Извор: ПМИ, Комерцијален текст
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индексот кај деца од 6 години во општина Крушево
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Проценка на ефектите од фазата 
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миновска, Љ. Прошева, с. Крмзова николова



26 vox dentarii СТОМАТОЛОШКА КОМОРА НА МАКЕДОНИЈА

СТРУЧЕН ТЕКСТСТРУЧЕН ТЕКСТ

ДЕКЕМВРИ 2020

Вовед
Според современото сфаќање кариес е

мултикаузално, мултифакторијално, во
почетокот реверзибилно, а потоа иревер-
зибилно заболување, од инфективна при-
рода, директно зависно од исхраната, кое
настанува како резултат на дејство на го-
лем број каузални (примарни) и конвен-
ционални (секундарни или предиспони-
рачки) фактори. Примарни фактори се: до-
маќин (заб), микроорганизми, супстрат
(кариогена храна) и време1. 

Исхраната не само што овозможува раст
и развој на целокупниот организам, поч-
нувајќи од раѓање, па сé до крајот на жи-
вотот, туку и во текот на животот учеству-
ва и во негова обнова и задоволување на
дневните нутритивни потреби. Со развојот
на технологијата и урбанизацијата доаѓа
до напуштање на природниот ланец на
исхрана, односно од конзумирање на си-
рова и непреработена храна преминуваме
кон користење на високорафинирана и
концентрирана храна. Со тоа се извршило
влијание врз развојот, состојбата и фун-
кционирањето на целокупниот систем. Но
најмногу промени претрпел дигестивниот
систем, особено органот за џвакање. Со
внес на мека, неабразивна и кашеста хра-
на се овозможува развој на каригени мик-

роорганизми кои се причина за појава на
заболувања на тврдите забни ткива и пот-
порниот апарат.

Појавата на кариесот во 20 век го дос-
тигнува својот максимум, 90% од попула-
цијата на Земјата боледува од кариес. Ком-
пликациите од кариесот го пореметуваат
квалитетот на живот, влијаат на психич-
киот развој, ја отежнуваат комуникацијата
и социјализацијата. Особено е значајно
што кариесот е болест која најчесто се јаву-
ва кај децата и младите, со што гореспо-
менатите проблеми ги прави уште поиз-
разени и позначајни.

Со правилна исхрана, односно редук-
ција на дневен внес на висококариогена
храна, а фаворизирање на здрава, цврста
и абразивна храна,  се придонесува за на-
малување на оралните заболувања. 

Една од мерките да се спречи појавата
на орални заболувања е одржување на ре-
довна и правилна орална хигиена. Така се
овозможува отстранување на остатоците
од храна на забите, а со тоа се спречува ис-
тата да стане потенцијало кариогена, осо-
бено во текот на спиењето, кога лачењето
на плунка е сведено на минимум. На тој на-
чин се прекинува една карика од ланецот
за појава на кариес. 

Целта на нашава студија е да се утврди
влијанието на оралната хигиена и козуми-
рањето на кариогена храна врз појавата на
кариес кај деца од 6 години во општина
Крушево. Како и да го увидиме значењето
на здравственото воспитување врз испи-
таниците и нивните родители.

Материјал и метод
Во нашата студија беа вклучени 129 де-

ца кои се запишуваа во прво одделение во

учебната 2018/2019 година во општина
Крушево. Како инструмент за истражува-
ње беше користен прашалник и стомато-
лошки преглед на устата и забите. 

Прашалникот го потполнуваше стома-
толог, а одговараа родителите / старате-
лите. Прашалникот се состоеше од след-
ните податоци:

1. Лични податоци
2. Орална хигиена 

– Дали четка заби 
l секој ден
l понекогаш
l никогаш
l колку пати во денот четка

3. Кариогена исхрана 
– Дали внесува кариогена исхрана 

l никогаш
l малку
l многу
l слатки
l смоки,чипс
l лижавчиња
l тврди бомбони
l карамели
l газирани сокови
l густи сокови

Стоматолошкиот преглед беше из-
вршен на стоматолошки стол, со стомато-
лошка сонда и огледалце, на вештачка
светлина. Беше потполнет формуларот од
СЗО за денталниот статус кај испитани-
ците кој опфаќа вкупен број на присутни
заби за време на прегледот, млечни и
трајни нотирајќи ја нивната состојба по
површини.

Влијанието на орално-
диететскиот режим врз
КЕП индексот кај деца од 6
години во општина Крушево

Д-р. С. Најденоска – Бојчиноска1, 
проф. д-р. М. Стевановиќ2, 
д-р. Д. Георгиева Трпевски3

1 ЈЗУ Здравствен Дом - Крушево
2 Стоматолошки  факултет - Скопје
3 ЈЗУ Општа Болница со проширена дејност - Кочани



Прашалникот и прегледот беа повторе-
ни по една година, на ист начин како и
првиот пат.Добиените податоци беа ста-
тистички обработени и  добиени се  след-
ните резултати.

РЕЗУЛТАТИ
Во студијата земаат учество 129 деца на

просечна возраст 5,3 ± 0,5 години во ранг од
5 до 6 години,  и 6,2 ± 0,4 години во ранг од
6 до 7 години (табела и графикон бр. 1).

59,7 од пациентите се од машки пол и
40,3% од женски пол (табела и графикон
бр. 2).

Во најголем процент од 56,6 % се заста-
пени Албанците, со 26,4 % Македонците,
со 7,8 % Турците, со 6,2 % Бошњаците и со
3,1 % Власите. Застапеноста на нацио-
налностите во истражуваната група не
одговараат на националната структура
во Република Северна Македонија (табе-
ла и графикон бр. 3)

77,5 % од пациентите живееат во рурална
средина, а 22,5 % во урбана (табела и гра-
фикон бр. 4.)

Никогаш не ја одржуваат оралната хи-
гиена 12,4 % на возраст од 5 до 6 години и
10,9 % на возраст од 6 до 7 години. Поло-
вина од пациентите повремено ја одржу-
ваат оралната хигиена, и тоа 50,4 % на воз-
раст од 5 до 6 години и 42,6 % на возраст
од 6 до 7 години, процентуалната разли-
ка е статистички несигнификантна за
p>0.05. Редовно ја одржуваат оралната
хигиена 37,2 % на возраст од 5 до 6 години
и 46,5 % на возраст од 6 до 7 години, про-
центуалната разлика е статистички не-
сигнификантна за p>0.05 (табела и гра-
фикон бр. 5).

Најголем процент на  пациенти ги чет-
каат забите еднаш дневно-72,1 % на возраст
од 5 – 6 години и 69,8 % на возраст од 6 -7 го-
дини, двапати дневно 11,6 % и 16,3 % итн.(та-
бела и графикон бр. 6).
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преглед  број  просек  минимум максимум  Стд.Дев.  
прв 129 5.3 5.0 6.0 0.457628 
втор 129 6.2 6.0 7.0 0.377575 

Табела бр.1. Приказ на просечната возраст на пациентите

пол број % 
машки 77 59.7 
женски 52 40.3 
вкупно 129 100.0 

Табела бр.2. Приказ на пациентите според полот

средина број % 
урбана 29 22.5 
рурална 100 77.5 
вкупно 129 100.0 

Табела бр. 4. Приказ на пациентите 
според средината во која живеат

националност број % 
Македонци 34 26.4 
Албанци 73 56.6 
Турци 10 7.8 
Власи 4 3.1 
Бошњаци 8 6.2 
вкупно 129 100.0 

Табела бр.3. Приказ на пациентите 
според национална припадност

оралната хигиена 5 -6 г. 6 – 7г. 
број % број % 

редовно 48 37.2 60 46.5 
повремено 65 50.4 55 42.6 
никогаш 16 12.4 14 10.9 
вкупно 129 100.0 129 100.0 

Табела бр. 5. Приказ на пациентите според оралната хигиена

четкаат 5 -6 г. 6 – 7г. 
број % број % 

не 16 12.4 14 10.9 
1 93 72.1 90 69.8 
2 15 11.6 21 16.3 
3 2 1.6 3 2.3 
4 3 2.3 

  

5 
  

1 0.8 
вкупно 129 100.0 129 100.0 

Табела бр. 6. Приказ на пациентите според тоа 
колку често во денот ги четкаат забите

Графикон бр. 6. Приказ на пациентите според тоа колку често во денот ги четкаат забите.

Графикон бр. 5. Приказ на пациентите според оралната хигиена



Во најголем процент пациентите ги
четкаат забите наутро -.43,4 % на возраст
од 5 до 6 години и 38,0 % на возраст од 6 до
7години, навечер 35,6 % (5-6 години) и 27,1 %
(6-7 години), наутро и навечер 14,0 % (5-6 го-
дини) и 18,6 % (6-7 години) (табела и гра-
фикон бр. 7).

Според индексот на динамика се регис-
трира темпо на опаѓање при првиот пре-
глед на возраст  од 5 до 6 години во однос
на прегледот на возраст  од 6 до 7 години за
не(никогаш) четкање на забите за 12,5 %.

Според индексот на динамика се регис-
трира темпо на опаѓање при првиот пре-
глед на возраст  од 5 до 6 години во однос
на прегледот на возраст од 6 до 7 години за
четкање на забите навечер за 23,9 %.

Според индексот на динамика се регис-
трира темпо на пораст при првиот преглед
на возраст од 5 до 6 години во однос на пре-
гледот на возраст од 6 до 7 години за чет-
кање на забите наутро за 14,3 %.

Според индексот на динамика се регис-
трира темпо на пораст при првиот преглед
на возраст  од 5 до 6 години во однос на пре-
гледот на возраст од 6 до 7 години за чет-
кање на забите наутро и навечер за 33,3%.

Во најголем процент пациентите ги чет-
каат забите сами – 73,6 % на возраст од 5 до
6 години и 78,3 % на возраст од 6 до 7годи-
ни, со контрола и присуство на родител 14,1
% (5-6 години) и 10,8 % (6-7 години) (табела и
графикон бр. 8).

Никогаш не земале кариогена храна са-
мо 2,3 % од пациентите на возраст од 6 до 7
години. Малку земале 30,2 % на возраст од
5 до 6 години и повеќе од половина – 50,4 %
од пациентите на возраст од 6 до 7 години.
Многу внесувале кариогена храна 69,8 % (5-
6 години) и 47,3 % (6-7 години) (табела и гра-
фикон бр. 9).

Според индексот на динамика се регис-
трира темпо на опаѓање при првиот пре-
глед на возраст од 5 до 6 години во однос на
прегледот на возраст од 6 до 7 години за
многу земање на кариогена храна за 32,2 %.

Според индексот на динамика се регис-
трира темпо на пораст при првиот преглед
на возраст од 5 до 6 години во однос на
прегледот на возраст од 6 до 7 години за
земање на мали количини кариогена хра-
на за 66,7 %.

Бројот на пациенти кои земаат различ-
ни типови на кариогена храна се движи во
ранг од 82 до 121 на првиот преглед (возраст
од 5 до 6 години). Според индекстот на ди-
намика при вториот преглед (возраст од 6
до 7 години) генерално се регистрира тем-
по на опаѓање. Темпото на опаѓање на внес

на слатки на вториот преглед е за 5,8 %, за
смоки - чипсови за 5,9 %, за лижавчиња 17,8
%, за бомбони тврди 9,8 %, карамели за 15,5
%, газирани сокови за 21,2 % и најниско тем-
по на опаѓање се регистрира кај густите со-
кови за 1,0 %(табела бр. 9).

Фреквенцијата на земање кариогена
храна е неколку пати дневно и во текот на
целиот ден. Земањето на кариогена храна
во текот на целиот ден се движи од 62 па-
циенти на возраст од 5 до 6 години до 35 па-

циенти на возраст од 6 до 7 години. Според
индексот на динамика кај возраста од 6 до
7 години се регистрира темпо на опаѓање
на фрекфенцијата на земање кариогена
храна  во текот на целиот ден за 43,5 %, а
темпо на пораст на земање кариогена хра-
на неколку пати на ден за 40,3 % (табела и
графикон бр. 10).

КЕП индексот (збир на кариозни, екс-
трахирани и пломбирани заби) е многу до-
бар показател за оралното здравје.

ДЕКЕМВРИ 2020

кога 5 -6 г. 6 – 7г. 
број % број % 

никогаш  16 12.4 14 10.9 
навечер  46 35.6 35 27.1 
наутро  49 38.0 56 43.4 
наутро и навечер  18 14.0 24 18.6 
вкупно 129 100.0 129 100.0 

Табела бр. 7. Приказ на пациентите според тоа кога ги четкаат забите

Графикон бр. 7. Приказ на пациентите според тоа кога ги четкаат забите

со кого 5 -6 г. 6 – 7г. 
број % број % 

никогаш  16 12.4 14 10.8 
сам  95 73.6 101 78.3 
со контрола  18 14.1 14 10.8 
вкупно 129 100.0 129 100.0 

Табела бр. 8. Приказ на пациентите според тоа во чие присуство ги четкаат забите

Графикон бр. 8. Приказ на пациентите според тоа во чие присуство ги четкаат забите
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КЕП-индексот кај деца на возраст од 5 до
6 години изнесува 0,12 во распон од 0 до 2
кај трајни заби, и 8,3 во распон од 0 до 19 кај
млечни заби.

КЕП-индексот на возраст од 6 до 7 годи-
ни изнесува 0,4 кај трајни заби во распон од
0 до 4 и 8,6 кај млечни заби во распон од 0
до 19 (табела и графикон бр. 11).

КEП индексот кај пациентите на возраст
од 6 до 7 години кај трајните заби имаат по-
висок индекс во однос на возраста од 5 до
6 години, разликата изнесува - 0.302326 и
е статистички сигнификантна за p<0.05 (t-
test=3.69315, p=0.000271).

КEП индексот кај пациентите на возраст
од 6 до 7 години кај млечните заби имаат
повисок индекс во однос на возраста од 5
до 6 години, разликата изнесува - 0.341085
и е статистички несигнификантна за
p>0.05 (t-test=0.633023, p=0.527284) .

КЕП- индексот на возраст од 5 до 6 годи-
ни  кај  машкиот пол изнесува 0,08 - трајни
заби во распон од 0 до 2, и 8,6 кај млечни за-
би во распон од 0 до 19.

КЕП- индексот на возраст од 5 до 6 годи-
ни  кај  женскиот пол изнесува 0,2 - трајни
заби во распон од 0 до 2, и 7,7 кај млечни за-
би во распон од 0 до 15.

КЕП- индексот на возраст од 6 до 7 годи-
ни  кај  машкиот пол изнесува 0,3 - трајни
заби во распон од 0 до 3, и 9,2 кај млечни за-
би во распон од 0 до 19.

КЕП- индексот на возраст од 6 до 7 го-
дини   кај   женскиот пол изнесува 0,6 -
трајни заби во распон од 0 до 4, и 7,8 кај
млечни заби во распон од 0 до 15 (табела и
графикон бр. 12). 

Разликата која се регистрира на КЕП ин-
дексот помеѓу половите на возраст од 5 до
6 години е статистички несигнификанта
кај трајните заби за p>0.05 (t-test=1.125303,
p=0.262583).

Разликата која се регистрира на КЕП ин-
дексот помеѓу половите на возраст од 5 до
6 години е статистички несигнификанта
кај млечните заби за p>0.05 (t-test=1.30448,
p=0.194430).

Разликата која се регистрира на КЕП ин-
дексот помеѓу половите на возраст од 6 до 7 го-
дини е статистички сигнификанта кај трајни-
те заби за p<0.05(t-test=2.23167, p=0.027390).

Разликата која се регистрира на КЕП ин-
дексот помеѓу половите на возраст од 6 до
7години е статистички несигнификанта
кај млечните заби за p>0.05(t-test=1.897606,
p=0.060018).
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внес 5 -6 г. 6 – 7г. 
број % број % 

никогаш 0 
 

3 2.3 
малку 39 30.2 65 50.4 
многу 90 69.8 61 47.3 
вкупно 129 100.0 129 100.0 

Табела бр. 9. Приказ на пациентите 
според внес на кариогена храна

кариогена храна 5 -6 г. 6 – 7г. 
слатки број % број % 
не 8 6.2 15 11.6 
да 121 93.8 114 88.4 
смоки,чипс 
не 10 8.5 18 14.0 
да 118 91.5 111 86.0 
лижавчиња 
не 39 30.2 55 42.6 
да 90 69.8 74 57.4 
бомбони тврди 
не 47 36.4 55 42.6 
да 82 63.6 74 57.4 
карамели 
не 45 34.9 58 45.0 
да 84 65.1 71 55.0 
газирани сокови 
не 35 27.1 55 42.6 
да 94 72.9 74 57.4 
густи сокови 
не 25 19.4 29 22.5 
да 104 80.6 100 77.5 

Табела бр. 9a. Приказ на пациентите според видот
на кариогена храна која ја внесуваат

Графикон бр. 9. Приказ на
пациентите според внес 
на кариогена храна

фрекфенција 5 -6 г. 6 – 7г. 
број % број % 

неколку пати 67 51.9 94 72.9 
цел ден 62 48.1 35 27.1 
вкупно 129 100.0 129 100.0 

Табела бр. 10. Приказ на пациентите според фреквенција на внес на кариогена храна

Графикон бр. 10. Приказ на пациентите според фреквенција на внес на кариогена храна
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КEП индексот кај пациентите од машки
пол на возраст од 6 до 7 години кај трајни-
те заби има повисок индекс во однос на
возраста од 5 до 6 години, разликата изне-
сува -0.207792 и е статистички сигнифи-
кантна за p<0.05 (t-test=2.53735, p=0.012177)
. КEП индексот кај пациентите од женски
пол на возраст од 6 до 7 години кај трајни-
те заби има повисок индекс во однос на
возраста од 5 до 6 години, разликата изне-
сува -0.442308 и е статистички сигнифи-
кантна за p<0.05(t-test=2.76730, p=0.006713).

КEП индексот кај пациентите од маш-
киот пол на возраст од 6 до 7 години кај
млечните заби има повисок индекс во од-
нос на возраста од 5 до 6 години, разлика-
та изнесува -0.519481 и е статистички не
сигнификантна за p>0.05 (t-test=0.738714,
p=0.461220) .

КEП индексот кај пациентите од жен-
скиот пол на возраст од 6 до 7 години кај
млечните заби и индексот на возраста од 5
до 6 години, разликата изнесува -0.076923
и е статистички   не сигнификантна за
p>0.05 (t-test=0.092974, p=0.926106) .

КЕП - индексот на возраст од 5 до 6 го-
дини во урбана средина изнесува 0,1 -
трајни заби во распон од 0 до 2, и 6,3 кај
млечни заби во распон од 0 до 16.

КЕП - индексот на возраст од 5 до 6 го-
дини  во рурална средина изнесува 0,12 -
трајни заби во распон од 0 до 2, и 8,8 кај
млечни заби во распон од 0 до 19.

КЕП - индексот на возраст од 6 до 7 го-
дини   во урбана средина изнесува 0,3 -
трајни заби во распон од 0 до 3, и 7,0 кај
млечни заби во распон од 0 до 17.

КЕП - индексот на возраст од 6 до 7 го-
дини во рурална средина изнесува 0,44 -
трајни заби во распон од 0 до 4, и 9,1 кај
млечни заби во распон од 0 до 19 (табела и
графикон бр. 13). 

Разликата која се регистрира на КЕП ин-
дексот помеѓу средината во која живеат
(рурална средина има повисоки вреднос-
ти на КЕП индексот од  урбана) на возраст
од 5 до 6 години е статистички несигни-
фиканта кај трајните заби за p>0.05 (t-
test=1.19186, p=0.848162).

Разликата која се регистрира на КЕП ин-
дексот помеѓу средината во која живеат
(рурална средина има повисоки вреднос-
ти на КЕП индексот од  урбана)  на возраст
од 5 до 6 години е статистички сигнифи-
канта кај млечните заби за p<0.05 (t-
test=2.66803, p=0.008625).

Разликата која се регистрира на КЕП ин-
дексот помеѓу средината во која живеат
(рурална средина има повисоки вреднос-
ти на КЕП индексот од  урбана) на возраст
од 6 до 7 години и е статистички несигни-
фиканта кај трајните заби за p>0.05 (t-
test=0.53846, p=0.591201).

Разликата која се регистрира на КЕП ин-
дексот помеѓу средината во која живеат
(рурална средина има повисоки вреднос-
ти на КЕП индексот од урбана) на возраст
од 6 до 7 години и е статистички сигнифи-
канта кај млечните заби за p<0.05 (t-
test=2.41247, p=0.017274).

КEП индексот кај пациентите од урба-
на средина на возраст од 6 до 7 години. кај
трајните заби има повисок индекс во од-
нос на возраста од 5 до 6 години, разлика-
та изнесува -0.241379 и е статистички сиг-
нификантна за p<0.05 (t-test=2.98481,
p=0.005832).

КEП индексот кај пациентите од рурал-
на средина на возраст од 6 до 7 години кај
трајните заби има повисок индекс во од-
нос на возраста од 5 до 6 години, разлика-
та изнесува -0.320000 и е статистички сиг-
нификантна за p<0.05 (t-test=4.26389,
p=0.000046) .

КEП индексот кај пациентите од урба-
на средина на возраст од 6 до 7 години кај
млечните заби има повисок индекс во од-
нос на возраста од 5 до 6 години, разлика-
та изнесува -0.724138 и е статистички не-
сигнификантна за p>0.05 (t-test=1.82535,
p=0.078634).

Кај КEП индексот кај пациентите од ру-
рална средина на возраст од 6 до 7 години

возраст заби КЕП индекс 
5-6г млечни 8,3 

трајни 0,12 
6-7г млечни 8,6 

трајни 0,4 

Табела бр. 11. Приказ на пациентите 
според КЕП-индекс по возрасни групи 
и млечни и трајни заби

Графикон бр. 11. Приказ на пациентите според КЕП-индекс по возрасни групи и млечни и трајни заби

возраст пол заби КЕП индекс 
5-6г  машки млечни 8,6 

трајни 0,08 
женски млечни 7,7 

трајни 0,2 
6-7г машки млечни 9,2 

трајни 0,3 
женски млечни 7,8 

трајни 0,6 

Табела бр. 12. Приказ на пациентите според КЕП-индекс по
возрасни групи и пол, млечни и трајни заби

Графикон бр. 12. Приказ на пациентите според КЕП-индекс по возрасни групи и пол, млечни и
трајни заби
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кај млечните заби и индексот на возрас-
та од 5 до 6 години, се регистрира разли-
ка и таа изнесува -0.230000 и е статис-
тички несигнификантна за p>0.05 (t-
test=1.21338, p=0.227871) .

КЕП- индексот на возраст од 5 до 6 го-
дини при редовно одржување на орална-
та хигиена изнесува 0,14 - трајни заби во
распон од 0 до 2, и 6,5 кај млечни заби во
распон од 0 до 16.

КЕП - индексот на возраст од 5 до 6 го-
дини повремено одржување на оралната
хигиена изнесува 0,08 - трајни заби во рас-
пон од 0 до 2, и 9,0 кај млечни заби во рас-
пон од 0 до 16.

КЕП - индексот на возраст од 5 до 6 го-
дини не(никогаш) одржување на орална-
та хигиена изнесува 0,2 - трајни заби во
распон од 0 до 1, и 10,6 кај млечни заби во
распон од 4 до 19.

КЕП - индексот на возраст од 6 до 7 го-
дини при редовно одржување на орална-
та хигиена изнесува 0,6- трајни заби во
распон од 0 до 4, и 7,1 кај млечни заби во
распон од 0 до 16.

КЕП - индексот на возраст од 6 до 7 го-
дини повремено одржување на оралната
хигиена изнесува 0,3 - трајни заби во рас-
пон од 0 до 3, и 9,3 кај млечни заби во рас-
пон од 0 до 17.

КЕП - индексот на возраст од 6 до 7 го-
дини не (никогаш) одржување на орал-
ната хигиена изнесува 0,6 - трајни заби
во распон од 0 до 2, и 10,6 кај млечни за-
би во распон од 4 до 19 (табела и графи-
кон бр. 14).

Разликата која се регистрира кај КЕП
индексот помеѓу редовно, повремено и
никогаш во однос на одржување на орал-
ната хигиена на возраст од 5 до 6 години
кај трајни заби според Analysis of Varian-
ce тест е статистички несигнификантна
за p>0.05 (F=0.670265, p=0.513387).

Разликата која се регистрира кај КЕП
индексот помеѓу редовно, повремено и
никогаш во однос на одржување на
оралната хигиена на возраст од 5 до 6
години кај млечни заби според Analysis
of Variance тест е статистички сигни-
фикантна за p<0.05 (F=7.005710,
p=0.001303).

Постои голем избор на така наречени
post hoc т.е. тестови кои се изведуваат по
АНОВА тестот кога дава статистички зна-
чајни резултати. Се нарекуваат уште и
тестови на повеќекратна споредба. Цел-
та на овие тестови  е да ја откријат разли-
ката (помеѓу повеќе примероци) која е ,,за-
служна“ за вкупниот статистички знача-
ен резултат.

Според post hoc тестот- Tukey HSD тест
разликата е статистички сигнификантна
помеѓу орална хигиена, редовна верзус
повремена и никогаш за p<0.05
(p=0.007674, p=0.003738) (табела бр.14а).

Разликата која се регистрира кај КЕП
индексот помеѓу редовно, повремено и
никогаш во однос на одржување на орал-
ната хигиена на возраст од 6 до 7 години
кај трајни заби според Analysis of Varian-
ce тест е статистички не сигнификантна
за p>0.05 (F=2.367187, p=0.097901).

Разликата која се регистрира кај КЕП
индексот помеѓу редовно, повремено и
никогаш во однос на одржување на орал-
ната хигиена на возраст од 6 до 7 години
кај млечни заби според Analysis of Vari-
ance тест е статистички сигнификантна
за p<0.05 (F=6.744110, p=0.001650.)

Според post hoc тестот- Tukey HSD тест
разликата е статистички сигнификантна
помеѓу орална хигиена редовна верзус
повремена и никогаш за p<0.05(p=0.008255,
p=0.005128) (табела бр.14б).

КЕП - индексот кај пациенти на возраст
од 5 до 6 години кај трајни и млечни заби

кои никогаш не земаат кариогена храна
изнесува 0 (табела и графикон бр. 15).

КЕП - индексот кај пациенти на возраст
од 5 до 6 години кај трајни заби кои мал-
ку земаат кариогена храна изнесува 0,1 во
распон од 0 до 2, а кај млечните заби из-
несува 5,7 во распон од 0 до 14.

КЕП - индексот кај пациенти на возраст
од 5 до 6 години кај трајни заби кои мно-
гу земаат кариогена храна изнесува 0,1 во
распон од 0 до 2, а кај млечните заби из-
несува 9,4 во распон од 0 до 19.

КЕП - индексот кај пациенти на возраст
од 6 до 7 години кај трајни заби кои нико-
гаш не земаат кариогена храна изнесува
0,3 во распон од 0 до 1, а кај млечните за-
би изнесува 12,3 во распон од 11 до 14.

КЕП - индексот кај пациенти на возраст
од 6 до 7 години кај трајни заби кои мал-
ку земаат кариогена храна изнесува 0,4 во
распон од 0 до 3, а кај млечните заби из-
несува 7,9 во распон од 0 до 17.

КЕП - индексот кај пациенти на возраст
од 6 до 7 години кај трајни заби кои мно-
гу земаат кариогена храна изнесува 0,1 во
распон од 0 до 2, а кај млечните заби из-
несува 9,2 во распон од 0 до 19.

Разликата која се регистрира кај КЕП
индексот помеѓу малку и многу во однос
на внесување на кариогена храна на воз-
раст од 5 до 6 години кај трајни заби е ста-
тистички несигнификантна за p>0.05 (t-
тест=0.250710, p=0.802444).

Разликата која се регистрира кај КЕП
индексот помеѓу малку и многу во однос
на внесување на кариогена храна на воз-
раст од 5 до 6 години кај млечни заби е
статистички сигнификантна за p<0.05 (t-
тест=4.498417, p=0.000015).

Разликата која се регистрира кај КЕП
индекстот помеѓу никогаш, малку и мно-
гу во однос на внесување на кариогена
храна на возраст од 6 до 7 години кај

возраст средина заби КЕП индекс 

5-6г  
урбана млечни 6,3 

трајни 0,1 

рурална млечни 8,8 
трајни 0,12 

6-7г 
урбана млечни 7,0 

трајни 0,34 

рурална млечни 9,1 
трајни 0,44 

Табела бр. 13. Приказ на пациентите според КЕП-индекс по
возрасни групи и средина на живеење, млечни и трајни заби

Графикон бр. 13. Приказ на пациентите според КЕП-индекс по возрасни групи и средина на жи-
веење, млечни и трајни заби
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трајни заби според Analysis of Variance
тест е статистички несигнификантна за
p>0.05 (F=0.174528, p=0.840056). 

Разликата која се регистрира кај КЕП
индекстот помеѓу никогаш, малку и мно-
гу во однос на внесување на кариогена
храна на возраст од 6 до 7 години кај млеч-
ни заби според Analysis of Variance тест е
статистички сигнификантна за p<0.05
(F=3.14857, p=0.046309.)

КЕП - индексот кај пациенти кои се по
националност Македонци на возраст од
5 до 6 години кај трајните заби изнесува
0,2 во распон од 0 до 2, а кај млечните за-
би изнесува 6,7 во распон од 0 до 16 (табе-
ла и графикон бр. 16).

КЕП - индексот кај пациенти кои се по
националност Македонци на возраст од
6 до 7 години кај трајните заби изнесува

0,4 во распон од 0 до 2, а кај млечните за-
би изнесува 7,3 во распон од 0 до 17.

КЕП - индексот кај пациенти кои се по
националност Албанци на возраст од 5 до
6 години кај трајните заби изнесува 0,1 во
распон од 0 до 2, а кај млечните заби из-
несува 9,1 во распон од 0 до 19.

КЕП - индексот кај пациенти кои се по
националност Албанци на возраст од 6 до
7 години кај трајните заби изнесува 0,3 во
распон од 0 до 4, а кај млечните заби из-
несува 9,5 во распон од 0 до 19.

КЕП - индексот кај пациенти кои се по
националност останати (Турци, Бош-
њаци, Власи) на возраст од 5 до 6 години
кај трајните заби изнесува 0,2 во распон
од 0 до 1, а кај млечните заби изнесува
7,8 во распон од 0 до 16 (табела и графи-
кон бр. 16).

КЕП - индексот кај пациенти кои се по
националност останати (Турци, Бошња-
ци, Власи) на возраст од 6 до 7 години кај
трајните заби изнесува 0,6 во распон од 0
до 4, а кај млечните заби изнесува 7,7 во
распон од 0 до 13.

Разликата која се регистрира кај КЕП
индексот помеѓу националностите на
возраст од 5 до 6 години кај трајни заби е
статистички несигнификантна за p>0,05
(F=1,160231, p=0,316739).

Разликата која се регистрира кај КЕП
индексот помеѓу националностите на
возраст од 5 до 6 години кај млечни заби
е статистички сигнификантна за p<0,05
(F=3,356653, p=0,037996).

Според post hoc тестот- Tukey HSD тест
разликата е статистички сигнификантна
помеѓу македонци верзус албанци p<0.05

ДЕКЕМВРИ 2020

возраст кариогена храна заби КЕП индекс 

5-6г  

никогаш млечни 0 
трајни 0 

малку млечни 5,7 
трајни 0,1 

многу млечни 9,7 
трајни 0,1 

6-7г 

никогаш млечни 12,3 
трајни 0,3 

малку млечни 7,9 
трајни 0,5 

многу млечни 9,2 
трајни 0,4 

Табела бр. 15. Приказ на пациентите според КЕП - индекс по воз-
расни групи и внес на кариогена храна, млечни и трајни заби.

Графикон бр. 15. Приказ на пациентите според КЕП - индекс по возрасни групи и внес на карио-
гена храна, млечни и трајни заби.

возраст орална хигиена заби КЕП индекс 

5-6г  

редовна млечни 6,5 
трајни 0,14 

повремено млечни 9,0 
трајни 0,08 

никогаш млечни 10,6 
трајни 0,2 

6-7г 

редовна млечни 7,1 
трајни 0,6 

повремено млечни 9,3 
трајни 0,3 

никогаш млечни 10,6 
трајни 0,6 

Табела бр. 14. Приказ на пациентите според КЕП-индекс по
возрасни групи и орална  хигиена, млечни и трајни заби

Графикон бр. 14. Приказ на пациентите според КЕП-индекс по возрасни групи и орална хи-
гиена, млечни и трајни заби

орална хигиена {1} - M=6.5000 {2} - M=9.0000 {3} - M=10.563 
редовно {1}  0.007674 0.003788 
повремено {2} 0.007674  0.407879 
никогаш{3} 0.003788 0.407879  

Табела бр. 14а Приказ на Tukey HSD тест

орална хигиена {1} - M=7.0625 {2} - M=9.2615 {3} - M=10.563 
редовно {1}  0.008255 0.005128 
повремено {2} 0.008255  0.453123 
никогаш{3} 0.005128 0.453123  

Табела бр. 14б Приказ на Tukey HSD тест
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(p=0,029799) (табела бр.16а).
Разликата која се регистрира кај КЕП

индекстот помеѓу националностите на
возраст од 6 до 7 години кај трајни заби
според Analysis of Variance тест е статис-
тички не сигнификантна за p>0,05
(F=1,063284, p=0,348398).

Разликата која се регистрира кај КЕП
индекстот помеѓу националностите на
возраст од 6 до 7 години кај млечни заби
според Analysis of Variance тест е статис-
тички сигнификантна за p<0,05
(F=4,187853, p=0,017343).

Според post hoc тестот - Tukey HSD тест
разликата е статистички сигнификантна
помеѓу македонци верзус албанци p<0,05
(p=0,021374) (табела бр.16б).

Дискусија
Кариесот е едно од најраспростране-

тите заболувања кај човекот, кое зафа-
ќа пандемиски размери. Се јавува уште
од најраната возрст и е причина за голем
број компликации кои го попречуваат
квалитетот на живот на човекот, влијаат
на психичкиот развој и состојбата на ор-
ганизмот, им ја отежнуваат комуника-
цијата и социјализацијата, особено на
младите лица3.

Кариесот денес е најзастапен во
земјите во развој, кадешто конзумира-
њето на високорафинирана храна бога-
та со шеќери е на прво место. Посебно
консумирање на зашеќерени ужини ме-
ѓу главните оброци. Воедно тоа е и една
од основните причини за појава на ис-

тиот. Со нивно рационално користење,
со нивна замена со други суплементи
кои се помалку кариогени, може да се
контролира и појавата на заболувањата
на тврдите забни ткива4,5.

Исто така голем проблем е и одржу-
вањето на оралната хигиена. Таа е ос-
новна за да имаме здрави заби. Без
средствата за орална хигиена и без
нејзино извршување не можеме да збо-
руваме за caries-free деца. Правилното и
доволно долго четкање е услов да се от-
страни дентаниот плак од забните повр-
шини, а со тоа се отстранува и причина-
та за кариес. Но само со четкање се одст-
ранува само 60% од плакот, останатиот
процент го отстрануваме со помош на
забен конец, интердентални четкички,
раствори за испирање на устата и сл5.

Нашата студија покажа дека најголем
број од децата одржуваат орална хигена
и тоа на возраст од 5 – 6 години 87,6 % одр-
жуваат некаква орална хигиена, а на 6-7
години 89,1 % (Табела и Графикон бр. 5). Од
тие што одржуваат орална хигиена при
првиот преглед повремено одржувале
повеќе од редовно, каде по + индивиду-
алното здравствено воспитување тој со-
однос се поместува кон редовно одржу-
вање на орална хигиена. Сепак најголем
број од децата четкаат еднаш дневно и
тоа наутро, пред да појадуваат, а потоа се
оние кои четкаат навечер и на крај оние
кои четкаат и наутро и навечер (Табела и
Графикон бр. 6 и 7). А само три, односно
едно дете четкаат повеќе пати на ден.

Нашите резултати се совпаѓаат со резул-
татите од други истражувања.5,6. Исто та-
ка не се совпаѓаат и податоците со дру-
ги испитувања каде, најмногу од децата
четкаа два пати во денот, наутро и наве-
чер, а најмалку еднаш дневно, додека не-
ма дете кое воопшто не четка заби7.

Овој период на премин од предучи-
лишни во училишни деца каде децата
сакаат да се истакнат и не сакаат помош
или контрола од родителите, па најголем
број сакаат сами да четкаат. Во нашава
студија тоа се покажа како нормално ро-
дителот да не го контролира четкањето
на детето, затоа што тоа го прават само
10% од родителите (Табела и Графикон
бр. 8)7,8,9. Ова би требало да се поврзи со
ставот на родителите кон оралното
здравје. Најголем број имаат индифе-
рентен став, со кои мислат дека децата
ќе четкаат кога ќе пораснат, поточно ко-
га ќе им изникнат трајните заби.

Исхраната, како важен дел од живо-
тот, има влијание и врз појавата на ка-
риес кај луѓето, особено децата, кои во
почетокот од животот консумираат ме-
ка, кашеста и леплива храна богата со
јаглени хидрати. Овој период е важен и
значаен за формирање на навиките во
исхраната, особено во однос на шеќери-
те. Колку помалку се додава сахароза во
храната, а повеќе се преферираат поли-
сахаридите (скроб и целулоза), толку ќе
имаме поздрава исхрана и поздрави ге-
нерации кои нема да бидат подлежни на
болести кои ги предизвикува сахароза-

возраст националност заби КЕП индекс 

5-6г  

Македонци млечни 6,7 
трајни 0,2 

Албанци млечни 9,1 
трајни 0,1  

останати(Турци,Власи,Бошњаци) млечни 7,8 
трајни 0,2 

6-7г 

Македонци млечни 7,3 
трајни 0,4 

Албанци млечни 9,5 
трајни 0,3          

останати(Турци,Власи,Бошњаци) млечни 7,7 
трајни 0,6 

Табела бр. 16. Приказ на пациентите според КЕП-индекс по возрасни гру-
пи, националност, млечни и трајни заби

Графикон бр. 16. Приказ на пациентите според КЕП - индекс по возрасни групи, на-
ционалност, млечни и трајни заби

националност {1} - M=6.7353 {2} - M=9.1096 {3} - M=7.8182 
македоци {1}  0.029799 0.653446 
албанци {2} 0.029799  0.465372 
останати{3} 0.653446 0.465372  

Табела бр. 16а Приказ на Tukey HSD тест

националност {1} - M=7.2941 {2} - M=9.4795 {3} - M=7.7273 
македоци {1}  0.021374 0.915599 
албанци {2} 0.021374  0.162918 
останати{3} 0.915599 0.162918  

Табела бр. 16б Приказ на Tukey HSD тест
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та (кардиоваскуларни заболувања, Dija-
betes Mellitus, Carcinoma и сл). Важен е
и обликот на шеќерите. Во подоцнежни-
те години, кога кашестата храна треба да
се замени со цврста и абразивна, многу
често децата ја заменуваат со високора-
финира и концентрирана храна10.

Во нашава студија најголем број на ис-
питаниците земале многу и различен
тип на кариогена храна (Табела и Гра-
фикон бр. 9). Од првиот до вториот пре-
глед има темпо на опаѓање за кариоге-
ната храна во распон од 5,8% – 17,8%. Ис-
то така има темпо на опаѓање на фрек-
венцијата на внес на кариогена од  во те-
кот на целиот ден, на неколку пати во
денот (Табела и Гарфикон бр. 10). Наши-
те податоци се во корелација со подато-
ците на други истражувања за врската
меѓу кариогената храна и КЕП индек-
сот5,11. Ова укажува на фактот дека
здравственото воспитување има удел во
начинот на однесување на децата кон
своето орално здравје и целокупното
здравје воопшто, но не доволен да се вос-
постават и реални навики за грижа на
оралното здравје. Факт е дека рано стек-
натите навики во исхраната тешко се ис-
коренуваат. А ова укажува на тоа дека
ова треба да има мултидисциплинарен
пристап, во кој треба активно да се вклу-
чат најпрво родителите, а потоа наства-
ниците, матичните лекари, патронаж-
ните сестри, педијатрите и др. со своето
знаење, сугестии и авторитет12.

Недоволната и неправилната орална
хигиена и честата консумација на ка-
риогена храна се причина за појава на
орални заболувања, од кои на прво мес-
то е кариесот. Поточно кариесот е по-
следица на дисбаланс меѓу дието-бак-
териски фактори и факторите на дома-
ќинот (заби и плунка)2. Денталниот ста-
тус на поединецот секогаш е во корела-
ција со орално – диететските навики на
поединецот. А тоа се покажа и во наша-
ва студија каде како индекс за процен-
ка на состојбата на забалото го корис-
тевме Klein-Palmerov систем, поточно „
КЕП „ за трајна дентиција или „ кеп „ за
млечна дентиција. Децата при правиот
преглед КЕП и кеп индексот им бил по-
низок во однос на вториот преглед (та-
бела и графикон бр. 11). Поточно за ед-
на година КЕП индексот се зголемил по-
рaди појава на нови кариозни лезии. 

И тоа поголем кеп и КЕП индекс има
кај момчињата, отколку кај девојчиња-
та (Табела и Графикон бр. 12). Овај наш
податок не е во корелација со податоци-

те од литературата каде што женските
имаат поголем КЕП индекс во однос на
машките5, а како причина се наведува
пораното никнување на забите кај жен-
ските во однос на машките. 

Исто така во урбана средина имаме
понизок индекс во однос на руралната
(Табела и Гарфикон бе. 13)13, при што на-
шите резултати се во корелација со дру-
гите истражувања. 

Направивме корелција меѓу кеп и
КЕП индекс во однос на честота (редов-
но, повремено, никогаш) на одржување
на орална хигиена (Табела и Графион бр.
14), при што добиените резултати коре-
лираат со кеп индексот. Таква корела-
ција има и во другите истражувања14.
Оние деца кои четкаат редовно имаат
најмал кеп индекс, а оние кои не чет-
каат никогаш имаат најголем. Ситуа-
цијата со добиените резултати за фрек-
венцијата за внес на кариогена храна со
кеп индексот не се во корелација, од-
носно оние кои консумираат многу ка-
риогена храна при првиот преглед со
КЕП 9,7 при вториот преглед имаат КЕП
9,2 (Табела и Графикон бр. 15), а тоа е по-
ради намалувањето на бројот на деца
кои многу консумираат кариогена хра-
на,односно од 90 деца при првиот пре-
глед, за да по една година се намалат на
61 дете, односно децата преминуваат од
една во друга група.

По однос на етничката припадност ал-
банците имаат најголем КЕП индекс и
при првиот и при вториот преглед (Та-
бела и Графикон бр. 16), но треба да се на-
помене дека тие исклучиво живеат во
рурални средини. Во град албанско ет-
ничко население немаме во нашава сту-
дија. Па со оглед на добиените резулта-
ти во корелација се резултатите дека во
руралната средина има поголем КЕП
индекс во однос на урбаната средина13.

Заклучок
Од нашава студија можеме да заклу-

чиме дека правилната и редовна орална
хигиена заедно со редуцирана кариоге-
на исхрана се клучни за здравјето на
тврдите забни ткива. Средината и разли-
ки во сфаќањето за оралното здравје од
страна на родителите имаат големо и
пресудно значење за начинот на кои се
однесуваат децата кој сопственото
здравје. Исто така тука е присутен и ав-
торитетот на стоматологот, но најмногу
и на родителот, кој треба да го контроли-
ра и корегира несоодветното однесување
на сопственото дете.
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Вовед
Со оглед на фактот дека бројот на па-

циенти кои се третирани со дентални
импланти е сé поголем и продолжува
да расте, докторите стоматолози мора
да ги прифатат предизвиците за одр-
жување на овие понекогаш комплекс-
ни реставрации. Соодветен монито-
ринг и одржување на имплантите во
устата на пациентот е од суштинско
значење за да се обезбеди долговеч-
носта на стоматолошките импланти и
нивните супраструктури преку комби-
нација на соодветна професионална
грижа, евалуација и ефикасна орална
хигиена од страна на пациентот.1 Упот-
ребата на конвенционални пародон-
тални параметри за проценка на пери-
имплантното здравје сé уште не е це-

лосно дефинирана и истите не може да
се внесат во секојдневната стомато-
лошка пракса.2

Долгорочноста на денталните им-
планти во устата на пациентите може
да се постигне преку соодветна профе-
сионална грижа и соработка со паци-
ентите преку ефективна домашна нега.
Пациентите мора да ја прифатат одго-
ворноста за одржување на имплантот,
па затоа процесот на селекција на па-
циентите треба да ја земе во предвид
подготвеноста на пациентот да биде
свесен за значењето на фазата на одр-
жување.3

Денталниот плак не само што води
кон појава на гингивитис и пародонто-
патија, туку и може да предизвика раз-
вој на пери-имплантитис. Така, лична-
та орална хигиена мора да започне во
време на поставувањето на стомато-
лошки импланти и треба да вклучи
употреба на разни помошни средства
за орална хигиена со цел да се отстрани
изменетата морфологија на пери-им-
плантниот регион пред, за време и по
поставувањето на имплантот. 4,5,6

Клиничкиот преглед во контекст на

присуство на знаци на воспаление (т.е.
крварење при сондирање), присуство
на ексудат , мобилност на имплантите
и зголемена длабочина на сулкус, ка-
ко и радиографска евалуација на пери-
имплантната област сé уште се упот-
ребуваат како стандарден пристап за
евалуација на статусот на самите им-
планти.7 Доколку се открие клинички
забележлива подвижност, потребно е
да се направи и радиографска процен-
ка на имплантот и неговото коскено ле-
жиште.8

Основните податоци од првиот пре-
глед и податоците добиени од послед-
ователните посети за одржување треба
да се евидентираат во картоните на па-
циентот за правилно да се процени ста-
тусот на пери-имплантното ткиво со те-
кот на времето.9

Супраструктурите потребно е да би-
дат дизајнирани за да се спречи за-
држување на денталниот плак.10 Изра-
ботките исто така мора да обезбедат со-
одветни можности за олеснување на
домашната нега. Имплантите треба да
бидат планирани така што тие не се
поставуваат во регии кои ќе оневозмо-

Abstract 

Introduction: Adequate implant moni-
toring and maintenance is essential to
ensure the longevity of dental implants
and their superstructures through a com-
bination of professional oral-health care
and effective home oral hygiene. The
main goal of this study was to evaluate
various clinical parameters during the
implant maintenance phase.

Material and method: Total number of
thirty patients were examined. The re-
search includes subjects who visited this
office for maintain phase in the period at
least one year from the implant place-

ment. All respondents were divided into
two groups: (1) patients who regularly at-
tend the maintenance phase every three
to four months and (2) patients who do not
went for maintenance phase and who vis-
ited the office for some other reason. Den-
tal plaque index, peri-implant probing
depth and bleeding on probing were de-
termined on each subject.

Results: The mean values for plaque in-
dex for group 1 was 0.24± 0.18, and for
group 2 was 0.28 ± 0.16. The mean values
for the bleeding on probing index for
group 1 was 0.55 ± 0.12 and 0.84 ± 0.39 for

group 2.The mean values for the depth of
the peri-implant sulcus for group 1 was
2.84 ± 0.56,and for group 2 was 4.22±0.38.
Values for all clinical parametars were
higher for the second group, but only val-
ues for the periodontal probing depth
were significant. .

Conclusion: The phase of periodontal
maintenance after dental implants place-
ment is extremely important and should
not be ignored by the dentists.

Keywords: maintenance phase, dental
implants, periodontal maintenance, com-
plications with dental implants. 
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жат одржување на орална хигиена.11

Тргнувајќи од претходно напомена-
тите факти, одредена е целта на оваа
студија- да се утврдат и проценат раз-
личните важни клинички параметри
за време на фазата на одржување на
денталните импланти и да се забеле-
жи корелација помеѓу нив.

Материјал и методи
За да се исполни целта на оваа сту-

дија спроведена е истражување кое
опфати вкупно триесет пациенти. Ист-
ражувањето е спроведено во две при-
ватната здравствена установи во
Штип. Во истражувањето вклучени се
испитаници кои ја посетиле оваа ор-
динација за постапката на одржување
на постигнатите резултати во перио-
дот од 01 јуни до 31 ноември 2020 годи-
на и тоа во период од минимум една
година од поставувањето на имплан-
тот. Испитувањето не опфати подато-
ци кои се однесуваат на состојбите кои
се однесуваат на поставените им-
планти пред овој период.

Сите испитаници беа поделени во
две групи: (1) пациенти кај кои се ре-
довни во посетување на стоматологот
во фазата на одржување на секои три
до четири месеци во текот на првата
година од поставувањето на имплан-
тите и (2) пациенти кои не се придржу-
ваат на фазата на одржување во текот
на првата година после имплантира-
њето и кои ја посетиле ординацијата
поради некоја друга причина. 

Демографските податоци се однесу-
ваа на полот, возраста и на профе-
сијата кај самите испитаници. Истите
се превземени од картоните на самите
пациенти. За податоците кои се одне-
суваат за оралниот и денталниот ста-
тус на пациентите беа  искористени
нивните стоматолошки картони. За
ова истражување беа вклучени: бројот
на преостанати заби, бројот на заби
што недостасуваат и бројот на поста-
вени дентални импланти. 

Од испитуваната група беа исклуче-
ни сите испитаници со системски за-
болувања, оние кај кои е присутна аг-
ресивна пародонтопатија и при пос-
тоење на податоци за пачиентите кои
се пушачи.  

За да се смета дека постои успешна
имплантација потребно е на рентген-
графија да има загуба на алвеоларна
коска на апроксималните страни од

помалку од 1 mm во текот на првата го-
дина. Секој од пациентите пред сами-
от имплантолошки третман е трети-
ран за хроничната пародонтопатија во
тек на најмалку две години. 

Евалуацијата на податоците за кли-
ничките параметри е направена една
година после самата постапка на им-
плантирање. Одредувани кај секој ис-
питаник се индексот на дентален
плак, индексот за крварење при сон-
дирање и длабочината на периим-
плантниот сулкус. Испитувањето не
опфати податоци кои се однесуваат на
состојбите на периипланитиот регион
пред овој период.

За да поставиме дијагноза за пери-
имплантитис беше потребно да пос-
тои клинички губиток на атачмент
околу имплантот од најмалку 3 мили-
метри, крварење на сондирање и докз
за ресорпција на алвеоларната коска
поткрепени на рентгенграфија.

Добиените резултати се прикажани
со помош на табели и графикони.

За статистичка анализа беше корис-
тен посебен софтвер за статистичка
анализа SPSS верзија 18.0 за Windows.
Квантитативна анализа е направена
со употреба на Т-тест и У-тест. Напра-
вени се меѓугрупни корелации и вред-
носта за P <0,05 се сметаше за статис-
тички значајна.

Резултати 
Во делот што следи низ табели се

презентирани анализираните демог-
рафски податоци од истражувањето.
Во табелата број 1 се дадени подато-
ците кои се однесуваат на средната
возраст и полот на испитаниците на
двете испитувани групи. 

Во однос на испитуваните клинички
параметри, после извршената анали-
за на податоците забележано е дека
средните вредности на плак индексот
за група 1 е 0,24 ± 0,18 и за група 2, таа е
0,28 ± 0,16. Вредностите за индексот на
крварење при сондирање за испита-
ниците од група 1 изнесуваше 0,55 ±
0,12 и 0,84±0,39  за група 2. Просечните
вредности за длабочината на периим-
плантниот сулкус за група 1 изнесува-
ше  2,84 ± 0,56, додека за група 2 изне-
суваше 4,22 ± 0,38. (таб. бр. 2)

По анализата на податоците од кли-
ничките истражувања забележано е
дека група 2 покажува повисоки про-
сечни вредности, но она што е најзна-

чајно е дека само за одредените вред-
ности за длабочината на периимплан-
тиот сулкус се сигнификантно зна-
чајни. 

Во последната табела (таб. бр. 3) при-
кажани се податоците кои се однесу-
ваат на бројот на преостанати заби и
податоците кои се однесуваат за при-
сутвото на пери-имплантитис меѓу ис-
питаниците.

Дискусија
Примарната цел на оваа сту-

дија беше да се утврдат и проценат
различните важни клинички параме-
три за време на фазата на одржување
на денталните имплантот и да се сог-
леда некаква корелација помеѓу нив.
Со цел да се споредат резултатите од
оваа студија со постојните податоци,
утврдувани се клинички параметри
кои се најчесто употребувани во сев-
ремената стоматолошка пракса како
плак индексот, одредување на длабо-
чината на периимплантниот сулкус и
присуството на крварење при сонди-
рање. Еден ограничувачки фактор на
ова испитување е тоа што истото не
опфати податоци кои се однесуваат на
состојбите пред периодот од една го-
дина од имплантирањето. Сметаме де-
ка иако овој период е периодот кога
всушност и физиолошката ресорпција
на алвеоларната коска е најголема, се-
пак не влијае на самата фаза на одр-
жување на постигнатите резултати.

По поставувањето на денталните
импланти, на пациентите треба да им
се дадат детални упатства за домашна
нега со цел да се извршат соодветно
нивно темелно секојдневно чистење.12

Важно е да се документира здравјето
или болеста што е присутна околу им-
плантите при секоја посета за одржу-
вање, со цел да се превенираат неса-
каните ефекти кои може да се јават со
текот на времето. Оваа постапка на
евалуација треба да вклучува и пос-
тапки за проценка на супраструктури-
те во однос на оклузалното прилаго-
дување и доколку покажуваат знаци
на оклузални аберации.13

Редовните посети (нивниот редо-
след - треба да биде прецизиран од са-
миот почеток на третманот) за одржу-
вање на постигнатото орално и паро-
донтално здравје се клучен предуслов
за долгорочен клинички успех. За вре-
ме на посети за одржување, површи-
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ните на имплантите треба да се поли-
раат со помош на гумички и полирна
паста.14 Неприкосновено правило, кое
обично резултира со предвидливо ле-
кување и спречување на комплика-
циите, е да се елиминира секоја болест
во пародонтот пред поставувањето на
денталните импланти.15

При постоење на пери-имплантна
болест, т.е. при постоење на мукозитис
и периимплантит, освен упатствата за
орална нега во домот на пациентите,
кај пациентот може да е потребно да
се препорача и адјувантна антимик-
робна терапија.16 Кај пацинетите со
дентални импланти потребно е да се
употребуваат четки со меки влакнен-
ца, интердентални четки, не-алкохол-
но антимикробно средство за плакне-
ње на устата или гел на база на хлор-
хексидин.17

За време на стоматолошкиот пре-
глед, секој клиничар треба да се кон-
центрира на пери-имплантната ткив-
на маргина, имплантно тело, протетс-
ка врска на имплантот и протетската
супраструктура. Обично во текот на
првата година по поставувањето на
имплантот потребно е да се примени
3-месечен распоред за одржување, осо-
бено ако пациентот загубил повеќе за-
би во краток временски интервал. Ме-
ѓутоа, ако после 12 месеци импланти-
те на пациентот се стабилни и ткива-
та околу имплантот се здрави, тогаш
може да се примени 4- и 6-месечен ре-
жим на одржување.18 Клиничарот мо-
ра да биде свесен за ефикасноста на
домашната нега на секој пациент, сис-
темското здравје и статусот на пери-
имплантните ткива при одредување
на овие интервали.19

Познавањето на различните клинич-
ки праметри кои се однесуваат на ден-
талните импланти е важно и корисно
за да се избегнат различните компли-
кации во денталната имплантилогија,
особено губењето на имплантите. От-
тука, уште повеќе се согледува значе-
њето на фазата на одржување на пос-
тигнатите резултати со чија што помош
од една страна се отстрануваат ден-
талниот плак и останатите иритативни
фаткори, а од друга страна се врши пос-
тојана контрола на оралните, дентал-
ните, пародонталните и имплантните
структури. Разбирањето на значењето
на одржувањето на соодветна орална

хигиена во домашни услови и на соод-
ветна фаза на одржување на постигна-
тите резултати  исто така ќе му помог-
не на клиничарот во минимизирањето
на компликациите кои може да се јават
или пак во нивната превенција.20 Мора
да се напомене дека личната орална хи-
гиена мора да започне во времето на
поставување на денталните импланти
и треба да вклучува разни активности
за отстранување на денталниот плак од
пери-имплантниот регион во периодот
пред, за време и по поставувањето на
имплантантот.18

Во современата научна литература
има литературни податоци кои пока-
жале докази дека пародонтопатијата
е фактор на ризик за пери-импланти-
тис и дека пациентите со пародонто-
патија имаат поголема загуба на коска
околу имплантите.21

Кај пациентите со импланти, докто-
рот стоматолог мора да ги процени и
протетските компоненти и можноста
за таложење на дентален плак, калку-
лус како и многу други механички и
физиолошки дејствија а кои се поврза-
ни со стабилноста на абатментот и им-
плантот, те. врската (конкцијата) поме-
ѓу нив. За протетските супраструктури
кои се на штрафење, потребно е кли-
ничарот да ја отстрани супраструкту-

рата најмалку еднаш годишно за по-
лесно да го процени статусот на пери-
имплантните тврди и меки ткива, да се
провери конкцијата на протетската
компонента и секако, да се процени ни-
вото на домашна нега и одржување од
страна на пациентот.22 

Етиологијата на пери-имплантити-
сот е поврзана со комплексниот бак-
териски дентален биофилм и бројни
фактори на ризик. Сите овие бактерии
од денталниот плак можат да воспос-
тават штетен инфламаторен имуно-
лошки одговор кај домаќинот и го ин-
хибираат повторното прицврстување
на коскените клетки на површината
на имплантот.23

Според Ботеро и сорaботниците,24

крварењето на сондирање и знаците
на воспаление придружени со зголе-
мена вредност на длабочината на пе-
риимплантниот сулкус (поголеми 5,2
мм) се постојано присутни во случаи
на пери-имплантитис, но се отсутни во
случаи на стабилни импланти. Па та-
ка она што треба да се забележи е де-
ка, одржувањето на орална хигиена и
фазата на одржување околу имплан-
тите е исклучително важна за да се на-
малат негативните ефекти на забниот
биофилм, а со тоа и за нивната долго-
вечност.25

Демографски карактеристики Група 1 Група 2 

Средна вредност 52,74 54,58 

Полова дистрибуција   

Ø Машки пол 9 (60 %) 8 (53,33 %) 

Ø Женски пол 6 (40%) 7 (46,37 %) 

Табела 1. Демографски карактеристики на пациентите

ДЕКЕМВРИ 2020

Клинички карактеристики Група 1 Група 2 

Индекс на дентален плак 0,24 ± 0,18 0,28 ± 0,16 

Крварење при сондирање  0,55 ± 0,12 0,84±0,39  

Длабочина на периимпантиот сулкус* 2,84 ± 0,56 4,22 ± 0,38 

Табела 2. Клинички параметри кај испитанците

*сигнификантно значајно

 Група 1 Група 2 

Број на преостанати природни заби 21,3 18,4 

Присуство на периимплантитис 1 (6,67 %) 4 (26,67 %) 

Табела 3. Број на преостанати заби и присуство на пери-имплантитис кај испитуваната популација
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Врз основа на податоците од нашето
истражување, се забележува дека
вредностите за индексот на дентален
плак, длабочината на периимплан-
тните сулкуси и на индексот на крва-
рење при сондирање се поголеми кај
лицата кој не го следат протоколот на
фазата за одржување на постигнатите
резултати (таб. бр. 2.). 

Најчестите податоци кои се однесу-
ваат на инциденцата на пери-имплан-
тантни заболувања е дека застапенос-
та на истите е помеѓу 0,5% и 43% по 5 го-
дини од имплантирањето.26 Според
Дрејер и соработниците,27 превален-
цата на пери-имплантитис на ниво на
импланти се движи од 1,1% до 85,0% и
инциденцата варира од 0,4% во период
од 3 години, до 43,9% во рок од 5 годи-
ни. Она што е можеби најзначајно е де-
ка средната преваленца на пери-им-
плантитис според истите автори е 9,0%
за редовни учесници во програма за
профилакса и одржување, 18,8% за па-
циенти без редовно превентивно одр-
жување. Ваквите податоци корелира-
ат со податоците презентирани во на-
шата студија.

Инциденцата на хроничната паро-
донтопатија е поголема кај пациенти
со пери-имплантантни болести откол-
ку кај оние со здрави дентални им-
планти. Исто така, ризикот од пери-
имплантитис е поголем кај пациенти
со пародонтални заболувања отколку
кај оние со здрав пародонтот.28 Отту-
ка податоците кои се добиени кај на-
шите испитаници и кои укажуваат на
напредната форма на пародонтална
болест укажауваат и на зголемена
можност за појава на пери-импланти-
тис и консеквентно губење на дентал-
ните импланти Овие наши откритија
се слични со оние од Аханур и сорa-
ботниците29 и Сунг и соработниците.30

Важноста на оваа студија е дека пре-
ку истата се проценува ризикот за
појава на пери-имплантитис кај лица-
та со хронична пародонтопатија и
стапката на успех на имплантирање
кај пациенти со и без пародонтопатија
и поголема длабочина на пародонтал-
ните џебови кај лицата со нередовност
и несоодветна фаза на одржување на
постигнатите резултати.

Она што мора да се напомене е дека
бројни автори неминовно напомену-
ваат дека дека раната дијагноза и те-

рапија при развој на пери-имплантна
лезија, без разлика за тоа за каков тип
или форма станува збор се од најголе-
мо значење во спречувањето на загу-
бата на денталните импланти.31,32,33 От-
тука, мора да се забележи дека редов-
ните посети за одржување се клучен
предуслов за долгорочен клинички ус-
пех. Програмата за одржување на пос-
тигнатите резултати и едукацијата за
одржување на соодветна орална хи-
гиена овозможува рано откривање на
меко-ткивни, пародонтални  или про-
тетски проблеми и нивно навремено
решавање.34

Долгорочното одржување на еден
успешен дентален имплант започнува
од времето кога имплантот е откриен
и на него започнуваат да се изведува-
ат реставративните процедури однос-
но поставување на протетските су-
раструктури. Долговечноста на ден-
талните импланти, преку борбата на
пери-имплантните ткива против па-
тогените микроорганизми е поврзана
токму со здравјето и одржувањето на
овие ткива во оваа фаза на следење на
пациентите.35 Потребно е клиничари-
те особено да се насочат кон овој факт
заради тоа што само на тој начин ќе
има подобра стапка на успех на им-
плантирањето и секако поголемо за-
доволство од пациентите.

Ограничувачки фактор на нашата
студија е исклучително малата голе-
мина на примерокот во мала гео-
графска област. Поради тоа сметаме
дека ќе биде потребна  долгорочна
клиничка студија на поголем репре-
зентативен примерок на различна гео-
графска област.

Заклучок 
Фазата на  пародонтално одржува-

ње по поставувањето на денталните
импланти е подеднакво важна и не
треба да се игнорира од страна на док-
торите стоматолози. Тоа се докажува
и со резултатите од нашето истражу-
вање кое укажува на зголемено коли-
чество на дентален плак, поголема
вредност на индексите на крварење
при сондирање и особено на длабо-
чината на периимплантниот сулкус
кај пациентите кои не се придржува-
ат на препорачаниот протокол за фа-
зата на одржување на постигнатите
резултати.

Воспалението на пери-имплантан-
тните ткива вообичаено се развива
полесно отколку воспалителните про-
цеси на пародонталното ткиво, што
веројатно се должи на фактот дека
приврзаноста помеѓу телото на им-
плантот (абатменот) и гингивата е пос-
лаба од врската на гингивата и при-
родните заби.

Препорачуваме – поставување на про-
тетски конструкции на заштрафување,
поради можноста за интервенција од
страна на клиничарот во било кое вре-
ме, дури и при најмало воспаление на
ткивата. Почитување на сите пропиша-
ни протоколи за современи, корертни и
прецизно изработени импланто-про-
тетски решенија, како и неопходност од
воведување на нови протоколи кои со-
одветно ќе одговорат на предизвиците
од модерната стоматологија.
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Упатство за авторите
Уредувачкиот одбор на “Vox Dentarii“,

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

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

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

Ако изборот на испраќање е преку
пошта адресата е следна:

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

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

e-mail: skm@skm.mk

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

Подготовка на ракоПисот

Секој составен дел од трудот треба да
започне со нова страница. На пр: наслов-
на (прва страница), апстракт со клучни
зборови, вовед, материјал и метод, ре-
зултати, дискусија, референци и прилог

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

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

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

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

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

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

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

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

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

По должина апстрактот треба да
содржи  најмногу 250 зборови. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Секој од нив треба да е на посебна
страница.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Цитирање референци во текстот
Во текстот референците се цитираат

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Примери за начин на цитирање:
Референци од стручнонаучно списание

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

Референци од зборник на трудови од
стручни манифестации

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

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

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

Магистерски и докторски дисертации
4. Атанасовска-Стојановска А.

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

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

ДЕКЕМВРИ 2020

Почитувани соработници
Ве информираме дека Вашите стручни и

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

март 2021. Дополнителни информации може
да добите секој работен ден во Стоматолош-
ката комора на Македонија или пак  на теле-
фон  02 3246 852.






