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БРОЈ 1

                                   Нов Правилник 
                      за континуирано 
стручно усовршување



3.780€ -10%
G2 H
 = 3400€ 

3.481€ -10%
G2 F
 = 3133€ 
Најдобра вредност
Стоматолошка столица 
Syncus GL и 
терапевтско столче
2 црева со насадни 
инструменти со 
Midwest конекција
лустер, рефлектор 3 LED, командна табла
* кожен тапацир по порачка  по цена од ценовник

Добар стандард
Стоматолошка столица Syncus GL и терапевтско столче
3 црева со насадни инструменти со Midwest конекција
лустер, подготовка за саугер, рефлектор 3 LED
командна табла, негатоскоп
голем избор на боја на тапацир

4.350€ -10%
G3 Full F
 = 3915€ 

4.650€ -10%
G3 Full H
 = 4185€ 

За сите модели
Опција за светлосно турбинско црево со доплата од 300€
Опција за Helio-Optilight со доплата од 230€ -10% за авансно плаќање 

Обезбедени гаранции, монтажа, сервис и резервни делови

Составете го Вашиот модел 
надградете ја основната 
конфигурација со компоненти 
според Вашата потреба!

Нов луксузен 
модел од
Gnatus

Syncrus G8

Опционални компоненти за надградба на 
базичниот модел
систем за масажа на столицата - 228€
кожен тапацир за столица ( боја по избор) - 700€
и столче - 200€
систем за хромотерапија - 122€
дополнителен пустер на асистентски дел - 104€
греење на вода - 141€
вентил за избор на вода (водовод или 
дестилирана) - 39€
главен сигурносен прекинувач - 231€
дополнително LUX црево H за горе  и F за долу- 
300€
LED лампа -230€
USB инсталација за интраорална камера и 
мултимедиа 

рефлектор 
Sirius Sensor

FE Изведба

Фонтана

Карактеристики на базичниот модел HE TM FO 
стоматолошка столица ( црева од горе или долу)
терапевтско столче 
рефлектор Sirius Sensor- 5 LED (можност за  3+2 или 
само 3 LED )
комлетно подвижна ножна команда
1 лустер на докторски дел 
1 сисалка и припрема за саугер на асистентски дел
1 светлосно црево Midwest  
2 несветлосни црева Midwest ( можност за Borden)
вграден негатоскоп
систем за дезинфекција

Reliable evolution
Evolucionar con confianza

СТОМАТОЛОШКИ 
СТОЛИЦИ
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Почитувани колешки и колеги,

Здравствениот и едукативниот сегмент се цврсто поврзани, меѓусебно зависни, со тенденција на
постојано надополнување и надградба со крајна цел - прогрес во сите области на стоматологијата кои
се стремиме да ги поставиме на вистинско достоинствено рамниште. Тоа би значело  дека напред-
окот во која било сфера во стоматолошката едукација, всушност е напредок во професијата која е

неодделив дел од здравствениот сегмент.

Оваа година  како и сите претходни е преполна со обврски, задачи, проекти и се-
како многи настани од областа на  здравството и едукацијата.

Токму затоа, сакам членството на Стоматолошката комора, а и пошироко, да го
информирам дека оваа година покрај другите случувања за одбележување е 7- от  Кон-
грес на стоматолозите со меѓународно учество на Македонското стоматолошко
друштво со наслов “ Стоматолошката наука во секојдневната практика “ кој ќе се
одржи од 11-14 јуни 2015, во Охрид. Настан кој треба свечено и достоинствено да го
одбележиме, со присутност, учество и професионалност, онака како што и доли-
кува  на целата стоматолошка фела.

Колеги, Македонското стоматолошко друштво преку своите специјалистички
здруженија ширум нашата земја се грижи за оралното здравје на популацијата во
Република Македонија, преку разни облици на едукација следејќи ги европските и
светски трендови.

Оваа година, на претстојниот Конгрес, се очекува учество на еминенти предава-
чи од  земјата и странство. Посебно би го издвоила  учеството на познати стручњаци и професио-
налци од својата област од Бугарија, Србија, Хрватска, Словенија,Босна и Херцеговина, Турција, Ита-
лија, Австрија и Германија, секако дека не треба да ги заборавиме и докажаните кадри од нашата земја
кои секој на свој начин, во областа во која професионално делуваат ќе ги разменат своите најнови ис-
куства од практичен или истражувачки карактер. 

Македонското стоматолошко друштво преку зацртаната програма ќе го промовира оралното
здравје, организирајќи пленарни предавања, тематски сесии, работилници , курсеви и многу други еду-
кативни облици и можности.

Се надевам дека секој од нас на овој Конгрес ќе го пронајде својот интерес од понудените содржини
кои навистина ќе бидат богати, содржајни и апликативни. Верувам  дека оттука ќе произлезат мно-
гу нови идеи и предизвици кои се за доброто и унапредувањето на професијата и денталното здравје
кај пациентите. Исто така, се надевам дека на овој начин ќе бидеме чекор поблиску  до она што го по-
сакуваме како наша орјентираност во професијата, влог во идните генерации и секако квалитетна
превентива, но и современа и сигурна  куратива кај сите корисници на стоматолошките услуги. 

За крај, ни преостанува да ги чуеме новините од овој голем настан за нас стоматолозите, да ги им-
плементираме во секојдневната  клиничка пракса, но и да ги промовираме и примениме кај идните док-
тори, специјализанти, магистранти, докторанти и кај сите оние кои постојано имаат желба да ги
следат новините во стоматологијата. На организаторот, помошинците и соработниците им пре-
стојат сериозни, напорни и одговорни задачи кои верувам дека успешно ќе ги реализираат. Од мое лич-
но име, во улога на главен и одговорен уредник, како и од моите соработници, на организаторот му по-
сакуваме успешен Конгрес, а на колегите стоматолози, збогатување на знаењата и пријатни денови
поминати во градот под Самоиловите кули.

Со почит, 

Проф. д-р Мирјана Поповска,

Главен и одговорен уредник

3vox dentarii

СТОМАТОЛОШКА 
КОМОРА НА 
МАКЕДОНИЈА

воведник
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Гласило на Стоматолошката комора на Македонија

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

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

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

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

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

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

Излегува 3 пати годишно во тираж: 
3.500 примероци

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

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

Плаќањето се врши врз основа на доставени
фактури во денарска противредност, според
средниот курс на НБРМ на денот на фактури-
рање, зголемени за 18% ДДВ.
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СТРУЧНИ И НАУЧНИ ТРУДОВИ
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АКТУЕЛНО
Нов Правилник за континуирано 
стручно усовршување

АКТУЕЛНО
Ревидирани листите на услуги што може 
да се укажуваат во специјалистички ординации

АКТИВНОСТИ
Иницијатива – секој пациент два задолжителни 
прегледа годишно кај матичен стоматолог

ПРАВНО КАТЧЕ
Законски новини што се однесуваат на стомато-
лошката дејсност, а се во директна врска со 
одредбите за јавните овластувања на коморите

АПОЛОГИЈА
70 години од официјалната 
воена стоматологија на Р. Македонија

СОРАБОТКА
Во октомври во Љубљана 
8-ми Конгрес на „Нови технологии“

СОВРЕМЕНА СТОМАТОЛОГИЈА
Гингива менаџмент и 
сепарација на заби/коски

СОВРЕМЕНА СТОМАТОЛОГИЈА
Семирапидна палатинална експанзија  
со quad helix (квад хеликс) апарат

Oценување и споредба на микропропустливоста
на флуориран композитен залевач после 
нагризувањето со фосфорна киселина 
и третман со er: yag ласер

Либурн Куртиши, Мира Јанкуловска, 
Елизабета Ѓоргиевска, Ана Сотировска-Ивковска,
Мери Павлевска

Влијание на дизајнот на резенот врз периодон-
талниот статус на вториот молар по оперативна
екстракција на импактиран долен трет молар 

Цена Димова, Мирјана Поповска



учни квалификации и звања треба да има,
а се определени и просторните услови кои
треба да се исполнат (во зависност од
стручниот облик на КСУ), како и максимал-

ниот број на пасивни учес-
ници на една манифеста-
ција.

Согласно новите измени и
дополнувања на Правилни-
кот се прецизирани и бодо-
вите во зависнот од тоа за
каков тип на стручна мани-
фестација станува збор,
предавачите, техничките
услови....

Правилникот за облиците
на континуирано стручно
усовршување, критериуми-
те за распоредување на об-
лиците, критериумите за
избор на спроведувачите
на облиците на континуи-

рано стручно усовршување и бодовите на
континуирано стручно усовршување за
обновување на лиценцата за работа за
здравствените работници со високо об-
разование од областа на стоматологијата

Нов Правилник за континуирано 
стручно усовршување

Стоматолошката комора подготви нов
Правилник за облиците на континуирано
стручно усовршување, критериумите за
распоредување на облиците, критериуми-
те за избор на спроведувачите на облици-
те на континуирано стручно усовршување
и бодовите на континуирано стручно
усовршување за обновување на лиценца-
та за работа за здравствените работници
со високо образование од областа на сто-
матологијата. 

Потребата за донесување на нов Пра-
вилник за облиците за континуираното
стоматолошко усовршување, за бодовите
на облиците на КСУ и организаторите на
стручните стоматолошки манифастации
произлезе од последните законски изме-
ни донесени во јануари годинава. На тој
начин, подзаконските акти и правилници-
те на Стоматолошката комора се усогла-
сија со новите законски решенија, со што
како прв измени и дополнувања претрпе
Правилникот за КСУ, а за визирање на
Собрание на Стоматолошката комора че-
каат и правилниците за лиценца за работа,
за обука и проверка на знаењата, за акре-
дитација на едукатори за спроведување на
пробна работа на дипломираните доктори
по стоматологија, за стручен испит, за ре-
гистарот на Комората и ценовникот за ус-
лугите на Комората кои произлегуваат од
јавните овластувања на СКМ.

Новиот Правилник за континуирано сто-
матолошко усовршување содржи прециз-
ни одредби за тоа кои се облиците и фор-
мите на стручно усовршување. За разлика
од досегашниот Правилник во кој облици-
те беа воопштени, во овој нов текст на под-
законскиот акт тие се групирании детали-
зирани. Во таа смисла, точно се наведени
сите типови и форми на конгреси, симпо-
зиуми, семинари, стручни конференции и
состаноци, курсеви. Со Правилникот е
утврдено која е целната група, кои се мо-
же да биде предавач и какви стручно-на-

ПО ШИРОКА ЈАВНА РАСПРАВА

Новиот Правилник содржи
прецизни одредби за тоа кои

се облиците и формите на
стручно усовршување, со не-

го се утврдува која е целна-
та група, кој се може да биде

предавач и какви стручно-
научни квалификации и зва-

ња треба да има, се опред-
елени просторните и тех-

ничките услови, максимал-
ниот број на учесници....

актуелно
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за првпат ги дефинира критериумите
за избор на спроведувачите на обли-
ците и бодовите на континуирано
стручно усовршување, со што се ста-
ви ред за тоа кој се може да се јави ка-
ко организатор на КСУ, колку пати го-
дишно секој организатор има право
да организира одреден облик на
стручно усовршување, а во Правил-
никот се дава основа за дефинирање
на правата и обврските меѓу акреди-
тираните организатори и Стомато-
лошката комора на Македонија.

Правилникот ги пропишува и пос-
тапката за акредитација на организа-
тори и стручни собири, рокови за дос-
тавување на барања за акредитација.

Облиците на стручното усовршува-
ње се утврдуваат со годишен план за
организирање на континуирана
струч на едукација од страна на СКМ
во кој е содржана и содржината на
програмите за стручно усовршување,
притоа подеднакво се распоредуваат
стручните собири по денови и месеци
во годината, без поклопување по да-
тумите на одржување на собирите, а
се обезбедува достапност на местата
за одржување на облиците по регио-
ни, со што се овозможува најевтин
пристап до едукацијата на целото
членство. 

Годишниот план се објавува во гла-
силото на Комората Vox Dentarii и на
web - страницата на Стоматолошката
комора на Македонија во декемви
претходната за следната година.

Подготовката на Предлог-правил-
никот помина низ повеќе фази на из-
готвување. Го подготви Комисијата за
стручни стоматолошки прашања, раз-
гледан и одобрен беше од Комисијата
за статутарни и правни прашања и Из-
вршениот одбор на Комората, беше
даден на јавна расправа од која произ-
легоа голем број предлози и сугестии
кои беа инкорпорирани во предложе-
ните одредби, претходно усогласени
на заедничките состаноци на Комора-
та и стручните асоцијации.

Новиот Правилник за КСУ, откако ќе
биде одобрен од министерот за
здравство ќе биде достапен на web-
страницата на Комората.

актуелно

Двајцата директори на ФЗОМ Маја Парнарџиева - Змејкова и Џемали
Мехази на 24 февруари си поднесоа оставка од функциите поради лич-
ни човечки и морални причини поврзани со случајот со смртта на мала-
та Тамара Димовска од Велес. Два дена подоцна, Владата на Република
Македонија ги именуваше Кристина Христова и Орхан Рамадани за
вршители на должноста директор на Фондот за здравствено осигуру-
вање на Македонија.  Одлуката за оставка прва јавно на прес-конфе-
ренција ја соопшти Парнарџиева- Змјекова. Рече дека го разбира револ-
тот кај јавноста, но ги очекувала прво резултатите од судска медицина.

“Во целокупната моја кариера никогаш не сум имала дамка во своето
работење и изминативе две недели, покрај една лична семејна трагедија
која ми се случи неодамна, се најтешкиот период во мојот живот. Јас сум
човек кој е воспитан, приватно и професионално, да помага секому. Ис-
товремено сум емотивна личност, а не некаков ладен бирократ и сите
овие напади лично ме погодија. Денес објавувам дека од човечки причи-
ни се повлекувам од функцијата директор на Фондот. Чекав да се добијат
резултатите од Судска медицина за да се констатира причината за смртта
и да се види вистината за овој случај”, рече Прнаџиева – Змејкова. 

Еден час подоцна, преку писмено соопштение до јавноста, својата од-
лука ја соопшти и вториот директор, Мехази. „Случајот на Тамара ме по-
годи како човек и како родител. Сакам да појаснам дека мојата оставка е
мотивирана од човечки причини и покрај тоа што во вршењето на мојата
функција, за овој случај и сите други слични случаи, јас направив се што
ми беше овозможено во рамките на законот“, потенцираше Мехази.

В.д директорката Христова на оваа функција доаѓа од позицијата ди-
ректор на секторот за фармација во ФЗОМ, а Орхан Рамадани доаѓа од
позицијата директор за поштенски операции и член на Управен одбор
на Македонски пошти. Двајцата в.д директори имаат еднакви овласту-
вања, права и одговорности во извршувањето на функциите. Според
објаснувањата од Владата, е предвидено Христова и Рамадани да ја из-
вршуваат функцијата в.д директори на Фондот во периодот до изборот
на директор од кандидатите кои ќе се пријават на јавниот повик. 

За случајот на малата Тамара, предмет отвори и обвинителството, кое
откако ќе ги разгледа наодите од обдукцијата ќе одлучи дали и против
кого ќе покрене постапка за одговорност.

Парнаџиева-Змејкова и Мехази поднесоа оставка, 
за в.д. директори именувани Христова и Рамадани

ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ 



Стоматолошката комора на Македонија и Минис-
терството за здравство ги ревидираа и се усогласија
по однос на листите за стоматолошки услуги што док-
торите по дентална медицина може да ги укажуваат
на ниво на специјалистичка консултативна стомато-
лошка дејност во специјалистичките стоматолошки
ординации.

Со Решението од министерот за здравство  во текот
на март годинава се одржа заеднички состанок по-
меѓу Министерството за здравство и Стоматолошка
комора на кој присуствуваа претседателот на Комо-
рата, проф.д-р Владимир Поповски, потпретседате-
лот, м-р.д-р Марија Андоновска и д-р Елена Созовс-
ка од Министерството за здравство.

При изготвувањето на листите за секундарна сто-
матолошка дејност беа консултирани и прифа-
тени сугестиите на стручните стоматолошки
здруженија.

Со оваа ревизија и надополнување на досегаш-
ните листи за стоматолошки услуги што доктори-
те по дентална медицина може да ги укажуваат на
ниво на специјалистичка консултативна стомато-
лошка дејност во специјалистичките стоматолош-
ки ординации се овозможи докторот специјалист
да не биде “врзан”  само за специјалистичките ус-
луги од листите на дејноста која ја врши, туку да мо-
же да спроведува и услуги од примарната стома-
толошка здравствена заштита коишто му се неоп-
ходни на пациентот за соодветен и целосен ден-
тален третман во специјалистичката ординација.

На овој начин се реализираа заложбите на Ко-
мората и барањата на специјалистите кои наиду-
ваа на потешкотии при инспекциските контроли
што се спроведуваа во нивните ординации, при
кои поради услугите давани на пациентите кои не
биле во важечките лимитирани специјалистички
листи, постојано беа на “работ” од казна. Ваквата
опасност постоеше и покрај тоа што дадените ус-
луги надвор од листата беа неопходни за да се да-
де специјалистичката услуга за која пациентот и се
обратил до докторот специјалист. 

Со направените корекции досегашните листи на
стоматолошки услуги од примарна здравствена
заштита останаа исти, а специјалистичките беа ре-
видирани на начин што досегашните, од Минис-
терството за здравство, се дополнија со услугите

коишто ги предлагаа Комората и специјалистичките
здруженија. Се ревидираа и дополнија листите на сто-
матолошки услуги што може да се укажуваат во спе-
цијалистичките ординации по ортодонција, по болес-
ти на забите и ендодонтот, по стоматолошка протети-
ка и по орална хирургија. 

Усогласените предлог-листи за стоматолошки ус-
луги што докторитте по дентална медицина може да
ги укажуваат на ниво на специјалистичка консулта-
тивна стоматолошка дејност во специјалистичките
стоматолошки ординации, кон крајот на март беа дос-
тавени на потпис кај министерот за здравство. Отка-
ко ќе бидат потпишани и објавени во Службен весник,
тие ќе бидат достапни и на web-страницата на Стома-
толошката комора на Македонија.

МИНИСТЕРСТВОТО И КОМОРАТА СЕ УСОГЛАСИЈА 

актуелно

Ревидирани листите на услуги што може 
да се укажуваат во специјалистички ординации



„Современиот човек е зависен од не-
гување на сопственото орално здравје.
Повеќе од кога и да е сме свесни за важ-
носта од желбата за здрави и убави за-
би. Од друга страна, ние како претстав-
ници на медицината мора да се обидеме
од позиција на професионалност да ги
објасниме и отстраниме директните
ефекти кои доведуваат до лошата орал-
на состојба кај населението во држава-
ва и да се обидеме да ги отстраниме сe
уште присутните аномалии во сфаќања-
та на оние кои не се грижат за своето
орално здравје и убавата насмевка.
Отворените дискусии со пациентите за
нивното здравје, упатувањата дека нуж-
носта од дентална култура е одраз и на
здравјето и на современото време ќе до-
веде до унапредување во напорите да го
едуцираме населението. 

Секако, може да кажеме дека имаме
еден не така кус историски од во дентал-
ната медицина во кој нашиот влог не е
мал. Благодарение на нашите заложби
како фела, сметам дека пациентите по-
веќе од кога и да е се свесни за своето
орално здравје и наместо само за хигие-
ната и лекување, сé повеќе се интереси-
раат за денталната естетика”, истакна
претседателот на Стоматолошката ко-

мора, професор Владимир Поповски, по
повод Светскиот ден на оралното
здравје на свеченото отворање на го-
дишно собрание на Здружението на мак-
силофацијални хирурзи на Р. Македо-
нија, што на 20 март се одржа во Штип.

Честитајќи го Светскиот ден на орал-
ното здравје, тој нагласи дека треба да
си признаеме дека современиот живот
не прифаќа пролонгирања, дека се е
итно.
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20 МАРТ - СВЕТСКИ ДЕН НА ОРАЛНОТО ЗДРАВЈЕ

Иницијатива – секој пациент два задолжителни
прегледа годишно кај матичен стоматолог

Во рамките на одбележувањето на 20
март, Светскиот ден на оралното
здравје, на улица “Македонија” во
Скопје, граѓаните имаа можност да раз-
говараат со доктори по дентална меди-
цина и да поставуваат прашања за нив-
ното орално здравје.

Овој настан беше дел од активности-
те кои Стоматолошката комора на Ма-
кедонија во континуитет организира
активности во насока на подигнување
на свеста за оралното здравје.

“Заедно со своите пријатели, под-
држувачи како и заедно со колегите кои

се членови на Стоматолошката комора
на Македонија, денес граѓаните можат
да добијат совети за превенција од
оралните заболувања како и совети за
правилна грижа за нивната орална хи-
гиена”, изјави Марија Андоновска пот-
претседател на Стоматолошката комо-
ра на Македонија.

Стоматолошката комора на Македо-
нија апелира до сите граѓани, семејства,
здруженија на граѓани, здравствени ус-
танови и институции заедно да дадат
придонес за зачувување, унапредување
и превенција на оралните заболувања.

„Од статистичките податоци кои ги
имаме во моментов, степенот на кари-
ес како едно од најчестите орални за-
болувања не е на задоволително ниво.
Затоа токму на овој ден ја организира-
ме оваа активност за да можеме да ја
покренеме свеста за поголема орална
хигиена и унапредување и превенција
од сите останати орални заболувања”,
велин д-р Андоновска.

Дотолку повеќе што најголем дел од
системски заболувања, како и на ви-
талните органи може да бидат поврза-
ни со некоја од заболувањата во усната
празнина. 



Според проф. Поповски, мора да се ох-
рабруваат индивидуите, семејствата,
здравствените асоцијации, општеството
и институциите за и тие да ја преземат
својата обврска во намалувањето на си-
те форми на орални болести.

“Се надевам дека ќе направиме исче-
кор напред. Се надевам дека како струч-
на фела во иднина нема да се здружу-
ваме само на стручно-научни собири
кои секако се неопходни, туку дека ка-
ко доктори ќе научиме уште повеќе да
се отвориме за нашите пациенти. Би бил
задоволен доколку за извесно време,
Светскиот ден на здравата насмевка ќе
може да го славиме без задршка и за-
доволни што барем делумно сме успеа-
ле во подигнувањето на свеста кај луѓе-
то”, потенцираше д-р Поповски.

„Имаме иницијатива до институциите
двапати годишно секој пациент да има
задолжителен преглед кај неговиот ма-
тичен стоматолог“, објасни претседате-
лот на Стоматолошката комора, проф. д-
р Поповски. 

Статистиката говори дека дури 70%
од децата до седумгодишна возраст
имаат кариес на барем еден заб. Овој
податок категорично зборува за негри-
жа и недостаток на профилактика кај
децата.

„Малите дечиња претежно се со раси-
пани заби, кариесот е многу распро-
странет, што значи дека не се води гри-
жа за забите од најмала возраст. 

Не можеме да им забраниме на дечи-
њата да јадат благи работи, но мора да
се води грижа да се четкаат запчињта од
најмала возраст. Неопхнодно е најман-
лку двапати годиншно посета на стома-
толог“, објаснуваат стоматолозите. 

Освен одржувањето на хигиената, ва-
жен момент е начинот на исхрана.

„Треба да се внимава децата да пијат
што повеќе вода, свежи цедени сокови,
а во однос на храната е неопхнодно ко-
зумирање на свежо овошје и зеленчук“,
потенцира Цвета Данева, нутриционист.

Освен кај децата, оралното здравје е се
поголем проблем и кај возрасните:

„Кај возрасните најчесто проблемите
се поради недоволната хигиена и нере-
довното одење на стоматолог. Ова до-
ведува во прерано губење на здравите
заби“, рече д-р Влатко Јорданов, стома-
толог, потенцирајќи дека користење на
современи четки и пасти за заби и ден-
тален конец, како и најмалку еден кон-
тролен преглед на забите во годината,
се неопходни.
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На 20.03.2015 година во хотел „Изгрев“ во Штип се одржа годишното соб-
рание на Здружението на максилофацијални хирурзи на Република Ма-
кедонија. Пред присутните учесници и гости на оваа стручна манифес-
тација се обрати претседателот на СКМ, проф.д-р Владимир Поповски, кој
ја истакна важноста на ваквите средби за унапредување на развојот на
максилофацијалната хирургија во Македонија, а воедно ја потенцираше
и улогата на Комората во одбележувањето и популаризацијата на 20 март-
Светскиот ден на оралното здравје.

Поздравна реч имаше и претседателот на Македонското стоматолош-
ко друштво, проф. д-р Соња Апостолска, која се осврна на активностите
на Друштвото во одбележувањето на Светскиот ден на оралното здравје.
Пред почетокот на стручниот дел поздравно обраќање имаше и градона-
чалник на Штип, Илчо Захариев. 

Стручниот дел опфати три предавања од:
Проф.д-р Александар Грчев:  „Неуралгија на тригеминален нерв”
Асс.д-р Антонио Кирков: „Тумор маркери”
Комерцијално предавање од  Elpharma.
По завршувањето на стручниот дел, Здружението на специјалисти по

максилофацијална хирургија одржа годишно Собрание и го избра проф.
д-р Александар Грчев за свој нов претседател.

На оваа стручна манифестација присуствуваа голем број доктори и гос-
ти, меѓу кои и специјалиисти од Клиничката болница во Штип, како и сто-
матолози од источниот регион. 

Спец. д-р Владо Јорданов 

ЗДРУЖЕНИЕ НА МАКСИЛОФАЦИЈАЛНИ ХИРУРЗИ 

Проф.д-р Александар Грчев - нов претседател
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Законски новини што се однесуваат на 
стоматолошката дејсност, а се во директна врска со 
одредбите за јавните овластувања на коморите 

Во јануари 2015 година, Собранието на Република Ма-
кедонија го донесе Законот за изменување и дополну-
вање на Законот за здравствената заштита. Законот е
објавен во Службен весник на Република Македонија бр.
10 од 22. 01. 2015 година.

1. Согласно член 14 од споменатиот Закон, е извршена
измена на член 121 според која составот на испитната ко-
мисија, е предвиден со новиот став 5 од член 121 од Зако-
нот, се однесува и на составот на испитната/те комисија/и
формирана/и во Комората. Имено, согласно новиот текст
на ставот 5, составот на комисијата од ставот 3 на член 121
(тоа е испитната комисија во Комората) се менува и сог-
ласно овој став, истата комисија е составена од пет чле-
нови кои се доктори на наука од областа на стоматоло-
гијата, со издадени најмалку пет научни труда со импакт
фактор и најмалку три месеци во последните пет години
поминато на обука во земјите членки на ОЕЦД. На члено-
вите на комисијата им се определуваат заменици кои ги
исполнуваат истите услови како и членовите на коми-
сијата. Одредбата од ставот 5, согласно член 44 од Зако-
нот за изменување и дополнување на Законот за здравст-
вена заштита (Службен весник на Република Македонија
бр. 10/2015) е со одложена примена односно, истата ќе
отпочне да се применува од 15. 09. 2017 година.

Со новите ставови (6), (7), (8), (9), (10), (11), (12), (13), (14),
(15), (16), (17), (18) и (19) во член 121, се менува концептот
на полагање на стручниот испит. Најважно е дека исти-
от ќе се полага во три дела. Согласно, новиот концепт за
полаѓање на стручниот испит, пријавата за полагање на
стручниот испит се поднесува до Стоматолошката ко-
мора, најмалку еден месец пред да се полага испитот,
која го одобрува полагањето на стручниот испит и го
определува датумот  за истиот. Кон пријавата за пола-
гање на стручен испит се приложува сертификат за за-
вршено високо образование од областа на стоматоло-
гијата и потврда за завршена пробна работа. Здравстве-
ниот работник, односно здравствениот соработник, кој
полага стручен испит е должен да користи стручна ли-
тература што е во употреба на врвните десет високооб-
разовни институции од областа на медицинските науки
во светот, рангирани на последната објавена листа на
Центарот за универзитети од светска класа при Шан-
гајскиот Џиао Тонг универзитет.

Стручниот испит се состои од три дела и тоа: 
- прв дел, кој се полага писмено, со кој се проверува

теоретското знаење на здравствениот работник, од-
носно здравствениот соработник, 

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

- практичен дел, со кој се проверува способноста на
здравствениот работник, односно здравствениот со-
работник за примена на стекнатото теоретско знае-
ње во практика.

Првиот дел на стручниот испит се полага писмено по
електронски пат, со одговарање на определен број пра-
шања во вид на решавање на електронски тест на
компјутер, компјутерски генериран, чија содржина по
случаен избор ја одредува софтвер од базата на праша-
ња најмногу 15 минути пред почетокот на испитот, со из-
бирање на еден точен одговор од понудените пет мож-
ни одговори, од кои еден одговор е точен, два се слични
и два не се точни и со решавање на студии на случај, из-
брани по случаен избор со помош на софтвер од базата
на студии на случаи.

Вториот дел на стручниот испит се полага по правило
следниот ден по успешно полагање на првиот дел, а
најдоцна во рок од три дена од денот на одржувањето на
првиот дел на стручниот испит кога здравствениот ра-
ботник, односно здравствениот соработник успешно го
положил првиот дел. Полагањето на вториот дел на
стручниот испит се врши со давање на усни одговори на
прашања, кои компјутерски се доделуваат на здравст-
вениот работник, односно здравствениот соработник по
пат на случаен избор направен со помош на софтвер од
базата на прашања и студии на случаи, најмногу 15 ми-
нути непосредно пред почетокот на овој дел на струч-
ниот испит.

Практичниот дел на стручниот испит се полага по пра-
вило следниот ден, по успешно полагање на вториот дел,
а најдоцна во рок од пет дена од денот на одржувањето
на вториот дел на стручниот испит, кога здравствениот
работник, односно здравствениот соработник успешно
го положил вториот дел.

Базата на прашања за првиот и вториот дел од струч-
ниот испит ја изготвува комисија формирана од страна
на министерот за здравство чии членови ги исполнува-
ат условите од член 121 став (5) на Законот (условите кои
треба да ги исполнуваат членовите на испитните коми-
сии) и содржи најмалку 4.000 прашања кои се од струч-
ната литература што е во употреба на врвните 100 ви-
сокообразовни институции во светот од областа на ме-
дицинските, стоматолошките, односно фармацевтските
науки, рангирани на последната објавена листа на Цен-
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правно катче

тарот за универзитети од светска класа при Шангајскиот
Џиао Тонг универзитет, како и од најмалку по 1.500 прак-
тични примери,.

Првиот и вториот дел на стручниот испит се полагаат
во просторија, посебно опремена за полагање на испит
со материјално-техничка и информатичка опрема, ин-
тернет врска и опрема за снимање на полагањето. По-
лагањето на првиот и вториот дел на стручниот испит се
снима и во живо се емитува на web - страницата на Ми-
нистерството за здравство на РМ, а ако поради технич-
ки причини снимањето се прекине, снимката од целиот
испит се поставува на web -  страницата на Министер-
ството за здравство. Полагањето на третиот дел на
стручниот испит не се снима и истиот се полага во амбу-
ланта, во болничка соба или во просторија за вршење
на интервенции. Во просторијата за полагање на струч-
ниот испит, на првиот дел на стручниот испит можe да
присуствуваат само претседателот, членовите и секре-
тарот на испитната комисија, а вториот дел на стручни-
от испит е јавен. При полагањето на стручниот испит пре-
чекорувањето на времетраењето на испитот значи дека
испит не е положен. Здравствениот работник, односно
здравствениот соработник кој не го положил првиот или
вториот, односно практичниот дел од стручниот испит
има право повторно да го полага тој дел во рок од
најмалку 30, а најмногу 60 дена од денот кога по првпат
било спроведено полагањето на тој дел од стручниот ис-
пит. Здравствениот работник, односно здравствениот
соработник, кој не го положил стручниот испит има пра-
во повторно да го полага испитот уште еднаш. Доколку
и по повторното полагање здравствениот работник, од-
носно здравствениот соработник не го положи стручни-
от испит, повторно ја извршува пробната работа. Докол-
ку здравствениот работник, односно здравствениот со-
работник не го положи специјалистичкиот испит во рок
од една година од денот на завршувањето на планот и
програмата за пробна работа, го губи правото за пола-
гање на стручeн испит, освен за случаите на подолго от-
суство поради болест и повреда, како и спреченост од
работа поради бременост, раѓање и мајчинство.

2. Согласно член 21 од Законот за измени и дополну-
вање, e извршено дополнување на Законот и со три но-
ви наслова и три нови члена 150-а, 150-б и 150-в.

Во член 150-а е пропишано дека здравствените ра-
ботници и здравствените соработници вработени во јав-
на здравствена установа и запишани на специјализација,
односно супспецијализација во согласност со член 150
од Законот, можат да поднесат барање до јавната
здравствена установа во која се вработени за продол-
жување на специјализацијата, односно супспецијализа-
цијата на товар на јавната здравствена установа во која
се вработени. Јавната здравствена установа го одобру-
ва барањето со донесување на решение ако специјали-
зацијата, односно супспецијализацијата, на која е запи-
шан здравствениот работник, односно здравствениот
соработник, е за гранка на стоматологијата која ја сочи-
нуваат дејноста на здравствената установа, како и до-
колку е во согласност со Програмата за потребата од
специјалистички и супспецијалистички кадри од членот
148 од Законот и ако здравствениот работник, односно
здравствениот соработник, ги исполнува условите од
членот 141 од Законот.

Согласно член 150-в, специјализантот запишан на спе-
цијализација во согласност со член 150 од Законот, за
време на специјализацијата, надвор од времето за
стручно усовршување од член 144-в од Законот, може
да работи: 1) како избран лекар; 2) во дежурните служ-
би на јавните здравствени установи; 3) во службите за
итна медицинска помош на јавните здравствени уста-
нови и 4) во остворување на правото на пациентите на
здравствена заштита на примарно ниво во здравствен
дом кој има седиште во подрачјето во кое е опфатена
општината во која се наоѓа местото на живеење на па-
циентот, согласно член 32-а од Законот, односно како
рурален доктор. Кога специјализантот работи како из-
бран лекар, има право да користи факсимил на доктор
на општа медицина и да дава, односно да продолжи да
дава здравствени услуги на пациентите кои го избрале
за избран лекар, согласно член 32 од овој Закон, како и
да вработи доктор на медицина кој ќе биде негова за-
мена за време на времето за стручно усовршување од
член 144-в од Законот. Кога специјализантот работи во
дежурните служби на јавните здравствени установи, во
службите за итна медицинска помош и во здравствен
дом на примарно ниво, во остварување на правото на
пациентите на здравствена заштита на примарно ниво,
во здравствен дом во кој се врши здравствена дејност
на примарно ниво и кој има седиште во подрачјето во
кое е опфатена општината во која се наоѓа местото на
живеење на пациентот согласно член 32-а од овој За-
кон, тој има право на исплата на надоместок, кој зависи
од бројот на работни часови што специјализантот ги по-
минал во овие служби.

Илија Илијовски, 
Адвокатско друштво Чичевалиев 

и Илијовски, Скопје
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на медицина, зафаќајќи го севкупното
здравство. Како и да е, сите три дела има-
ат своја оставина, онаа што ја донеле и со
која заминале, освен времето, просторот
и знаењето.

Во првиот период, иако тој немал ни-
какво гарнизонско, армиско и командно
временско или воено значење, сепак, во
сите тие тогашни околности, народот,
најчесто принуден од болката, морал да
бара помош во традиционалните маке-
донски алтернативни решенија без оглед
на тоа што ниту лицата кои ги давале ни-
ту тие кои ги примале, биле сигурни во тоа
што го прават. Сите имале заедничка мис-
ла: „За доброто на човекот“ и ништо да не
му се препушта на случајот. Надрилека-
рите: еќими, еќимки, занаетчии, а пред си-
те берберите и ковачите, вооружени со
водички, мелеми, клешти за вадење заби
(направени според препораки од нарача-
телот), со сопствени методи, со бајачки и
со разни марифети и мирудии, мачкале
кајшто мислеле дека ќе помогне, без ог-
лед дали станува збор за цивилно или за
воено лице. Логиката налагала така да се
мисли, зашто ако тие се добри – добри се
и за комшиите, за војската и за домицил-
ното население.

Колку и да е чудно, тие таканаречени
тајфи што се занимавале со вадење заби,
местачи на исчанчени зглобови, разни ма-
сери, пуштачи на крв и на пијавици, работе-
ле како тим и давале „квалитет“, но и обез-
бедувале егзистенција и почит од страна на
народот. Карактеристично било за сите –
тајната за начинот, за материјата и мари-
фетот со кој се подготвувале и се примену-
вале нивните „терапии“, останувала неот-
криена, бидејќи тоа и не е предмет за овој
наслов, но и покрај се, и денес се примену-
ваат и се употребуваат тие „благодати“.

Вториот период претставува конгломе-
рат на разни војски, на коишто овој простор
им бил на патот до нивните крајни дестина-
ции, но и за враќање, се разбира во завис-

Во состав на воено медицинските дис-
циплини, една од позначајните, е воената
стоматологија, поради што стоматолош-
ката служба најчесто се одвива како
нејзин интегрален дел. Проблемите со кои
се занимава оваа патологија како во мир,
исто така и во војна, се многу сложени,
разновидни, со широк спектар заболува-
ња, од превентива се до терапија и целос-
но закрепнување и одржување на
здравјето. Од дидактички причини, за во-
ведно разбирање, за едноставност и пре-
гледност, поради ограничениот простор,
времето и просторноста, ќе ги прикажеме
во три временски дела, од периодот на
првите никулци се до современата бол-
ничка воена медицина.

Првиот сегмент влегува во состав на ма-
кедонската традиционална медицина, иа-
ко нема никакво воено значење ниту раз-
вива некаква стратегија.

Вториот дел, според нас, претставува
конгломерат од многу домицилни и туѓи
системи кои во од се раѓале и исчезнувале,
оставајќи одредени белези.

Третиот дел останува на официјалната
болничка воена стоматологија, која влегу-
ва во состав на официјалната севкупна вое-

ИСТОРИЈА НА МАКЕДОНСКАТА СТОМАТОЛОГИЈА

70 години од официјалната воена
стоматологија на Р. Македонија 

Слика 1. Турско-српска
оставина, денес 
не постои

апологија
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ност од успешноста на војната. Македонија
ја имала таа судбина да биде на балкан-
скиот бришан простор, каде што морало да
се помине и на одење и на враќање низ таа
теснина. Од таа збирштина, останале едно-
чудо материјали – од градежни објекти, де-
лови од санитетска опрема, клешти, скал-
пели и игли и што ли уште не, кои главно би-
ле под „контрола“ на тајфите. Тие ги купу-
вале или ги продавале ваквите оставини за
пари, за храна, а многу ретко ги оставале ка-
ко подароци за спомен.

Како одминувале времето и родот од на-
родите, така се натрупувала менаџеријата
на разни видови стоки и материјали, но и
движењето на домицилното население да-
вало свој придонес кон сето ова преку
своето печалбарство, студиите во странски
земји, особено студентите по стоматоло-
гија и медицина, посебно со доаѓањето на
турските еќими и башеќими, кои заедно со
нивните бербери и дале нова димензија на
една минорна забна хирургија. Неодмин-
ливо е да се спомне и доселувањето на Ев-
реите, Ерменците и Цинцарите, меѓу кои
имало поприличен број дипломирани ле-
кари и дентисти. Една од позначајните ос-
тавини била поранешната турска касарна
во близина на Куманово, која за време на
Балканските војни е пренаменета во српска
воена болница. Така поминало времето на
многуте војни и малите народи само што
почнале да се средуваат од минатото – на
овие територии доаѓале други и пропаѓале,
во чии уредувања, системи и санитетски ко-
манди ја оставале опремата заедно со
своите коски по пепелиштата кои долго
време чаделе низ Европа и Балканот.

Штотуку стивнувал чадот, а Европа по
којзнае кој пат започнала да мириса на
барут и да се формираат Оската и по неа
Антантата, како одговор на Оската. Ме-

ѓу праведниците се нашла и Македонија,
да се бори за своите права и за свое ос-
лободување. Таква каква што била, со го-
дини пустошена, мала и немоќна, ги соб-
рала сите сили за да се исправи пред џи-
новите.

Како и да е, токму во таква истоштеност,
како феникс, од пепелот ќе никнат сили и
системи, команди и гарнизони, меѓу кои и
партизанскиот систем кој, како што одми-
нувало времето, емпиријата ја претворил
во систем, а подоцна и во стратегија.

Иако ова не спаѓа во јубилејот, сепак пре-
тставува никулец и зародок на македон-
ската воена болничка дејност. Не навлегу-
вајќи во деталите на овој период и во
дејностите, поради ограничениот простор,
третиот дел ќе започне со организирање на
македонската воена стоматологија, осло-
бодена од фашизмот и со создавање нови
вредности.

Третиот период започнува со ноември
1944 година, кога Македонија наполно би-
ла ослободена од туѓите војски.

Новиот период, најнапред започнува со
основање здравствени одбори од страна
на месните заедници во Скопје, каде што се
одвивале главните активности, во состав
на армиските амбуланти по општа меди-
цина. Главен и одговорен член на Одборот
бил забарот Ѓорѓи Блаер, кој интензивно
работел на формирањето забоздравстве-
на служба во градот, каде што веќе во де-
кември истата година почнува да им дава
забоздравствени услуги на единиците на
НОВ и на цивилното население.

Амбулантата била опремена со заробе-
ната опрема од војната, но и со опремата од
двајца заробени забни техничари. Била
сместена во зградата на д-р Чоканиќ, што
всушност била негова приватна гинеко-
лошка амбуланта. Во овој период служба-
та била исклучително од воено-терито-
ријален карактер. Кадарот бил обезбеден
преку мобилизирање забоздравствени ра-
ботници.

Набргу, доброволно се јавиле и приста-
пиле д-р Смилев, д-р Васил Фокљански,
д-р Железаров, д-р Елла Маршавелова.
На располагање биле забарите Алексан-
дар Митев, Петар Ацевски, А. Челекијан,
Чочков, Медзикијан Дертад и други. Алек-
сандар Митев, првиот доброволец, со се-
бе ја предал комплетната забна ордина-
ција, иако и останатите не дошле со праз-
ни раце. 

Слика 2. Приземни просто-
рии кои биле из-
градени во
1946/47 година за
забен оддел на Во-
ената болница

апологија



Меѓу другите кадри биле и забните тех-
ничари: Петар Исаевски, Благоја Георги-
евски, Сретен Неделковски и други. Заб-
ниот техничар Петар Исаевски, во својот
ракопис напишал: „Точно не можам да се
сетам дали  беше јануари или февруари
1945 година, бевме известени дека на
Скопскиот аеродром во една зграда под
урнатините се наоѓала комплетна забна
амбуланта со забна техника затрупана од
времето на окупаторот. Така ние добивме
уште едно комплетно работно место (ор-

динација и забна техника со аптека). Во
март добивме известување од воените
власти дека во гарнизонската амбуланта
во Скопје доаѓа д-р Круме Младеновски
со кого што се подобри дијагностиката и
функцијата, кој подоцна стана началник на
стоматологија, до пензионирањето.“

„Во почетокот на април 1945 година, за-
пишал Петар Исаевски, дојде до интегра-
ција меѓу цивилното и военото забозд-
равство под раководство на д-р Методија
Тројачанец. Со оглед на фактот што се се
зголеми, мораше да бараме поголем
простор. Се преселивме во санаториумот
на д-р Ставридис (зграда залепена за па-
латата на Ибни Пајко). Таа беше петкатна
зграда и даваше извонредни услови за
тоа време”.

„Сето ова траеше до мај 1945 година, кога
Скопје станува V армиска област, која ќе при-
стапи кон создавање нова стратегија.“ Поми-
нала само една година, колку-толку да за-
крепне забната медицина, со што и завршу-
ва првиот од трите дела на овој раст и раз-
виток. Вториот дел трае од мај 1945 до јуни
1971 година, време во кое забното здравство
работи според армиските планови и страте-
гијата. Всушност, овој дел му дава комплет-

Слика 3. Вработени во 
стоматолошкиот 
кабинет во 
1986 година

апологија



ри, со што започнуваат разновидни интер-
венции како претходница на дефинирање-
то на стоматолошките специјалности: про-
тетика, од 1953 година орално-хируршко
лекување, а веќе од 1957 година и орто-
донтско лекување на децата со помош на
лекари од Воено-медицинската академија
од Белград. Скопскиот земјотрес во 1963
година го запира овој тренд и дава импулс
за уште поголеми чекори во создавањето
сопствени кадри, простор и опременост со
Југодентови стоматолошки работни места.

Оваа несреќа, како да беше поттик да се
изгради новиот објект на Воената болница
во Скопје. Со него започнува и последната
фаза од овој јубилеј, односно во јуни 1971
година се влегува во импозантниот објект
изграден според сите воено-медицински
стандарди и опремен со најсовршена
опрема, во кој е распореден високостручен
воен персонал. Во меѓувреме, стомато-
лошкиот оддел станува центар за академ-
ски воени специјалности на сите профили
лекари, дентисти, забни техничари и друг
потребен персонал за воени цели.

Во тоа време се препознаваат лекари-
стоматолози по разни светски, европски и
југословенски конгреси и симпозиуми со
свои стручно-научни трудови. Кадарот мо-
раше да се справи со огромниот број ак-
тивни воени службеници, како и со члено-
вите на нивните семејства, кои ги добиваа
сите видови на современата стоматолош-
ка наука. И кога Воената болница стана
топ-институција, по 25-годишна работа, за-
почна нејзината долга трансформација по-
ради општествено-политичките случувања
во некогашната СФРЈ, кои се уште траат,
иако доби и ново име – „8 Септември“. Та-
му трансформацијата ќе продолжи, имајќи
ја предвид состојбата во којашто сега се на-
оѓа овој објект.

Проф д-р Бранислав Даштевски
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на физиономија на забното здравство во
состав на општата армиска медицинска ор-
ганизација како цивилно-здравствена и вое-
но-санитетска служба. Во составот на таа ре-
организација е основана воена забна амбу-
ланта, се уште со скромен персонал, просто-
рност и опременост. Армијата ги задржува:
д-р Круме Младеновски и дентистите: Алек-
сандар Митев, Петар Ацевски, Дерон Ме-
дзикијан, како и забните техничари: Благоја
Георгиевски и Петар Исаевски. Истовреме-
но, почнало и основањето воено-трупни заб-
ни ординации во состав  на армиските гар-
низонски амбуланти.

Со доброволно-ударничка акција, на
местото викано Ќерамидница – денешен
Скопски саем, се граделе ниски, приземни
зградички, во кои се сместуваат медицин-
ските оддели, од кои една добила и забна-
та служба во 1946/47 година, каде што со
ново име започнува со работа официјал-
ната воена забна служба.

Веќе од 1949 година доаѓаат првите шко-
лувани забари од југословенските просто-

Слика 4. Новоизграде-
ната Воена болница 
во 1971 година



соработка

тивираат и околу одвојувањето на посебни
средства, односно за зголемување на буџетот
за предавачите, што секако би резултирало и
со зголемување на квалитетот на едукациите,
како и на квалитетот на самите конгреси.

На состанокот било дискутирано и за мож-
ностите соработка со раководство на Европс-
ката асоцијација на млади стоматолози кои
настапуваат на конгресите со многу иноватив-
ни теми, а се дискутирало и за можноста да се
воведе систем на тестирање по одржувањето
на семинарите.

Заложбите на К4 е во иднина да се активи-
раат заедничките проекти со кои би се апли-
цирало пред CED.

Следниот, 8-ми Конгрес на “Нови техноло-
гии” во организација на словенечката Комора
ќе се одржи на 24 октомври 2015 година, во
Љубљана. На овој регионален собир ќе биде
присутен и претседателот на CED, д-р Wolf-
gang Doneus.

На 12 декември во Загреб се одржа состано-
кот на К-4 групата во која членуваат стомато-
лошките комори на Словениј, БиХ, Хрватска и
Македонија. На состанокот на оваа регионал-
на стоматолошка асоцијација е договорено
Хрватската комората по дентална медицина и
Одделот за стоматологија при Лекарската ко-
мора на Словенија да направат заложби да и
помогнат на Стоматолошката комора на Ма-
кедонија за да отпочне процес за влегување во
Европскиот стоматолошки совет (CED) и во ос-
танатите европските и светските стоматолош-
ки асоцијации.

Состанокот го водел претседателот на
Хрватската комора по дентална медицина, д-р
Хрвоје Пезо, кој на почетокот се извинил за
своето отсуството на VII меѓународен Конгрес
на “Нови технологии” кој се одржа во Скопје.

На претходниот состанок на К4 групата, ка-
ко што е познато, е договорено таа да не се
проширува со нови членки и покрај тоа што
има иницијативи таа да се прошири и да стане
К5 или К6 група. Како што било потенцирано,
Европската асоцијација на комори и асо-
цијации, на својот последен состанок, К4 го из-
двоила и потенцирала како посебен пример за
работа и соработка со кој во иднина може да
се дојде до одредени бенефити.

На средбата во Загреб било дискутирано и за
интивизирање на состаноците, како и за одре-
дени регулативи коишто ќе треба формално-
правно да се  средат меѓу земјите членки на К4
групата. Тоа пред се би се однесувало на пра-
вата и обврските помеѓу конгресниот органи-
затор и пленарните предавачи на конгресите
на “Нови технологии”. Потенцирано е дека
земјите членки на К4  во иднина треба да се ак-

Во октомври во Љубљана 
8-ми Конгрес на „Нови технологии“

КОН КРАЈОТ НА МИНАТАТА ГОДИНА НА СРЕДБАТА НА К-4 ВО ЗАГРЕБ





Главниот фокус на иновациите во 2015 од
NTI-Kahla беше насочен кон хирурзите и им-
плантолозите. За општите хирурзи програма-
та нуди широк асортиман на апликации кој
вклучува: гингивален менаџмент, отстранува-
ње на гранулирано ткиво, сепарација на заби
или корени, вадење на остатоци од корени кај
длабоки алвеоли, апикотомија или инстру-
менти за мазнење на рабовите на коската.

Имплантолозите, во програмата, ќе најдат
инструменти за аугментација на коска, како
што се инструменти за земање на коска, рас-
пространување на мандибуларна коска по-
ради метод на поклопување на коската или
препарација на прозорци во коската. Заедно
со пилот борерите, асортиманот, исто така
вклучува инструменти за одредување на точ-
ната оска на имплантот кај беззабите вилици.
Самите борери за импланти, кои се специјал-
но адаптирани кон индивидуалниот тип на
имплант, не се вклучени во програмата.

После интраосеалната интеграција на им-
плантите, NTI нуди инструемнти за гингива-
лен менаџмент, чистење на имплантите или
абатментите, интраорална подготовка на кој
било вид на абатменти и инструменти за от-
странување на вишокот на цемент после пос-
тавувањето на коронки кај абатментот.

Ако се работи за неуспешна интраосеална
интеграција, може да се направи операција
на експлантирање на ткивото со поголеми
борери за трепанација. 

Сите типови на челични, карбидни или
дијамантски инструменти од NTI кои се ко-
ристат за сечење на коската или забното тки-
во, имаат високи перформанси на сечење,
работат без вибрации и оставаат мазни повр-
шини на коската. Овие карактеристики се
важни за спречување на екстремно не-
пријатни ситуации за пациентот, за брзо
дејствување и поттикнување на понатамош-
ното заздравување.

Подетално, асортиманот на NTI ги содржи
следните инструменти:

1. Гингива менаџмент:
За оформување на контурите или сечење

на гингивата, проширување на сулкусот по-
ради земање на отпечаток, експонирање на
длабоки цервикални кавитети, папилекто-
мија или откривање на интраосеални им-

планти и импактирани заби, NTI нуди кера-
мички инструмент TissueTrimmer. Исто како и
електричниот или ласерскиот скалпел, Tis-
sueTrimmer –от го спречува крварењето за
време на процесот на сечење. Но, наспроти
нив, не постои можност за појава на некроза.
Исто така, третманот кај пациенти со пејсме-
кер е помалку комплициран. Вистинска пред-
ност претставува можноста да се употреби
стандардна опрема со едноставен ротирач-
ки инструмент. TissueTrimmer –от може да
биде стандарден (249) или долг тип (250). 

За оформување на контурите на гингива|та
под телото на мостот (под мостот), воведен е
нов дијамантски инструмент со округла форма
NTI C801. За овој случај, особено се препорачу-
ваат поголеми дијаметри. Целта на дејствува-

њето е да се постигне контакт со телото на мо-
стот, особено во вестибуларната област и да се
исплакне отворената орална структура. 

За отстранување на гранулирано ткивоNTI
ги препорачува новите, мошне агресивни NTI
Allport H141AX. Инструментите имаат спе-
цијална активна назабена геометрија на
сечивата. Улогата на сечење е зголемена со
посебен слој на работниот дел.

2. Сепарација на заби или коски:
При сечење на забите, различните ткива

можат да бидат класифицирани како тврди
дентални ткива, дентин и корени.  Кај тврди-
те дентални ткива и дентинот веќе неколку
години се користат дијамантските инстру-
менти NTI ChirDia. Новитети се NTI ChirDia 2.
Покрај горенаведените апликации, овие дол-
ги и тенки инструменти се воведени за апи-
котомија и вадење на остатоци од корени кај
длабоки алвеоли. Овие инструменти овоз-
можуваат визуелен преглед на точката на ра-
бота во алвеолата.

За работа во коскените ткива компакта и
спонгиоза покажуваат различни карактери-
стики потребни се различни инструменти.
Класични карбидни инструменти за отвора-
ње на компакта ткивото се Allports NTI H141
and H141A. А-варијантата е поагресивна и
овозможува побрзо сечење. Новиот NTI
H141AX борер дополнително овозможува и
значително помала вибрација. Специјалниот
слој на работниот дел го продолжува работ-
ниот век на самиот инструмент. Овој инстру-
мент, исто така, се користи и за измазнување
на рабовите на коската или отстранување на
коренски остатоци. За истата апликација, ка-
ко и за препарација на поклопување на кос-
ката или коскени прозорци, покрај карбидни-
те борери NTI го нуди новиот дијамантски ин-
струмент со округла форма NTI C801.
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Гингива менаџмент и 
сепарација на заби/коски

Проширување на сулкусот

Екцизија на проширениот слој кај пациент 
кој зема лекови за разретчување на крвта

Откривање на интраосеални импланти

Отстранување на гранулирано ткиво со  H141 AX



Сечењето во спонгиозното ткиво и денти-
нот бара потенки типови на инструемнти, ка-
ко што се Lindemann NTI H161, H162, H166,
H167 или Bone cutters NTI H151, H267, H269.
Освен за овие индицирани апликации, осо-
бено агресивните инструменти со А-сечива и
активен врв NTI H162A, H166A, мошне често
се користат за сечење на корени, односно
апикотомии. Нов во оваа група е типот NTI
H254A. Тенкиот дизајн овозможува добар
преглед на работното поле. Инструментот,
исто така, овозможува препарација во ком-
пакта ткивото. Инструментите од типот А-об-
лик се предлагаат и за земање на коска. Из-
вонредните својства на сечење го спречува-
ат оштетувањето на спонгиозното ткиво, ја
зачувуваат нивната структура и создаваат
мазни површини.

Во зависност од цврстината на забното
ткиво, посочените карбидни инструменти мо-
же да се користат помеѓу три до десет пати.
Многу поагресивни и поелеастични се че-
личните Lindemann инструменти NTI RF161,
RF162 и RF163. Со нив се работи побрзо, но
имаат значително помал работен век, макси-
мум три апликации.

Нови во програмата се дијамантските дис-
кови NTI ChirDisc за проширување на манди-
буларната коска. За оваа цел, исто така, може
да се користи и класичниот борер     NTI H254,
но сечивото на дискот создава помазна по-
вршина на коската и повеќе ја штити коске-
ната структура.

За земање на коска NTI нуди борери за
трепанација во стандардна и долга верзија со
дијаметри по ISO 035 до 080.

Препарациите во компакта ткивото (на по-
клопување на коската, максилофацијални
коскени прозорци, мандибуларно проширу-
вање) и во спонгиоза ткивото (мандибулар-
но проширување, земање на коска), можат да
бидат интегрирани во оперативниот прото-
кол за аугментација на коска пред импланти-
рањето.

(продолжение во следниот број)
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Сечење на заб со NTI ChirDia 2 Работа во коската со NTI H254A

NTI ChirDisc NTI Trepanbur

Сечење на заб со NTI H254A  Lindemann борер

Работа во коската со челичен NTI

Препарација на коскен прозорец со NTI C801 

NTI ChirDia 2 NTI C801

NTI 254A

Сечење на заб со NTI ChirDia

Отстранување на длабоки коренски 
остатоци со NTI ChirDia 2

NTI H162A

H254

NTI H166A



Датум Место Собир Тема Предавач

17/ 19 април Бугарија
меѓународна стручна 

Knowledge for health Предавачи
конференција 

21 април 
Скопје курс со демонстрација Функционална оклузија и орална рехабилитација 

Проф.д-р J
(ПЗУ Етерна) на пациент во секојдневната пракса

11-14 јуни
Охрид 

меѓународен  конгрес Предавачи од земјата и странство
(х. Метропол)

11-14 јуни
Охрид курс со демонстрација Неуспеси и компликации на имплантната терапија 

Проф.д-р М
(х. Метропол) на модели и справување со истите

11-14 јуни
Охрид курс со демонстрација Protaper - Техника за машинско проширување Проф.д-р С

(х. Метропол) на модели на коренски канали д-р Методи

11-14 јуни
Охрид курс со демонстрација Употреба на на миофункционалните апарати 

Доц.д-р Габ
(х. Метропол) на модели во ортодонтската терапија

11-14 јуни
Охрид курс со демонстрација Употреба на на миофункционалните апарати 

Доц.д-р Ма
(х. Метропол) на модели кај малфункции на ТМ3

11-14 јуни
Охрид курс со демонстрација Препарација со стапалка - препарација за 

Доц.Даним
(х. Метропол) на модели ламинати и безметлни коронки

11-14 јуни
Охрид курс со демонстрација Препарација со стапалка  - препарација за 

Доц.Даним
(х. Метропол) на модели ламинати и безметлни коронки

11-14 јуни
Охрид 

курс Импла-цилиндрични дводелни импланти Д-р Златко
(х. Метропол)

11-14 јуни
Охрид 

курс
Примена на нискоенергетски диодни ласери 

инг. Николи
(х. Метропол) во секојдневната дентална практика

11-14 јуни
Охрид 

курс 
Естетски тотални протези со примена на начелата Доц.др Саш

(х. Метропол) на Герберовата теорија Руди Бекер

20 vox dentarii

конгреси - симпозиум
кме



чи Организатор активно пасивно  

и од регионот Институт за менаџмент на знаењето 20 16

eong Cheol Wong , проф.д-р Ана Миновска Здружение на стоматолози „Eтернитас” 20 15

Стоматолошко друштво на Македонија 20 10

Марија Пеева, md.dmd Матија Горјанц МСД 15 10

Соња Апостолска, 
МСД 15 10

ија Зероски (официјален презентер)

бриела Чучкова Ќурчиева, м-р. Niels Hulsnik МСД 15 10

аја Поп Стефанова Трповска, м-р. Niels Hulsnik МСД 15 10

мир Јевремовиќ МСД 15 10

мир Јевремовиќ МСД 15 10

о Вршковски МСД 15 10

ина Герогиева МСД 15 10

шо Еленчевски , 
МСД 15 10

рс , инструктор забен 
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Quad helix (квад хеликс) е ортодонтски
апарат кој врши семирапидна палатинал-
на експанзија, корекција на вкрстен загриз
и обезбедува простор за сместување на за-
би во дентален лак со примарна или се-
кундарна тескоба со помош на 4 активни
спирали.

Quad helix (квад хеликс) бил развиен од
страна на Ricketts со додавање на 4 спира-
ли на конструкцијата од porter-овиот апа-
рат (Слика 1.1). Предноста на quad helix (квад
хеликс) е што може да се употреби само-
стојно во млечната и мешовитата дентиција
(Слика 1.2.) или во комбинација со фиксен
апарат во мешовитата или трајната денти-
ција. Quad helix (квад хеликс) се користи ка-
ко мобилен апарат ако неговите внатрешни
краци се внесуваат во тубите на моларните
прстени и како фиксен апарат, доколку
внатрешните краци се залемуваат за мо-
ларните прстени. Може да биде лаборато-
риски или конфекциски изработен.

Конфекциски изработениот quad helix
(квад хеликс) е достапен од различни про-
изводители и во различни предодредени
димензии.

Лабараторискиот quad helix (квад хеликс)
се изработува од едно парче жица кое за-
почнува во ниво на првите премолари каде
се сместени неговите предни спирали, се
превиткува дистално кон моларите до нив-
ните прстените, а потоа го следи дентални-
от лак мезијално до фронталните заби. Мо-
же да биде изработен од челик 1.2. mm (re-
manium) иако Ricketts користел 0.038 mm
elgiloy - Co-Cr-Ni. Денес постои нова генера-
ција на конфекциски quad helix (квад хеликс)
изработени од никел-титаниум (Ni-Ti).

Quad helix (квад хеликс) е изграден од
следните составни делови (Слика 1,3,):

1. Спирали
Quad helix (квад хеликс) се состои од че-

тири спирали (двe антериорни и двe пос-
териорни) со дијаметар 3 mm (Слика 1.4).

Семирапидна палатинална експанзија
со quad helix (квад хеликс) апарат 

Надворешни краци 

Антериорен 
мост 

Постериорен 
мост 

Слика 1.1. Од портеров апарат (W лак) до појава на квад хеликс

Слика 1.3. Составни делови на квад хеликс апаратот

Слика 1.2. Quad helix (квад хеликс)

vox dentarii



Антериорнaтa спиралa е хоризонталнa
и сместенa во ниво на првите премола-
ри, а постериорнaтa е вертикалнa и
сместенa во ниво или зад моларните
прстени;

2. Надворешен мост
Под поимот надворешен мост се под-

разбира делот од жицата помеѓу анте-
риорните спирали и според бројноста е
непарен и единствен;

3. Палатинален мост
Под поимот палатинален мост се под-

разбира делот од жицата кој ги поврзу-
ва антериорните и постериорните спи-
рали и според бројноста e парeн и била-
терален;

4. Надворешни краци
Под поимот надворешен крак се под-

разбираат латералните краеви на жи-
цата сместени непосредно до постери-
орните спирали. Постојат два надво-
решни краци кои се адаптираат според
палатиналните површини на премола-
рите. Тие треба да се во интимен кон-

такт и да стојат на анатомскиот екватор
на забите кои ги поместуваат.

5. Внатрешни краци се дистални про-
должетоци зацврстени со долга лигату-
ра или залемени за моларните прстени.

Ricketts ја поделил терапијата со quad
helix (квад хеликс) во 4 фази (Слика 1.5).

Првата фаза од терапијата се нареку-
ва превентивна, се одвива кога пациен-
тот е во рана возраст со воспоставено
млечно забало и поставени втори млеч-
ни молари, а се користи за отстранува-
ње на принуден вкрстен загриз, елими-
нација и спречување на пренесувањето
на предвремените трауматски контакти
од млечните на трајните заби.

Втората фаза од терапијата е во ме-
шовита дентиција и е позната како ин-
терцептивна. Се одвива со цел, добива-
ње на простор за ерупција на трајните за-
би, постигнување на ортопетски тран-
сферзален раст на виличните бази и от-
странување на штетните навики на ци-
цање прст и тискање на јазик.

Третата фаза од терапијата се смета за
корективна бидејќи служи за поместува-
ње на поединечни заби и добивање
идеален дентален лак. Quad helix (квад
хеликс) во оваа фаза може да се корис-
ти истовремено со поставен фиксен апа-
рат во устата на пациентот (Слика 1.6).
Некои терапевти за почеток на оваа фа-
за ја сметаат ерупцијата на 12 годишни-
те (втори) молари.

Четвртата фаза од терапијата се наре-
кува рехабилитациска бидејќи се приме-
нува кај возрасни пациенти со завршен
скелетен раст кај кои нема скелетни ту-
ку само дентоалвеоларна промени.

Д-р Никола Деребан

10mm  40 mm  

35 mm 

Во ниво на 
мезијалната 
страна на 4 (IV)
 

До мезијалната 
страна на 3 (III),
или дисталната
страна на 2
 

Слика 1.4. Параметри за конструкција на квад хеликс 

Асиметрична унилатерална експанзија Симетрична лепезаста експанзија  Асиметрична лепезаста експанзија  

Слика 1.6. Корективна фаза од терапија со quad helix (квад хеликс) 

Слика 1.5. Терапија со quad helix 
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Почитувани соработници
Ве информираме дека Вашите стручни и научни

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

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

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





СТРУЧНИ И НАУЧНИ ТРУДОВИ
Прилог на „Vox Dentarii“

1.   Oценување и споредба на микропропустливоста на
флуориран композитен залевач после нагризувањето
со фосфорна киселина и третман со er: yag ласер

Либурн Куртиши, Мира Јанкуловска, Елизабета Ѓоргиевска, 
Ана Сотировска- Ивковска, Мери Павлевска

2.   Влијание на дизајнот на резенот врз периодонталниот
статус на вториот молар по оперативна екстракција 
на импактиран долен трет молар

Цена Димова, Мирјана Поповска
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Oценување и споредба на микропропустливоста на
флуориран композитен залевач после нагризувањето
со фосфорна киселина и третман со er: yag ласер

АПСТРАКТ: Способноста за марги-
нална адаптација на залевачите е екс-
тремно важен фактор во превенирање-
то на денталниот кариес. Неуспехот на
маргиналната адаптација води до мар-
гинална пропустливост, значи премин
на бактерии, течности, молекули и јони
помеѓу глеѓта и залевачот создавајќи
можност за развој на дентален кариес
под залевачот. 

Цел: Целта на овој труд е да се оцени
и спореди микропропустливоста на
флуориран композитен залевач, кај 30
екстрахирани интактни премолари и
молари, без какви било присутни
структурни аномалии, со ортодонтска
индикација за екстракција, поделени
на две групи.

Материјал и метод: За реализација на
поставената цел, се спроведе in vitro
истражување во кое беа употребени 30
екстрахирани премолари и трети мола-
ри поделени на две групи по 15 заби.
Првата група ја сочинуваа заби кои беа
залеани со флуориран композитен за-
левач (Helioseal-F, Ivoclar Vivadent AG, Li-
echtenstein) нагризувани со 37% фос-
форна киселина, втората група ја сочи-
нуваа заби кои, исто така, беа залеани
со флуориран композитен залевач (He-
lioseal-F, Ivoclar Vivadent AG, Liechten-
stein), но во оклузалната површина бе-

ше аплицирано зрачење со Er: YAG ла-
сер (Fotona LightWalker Laser).

Резултати: Првата група ја сочинува-
ат заби кои беа залеани со Heliosеal-F,
нагризувани со 37% фосфорна кисели-
на. Кај 10 (66,67%) заби нема пенетрација
на боја (скор 0), кај 2 (13,33%) заби утвр-
дена е пенетрација на боја до полови-
ната на должината на залевачот (скор
1), додека кај 3 (20,00%) заби е утврдена
пенетрација на боја во базата на фису-
рата (скор 3). Втората група ја сочину-

ваат заби кои беа залеани со Heliosеal-
F, нагризувани со апликација на ласер-
ско зрачење. Кај 10 (66,67%) заби нема пе-
нетрација на боја (скор 0), кај 1 (6,67%) заб
утврдена е пенетрација на боја до по-
ловина на должината на залевачот
(скор 1), кај 2 (13,33%) заби утврдена е пе-
нетрација на боја поголема од полови-
ната на должината на залевачот (скор
2), а кај 2 (13,33%) заби утврдена е пенет-
рација на боја во базата на фисурата
(скор 3). 

Либурн Куртиши1, Мира Јанкуловска2,
Елизабета Ѓоргиевска2, Ана Сотировска-
Ивковска2, Мери Павлевска2

1 ПЗУ “Д-р Либурн” – Тетово
2 Универзитетски стоматолошки клинички 
центар „Св. Пантелејмон“ - Скопје

ABSTRACT

The abilityfor marginal adaptation of the sealants is extremelyimportant element in pre-
vention of dental caries. The failure of the marginal adaptation leads to the marginal leaka-
ge, which means passage of bacteria, fluids, molecules or ions between enamel and the sea-
lant, creating possibility for development of dental caries below the sealant.

Background and Objectives: The purpose of this study was to evaluate and compare mic-
roleakage of composite based fissure sealant, at 30 extracted premolars and molars, without
any structural anomalies, and extracted for orthodontic purpose, divided in two groups. 

Materials and Methods : For realisation of our purpose, will be conducted an in vitro study
with 30 premolars and molars, divided in two groups of 15 samples for each group. Group-I:
Fissures sealed with composite based fissure sealant (Heliosеal-F, Ivoclar Vivadent AG, Li-
echtenstein) etched with 37% phosphoric acid. Group-II: Fissures sealed with composite ba-
sed fissure sealant (Heliosеal-F, Ivoclar Vivadent AG, Liechtenstein) etched with Er: YAG la-
ser (Fotona Light Walker Laser).

Results: First group contains samples, sealed with Heliosеal-F, etched with 37% phospho-
ric acid. 10 (66,67%) samples demonstrate level-0microleakage, 2 (13,33%) samples demonstrate
level-1microleakage and 3 (20,00%) samples demonstrate level-3microleakage. Second group
contains samples, sealed with Heliosеal-F,etched with application of Er: YAG laserradiation.
10 (66,67%) samples demonstrate level-0 microleakage, 1 (6,67%) sample demonstrates level-1
microleakage, 2 (13,33%) samples demonstrate level-2microleakage and 2 (13,33%) samples de-
monstrate level-3 microleakage.

Descriptive statistics for microleakage resulted with mean score=0.73 for the first and se-
cond group. The results from the sudy demonstrate that, there is no difference in technique
we chosefor etching the oclusal enamel (37% phosphoric acid or Er: Yag Laserradiation) p>0,05
(p=0,98), the difference is not statistically significant between two groups.

Conclusion:The use of the method of: Er: Yag Laser for preparation of the fissures, demon-
strated excellent results and could replace the procedure of etching the fissures with phosp-
horic acid with the same effect and without the negative influence of the phosphoric acid.

Key words: Prevention, microleakage, fissure sealants
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Дескриптивната статистика на микропропустливоста ре-
зултираше со просечна вредност (mean score)=0.73 за двете
групи. Анализата на резултатите покажа дека нема разлика
во степенот на микропропустливост во зависност од техни-
ката на нагризување која беше применета за припрема на ок-
лузалната глеѓ, 37% ортофосфорна киселина или Er: YAG ла-
сер третман (p=0.98).

Заклучок: Употребата на методата на Er: YAG ласер во пре-
парацијата на фисурите покажа извонредни резултати и мо-
же да го замени конвенционалното нагризување со фосфор-
на киселина со сличен ефект и без негативното влијание на
фосфорната киселина.

Клучни зборови: Превенција, Микропропустливост, зале-
вачи на фисури

ВОВЕД
Јамичките и фисурите кои акумулираат остатоци од храна

и микроорганизми биле опишани како една од основните
причини кои водат на развој на денталниот кариес(1). Залева-
чите биле дефинирани како материјали за запечатување на
оклузалните фисури и јамички на кариес-предиспонирани-
те површини на забите, формирајќи микромеханички про-
тективен слој кој го елиминира пристапот на кариогените
бактерии до нивниот извор на хранливи материи(2).

Композитните залевачи кои содржат флуор се употребува-
ат поради нивната способност за ослободување на флуориди
што придонесува во превенцијата на денталниот кариес заед-
но со нивната способност за запечатување на фисурите преку
микроретенцијата формирана во глеѓта преку нагризувањето
со 37% фосфорна киселина(2). Успехот на методата на залевање
е директно поврзан со адекватното познавање на механизмот
на развој на денталниот кариес, со познавањето и спроведува-
њето на квалитетната површинска подготовка на глеѓта и со со-
одветната адаптација на залевачот(3).

Факторите кои влијаат на степенот на микропропустли-
воста на залевачите ги вклучуваат: видот и особините на ма-
теријалите за залевање, техниката на површинска подготов-
ка на емајлот, адекватната изолација и техничката чустви-
телност(4). Иако залевањето се покажало како успешна пре-
вентивна метода, неговиот неуспех варира меѓу 5% и 10% се-
која година(2,5).

Во одделни студии од поново време, се препишуваат одре-
дени негативности на конвенционалното нагризување со
фосфорна киселина, заради тоа што, деминерализацијата на
оклузалната површината ја прави глеѓта попорозна и пред-
испонирана кон кариес, особено кога деминерализираниот
субстрат на глеѓта останува непокриен од материјалот кој се
употребува како залевач. За да се надмине оваа ситуација,
реализирани се бројни студии за алтернативни постапки за
третманот на оклузалната површина на глеѓта, како што е Er:
YAG ласер зрачењето. Принципот на работа на Er: YAG ласе-
рот е ” механички” со микро-експлозии од инстанто испару-
вање на водата која ја содржат ткивата.

Ретенцијата и добрата адаптација на залевачот со оклу-
залната површина на глеѓта се од суштинско значање за нив-

ниот успех. Токму поради тоа, си поставивме за цел да до-
биеме резултати за микропропустливоста на флуоридниот
композитен залевач- Heliosеal-F, со различни методи на на-
гризување на оклузалната површина.

МАТЕРИЈАЛ И МЕТОД
За реализација на поставената цел, спроведовме in vitro ист-

ражување во кое беа употребени 30 екстрахирани интактни
премолари и молари, без какви било присутни структурни ано-
малии, без реставрацији, со ортодонтска индикација за екс-
тракција. По екстракцијата забите беа чувани во физиолош-
ки раствор.

Примерокот на екстрахирани заби беше поделен во две групи:
-  Првата група ја сочинуваа 15 заби, на кои им беше аплици-

ран флуориран композитен залевач: Heliosеal-F (Ivoclar Vi-
vadent AG, Liechtenstein), нагризувани со 37% фосфорна ки-
селина.

-  Втората група ја сочинуваа 15 заби, на кои исто така им бе-
ше аплициран флуориран композитен залевач Heliosеal-
F (Ivoclar Vivadent AG, Liechtenstein), но нагризувани со ап-
ликација на ласерско зрачење.

За анализа на микропропустливоста, во првата фаза, од за-
бите беа одстранети сите наслаги со нефлуорина паста за про-
фесионална употреба: Detartrine (Septodont, Cedex), испрани
со млаз од вода, направена тоалета со хидроген пероксид 3%
р-р, после што беа исушени и спремни за апликација на за-
левачот.
1.  Според препораките на производителот, на оклузалната

површина на забите од првата група аплициравме 37% фос-
форна киселина во времетраење од 30 секунди, која се исп-
лакнува со млаз вода, се суши со пустер, се аплицира ком-
позитен материјал Heliosеal-F со помош на канила, за на
крај да се фотополимеризира 20 секунди со халоген лампа
Bonart art-L2 со бранови околу 400 нм.

2.  Оклузалната површина на забите од втората група беше об-
работена со ласерско зрачење со Fotona LightWalker Laser
(Erbium: Yag ласер) со јачина од 6W, енергија за пулс од 300
мJ и фреквенција од 20 Hz. По зрачењето забите ги сушев-
ме со компресиран ваздух и директно со помош на канила
аплициравме композитен материјал Heliosеal-F како кај за-
бите од првата група.
Забите ги сечевме во предел на вратот и ги затворавме со

црвен восок со цел да не дојде до навлегување на бојата. Це-
лата забна површина се обложува со лакт за нокти со исклу-
чок на 1 мм прозорче околу маргините на залевачот. Забите
се остават 24 часа во 2% р-р метиленско плаво, за потоа да се
исплакнат со вода. Дијамантен диск се употребува за да се на-
прави буко-лингвална секција на забите. Добивме секции од
2 мм дебелина од секој заб, кои потоа ги испитувавме под би-
нокуларен микроскоп на 40Х зголеменост и фотографиравме
со дигитална камера со зголемување до 8Х за да се процени
микропропустливоста на залевачот(6). Маргиналната пенет-
рација на бојата ја детерминиравме на 4 нивоа како што е опи-
шано од страна на авторите Overbo R.C и Raadal M(3) , при што:



МАРГИНАЛНА ПРОПУСТЛИВОСТ
0 - нема пенетрација на боја
1 - пенетрација на боја до половина на должината на залева-

чот
2 - пенетрација поголема од половината, не вклучувајќи ја ба-

зата на фисурата
3 - пенетрација во базата на фисурата

На фотографија 1. се прикажани третираните фисури со Er:
Yag ласер и залеани со Heliosеal-F - флуориран композитен
залевач и на фотографија 2. се прикажани залеаните заби со
Heliosеal-F- нагризувани со 37% ортофосфорна киселина, по
натопувањето во 2% метиленско плаво.

СТАТИСТИЧКА ОБРАБОТКА
Анализата на податоците иведена е во статистички про-

грам:
Statistica 7.1 for Windows 
Применети се следните методи

1.  Во анализата на сериите со атрибутивни белези одредува-
ни се проценти на структура (%)

2.  Кај сериите со нумерички белези изработена е е Descripti-
ve Statistics (Mean; Std.Deviation;±95,00%CI; Minimum; Ma-
ximum);

2.1. Дистрибуцијата на податоците тестирана е со: Kolmogo-
ro-Smirnov test; Lilliefors test; Shapiro-Wilks test (p);

3.  Разликата во микропропусливоста помеѓу две групи на за-
би тестирана е со: Mann-Whitney U Test (Z);

РЕЗУЛТАТИ
1. Микропропустливост на флуориран композитен залевач-

Heliosеal-F
Првата група ја сочинуваат заби кои беа залеани со Helio-

sеal-F, (Ivoclar Vivadent AG, Liechtenstein), нагризувани со 37%
фосфорна киселина. Кај 10 (66,67%) заби нема пенетрација на
боја (скор 0), кај 2 (13,33%) заби утврдена е пенетрација на боја
до половината на должината на залевачот (скор 1), додека кај
3 (20,00%) заби е утврдена пенетрација на боја во базата на фи-
сурата (скор 3) (табела 1. и графикон 1).

На табела 1.1 и графикон 2. прикажана е дескриптивна ста-
тистика на микропропустливоста кај забите од група 1. Мик-
ропропустливоста кај забите од група 1 варира во интерва-
лот 0,73±1,22; ±95,00% Конфиденс интервал: 0,06-1,41; мини-
малната вредност изнесува 0, а максималната вредност из-
несува 3.

Втората група ја сочинуваат заби кои беа залеани со Helio-
sеal-F, (Ivoclar Vivadent AG, Liechtenstein), нагризувани со ап-
ликација на ласерско зрачење. Кај 10 (66,67%) заби нема пе-
нетрација на боја (скор 0), кај 1 (6,67%) заб утврдена е пенетра-
ција на боја до половина на должината на залевачот (скор 1),
кај 2 (13,33%) заби утврдена е пенетрација на боја поголема од
половината на должината на залевачот (скор 2), а кај 2 (13,33%)
заби е утврдена пенетрација на боја во базата на фисурата
(скор 3). (табела 2. и графикон 3.).

На табела 2.1 и графикон 4. прикажана е дескриптивна ста-
тистика на микропропустливоста кај забите од група 2. Мик-
ропропустливоста кај забите од група 2 варира во интервалот
0,73±1,16; ±95,00% Конфиденс интервал 0,09-1,38; минимална-
та вредност изнесува 0 а максималната вредност изнесува 3.

1.1. Разлика во микропропустливоста меѓу групите
За Z=0,02 и p>0,05(p=0,98) нема значајна разлика во микро-

пропустливоста меѓу забите од првата група (залеани со флуо-
риран композитен залевач / нагризувани со 37% ортофосфор-
на киселина) и забите од втората група (залеани со флуориран
композитен залевач / со апликација на ласерско зрачење) (Та-
бела 3).

2. Приказ на табели и илустрации

Фото 1. Третирани фисури со Er: Yag ласер и залеани со Heliosеal-F - флуори-
ран композитен залевач

Фото 2. Залеаните заби со Heliosеal-F- нагризувани со 37% ортофосфорна
киселина после натопувањето во 2% метиленско плаво

Табела 1. Микропропустливост / Група 1
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Графикон 1. Микропропустливост / Група 1

Табела 1.1 Микропропустливост / Група 1 / Дескриптивна статистика

Графикон 2. Микропропустливост / Група 1 / Дескриптивна статистика

Табела 2. Микропропустливост / Група 2

Графикон 3. Микропропустливост / Група 2

Табела 2.1 Микропропустливост / Група 2 / Дескриптивна статистика

Графикон 4. Микропропустливост / Група 2 / Дескриптивна статистика

Табела 3. Разлика во микропропустливоста помеѓу група 1 & група 2
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2.1. Фотографии на секции од залеаните заби

Табела 4. Heliosеal-F, нагризувани со 37% фосфорна киселина

Фото 3                                                                    Фото 4

Фото 5

Табела 5. Heliosеal-F, нагризувани со апликација на Er: Yag ласер зрачење

Фото 6                                                                   Фото 7

Фото 8

ДИСКУСИЈА
Залевањето на јамичките и фисурите се смета за многу

важна постапка меѓу стратегиите за превенција или нама-
лување на ризикот од кариес во почетните фази(7). За да гово-
риме за идеален залевач, тој треба да задоволува одредени
критериуми како што се: биокомпатибилноста, добрата ре-
тенција и отсуството на микропропустливост(8).

Композитните флуоридни залевачи се развиени обиду-
вајќи да се додаде терапевтскиот и превентивен ефект на
флуоридите на материјал со одлични механички и ретен-
тивни особини. Апликацијата на 37% ортофосфорна кисели-
на во времетраење од 15 до 60 секунди резултира со форми-
рање на микроскопски ретентивни површини во емајлот во
просек околу 27 микрони во длабочина(9). Ретенцијата на ком-
позитниот залевачот се должи на нискиот вискозитет на ма-
теријалот кој тече на нагризаната глеѓ, формирајќи стврдна-
ти точки откако завршува процесот на полимеризација(10).
Принципот на работа на Er: YAG ласерот е ” механички” со
микро-експлозии од инстанто испарување на водата која ја
содржи оклузалната површина на забот. Енергијата на ласе-
рот во голема мера се абсорбира од страна на глеѓта, промо-
вирајќи површински модификации, на кој начин се подоб-
рува и му дава поголемо значање на третманот.

Carlsson A(11). и сор во двегодишна клиничка евалуација за
флуорираниот композитен залевач (Heliosеal-F), каде што би-
ле залеани 431 заб, кај 77% било забележано целосна ретен-
ција на залевачот, кај 22% залевачот бил парцијално изгубен,
а кај 1% целосно изгубен.

Ефикасноста на залевачите на фисури зависи од нивната
способност да постигнат добра врска со оклузалната повр-
шина на забот. Од ова врска, во голема мера зависи и нивото
на микропропустливост меѓу залевачот и глеѓта. Основната
причина за губење на залевачите се адресира на микропро-
пустливоста, на длабочината на пенетрирање на залевачот
и техниката која се употребува за нивно поставување.

Borsato M.C(12) и сор. заклучиле дека препарацијата на јамич-
ките и фисурите ексклузивно само со Er: YAG ласер не резул-
тира со оптимална пенетрација на залевачот во нагризува-
ната оклузална површина. Само ласерското зрачење не може
да остварува оптимална пенетрација и ретенција на залева-
чот, но спротивно на овие резулатаи, Досталова Т.(13) и сор.
утврдиле дека нагризувањето со Er: YAG ласер може да го за-
мени нагризувањето со фосфорна киселина со сличен ефект
и без негативното влијание на фосфорната киселина.

АПРИЛ  2015
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Во in vitro студијата на Vijayaraghavan R.(14) и сор била ана-
лизирана микропропустливоста на композитен залевач кај
20 интактни премолари поделени на две групи. Кај забите од
првата група, оклузалната површина била нагризувана со 37%
фосфорна киселина додека на забите од втората група, ок-
лузалнала површина била нагризувана со аплицирање на Er:
YAG ласер зрачење со енергија за пулс од 400 мJ. Резултати од
студијата покажале дека микропропустливоста на залевачот
на забите нагризувани со Er: YAG ласер зрачење била поголе-
ма, и дека вредноста била статистички значајна.

Наодите од нашата студија како и од студијата на Доста-
лова .Т(13) укажуваат дека препарацијата на фисурите со Er:
YAG ласер зрачење дава одлични резултати и може да се пре-
порачува како алтернативна метода во препарацијата на ок-
лузалните површини на забите.

ЗАКЛУЧОК
Не постои сигнификантна разлика во степенот на пенет-

рација на боја кај забите од првата и втората испитувана гру-
па во зависност од припремата на емајлот, односно нагризу-
вање со 37% ортофосфорна киселина и обработка на емајлот
со ласерско зрачење. Употребата на Er: YAG ласерот во препа-
рацијата на фисурите покажа извонредни резултати и може
да го замени конвенционално-
то нагризувањето со ортофос-
форна киселина со сличен
ефект и без негативното
влијание на ортофосфорната
киселина.
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АБСТРАКТ
Хируршко отстранување на импактираните мандибуларни

трети молари е една од најчестите оралнохируршки процеду-
ри. Потенцијална компликација е ризикот од развој на паро-
донтален дефект (губење на атачмент) и длабок пародонтален
џеб на дисталната страна на соседниот мандибуларен втор мо-
лар по хируршкото отстранување на третиот катник. Најчес-
тите дизајни на резенката беше променетата триаголнa (три-
ангуларна) разенка и “коверт” резенката се со цел да обезбеди
добар здравствен статус по оваа процедура на дисталната
страна на соседниот мандибуларен втор молар.

Клучни зборови: импактиран трет молар, периодонтално
заздравување, флап дизајн

Можни компликации при оперативна екстракција на долни
трети молари

Оперативната екстракција на импактиран трет молар е ед-
на од почестите процедури во оралната хирургија. Иако оваа
интервенција има ниска стапка на компликации(1, 2)и повеќе-
то компликации се мали сепак, нивното можно предвидување
и благовремено превенирање секогаш се во зависност од пра-
вилниот предоперативен и интраопретивен пристап. Во осно-
ва компликациите се систематизирани на интраоперативни
(како крвавење, фрактура на корен, колизија со околните ана-
томоморфолошки структури) и постоперативни ( алвеолитис,
тризмус, инфекција и др). 

Застапеноста на вкупните компликациите кои влијаат на
квалитетот на животот на пациентот, според литературните
податоци заанализиран период од 1991 до 2011според различ-
ни автори (3,4,5) , се во рангот од 2.6% до 30.9%, и тоа како најчести
се соопштуваат: болка, тризмус, тешко голтање, алвеолитис,
инфекција, крвавење и парестезијаи тоа: 

-  алвеолитис со застапеност во 3.4% од случаите, или во 31.1%
од вкупно извадените импактирани трети молари, потоа; 

-  инфекција во рангот од 0.9% до 4.3%;
-  крвавење околу 1%;
-  парестезија и тоа:  наn.alveolaris inferior од1.3 до 5.3%, а на n.

lingualis од 0%-23%.
Во повеќето студии(6,7,8) е направена анализа на причините и

потенцијалните ризични фактори кои придонесуваат или мо-
же да придонесат за можниот развој на ваквите компликации
при што се наведуваат: возраста на пациентот, полот, лока-
цијата на забот, пушењето цигари, употреба на орални кон-
трацептивни средства, како и искуството на лекарот. Други
фактори кои може да го потенцираат евентуалниот развој на
компликации се: медицинската историја на пациентот, инди-
кациите за екстракција, анатомската позицијаи формата и
бројот на корените, како и соодносот со околните структури.

Предуслов за успешно и квалитетно реализирање на опера-
тивната екстракција на импактиран долен трет молар според
Farishи сор.(9) се базира врз неколку основни и еднакво реле-
вантни услови:

-  Најпрво, како појдовен момент особено се потенцира
прецизната класификацијата на импактираните заби
(според Winter, Pell and Gregory) направена врз основа
на рендгенографија, 

-  потоа следатквалитетна опрема и употреба на совре-
мен инструментариум (исто така важен аспект и од ос-
новна помош при изведувањето на овие интервенции). 

-  планирање на флап дизајнот (10, 4, 11)

-  изборот и примена на адекватна техника на 
одонктомија(12, 13, 9)

СТРУЧЕН ТЕКСТ

Цена Димова1, Мирјана Поповска2

1 Факултет за медицински науки, Универзитет “Гоце Делчев” – Штип
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Влијание на дизајнот на резенот врз
периодонталниот статус на вториот
молар по оперативна екстракција на
импактиран долен трет молар

ABSTRACT

Surgical removal of an impacted mandibular third molar is one
of the most frequently performed minor oral surgical procedures.
Potential complication to address is the risk of developing perio-
dontal breakdown (loss of attachment) and deep periodontal poc-
ket on the distal aspect of the adjacent mandibular second molar
after surgical removal of third molar. The most common flap de-
signs being the modified triangle flap and the envelope flapwill pro-
vide good health status on the distal side of the adjacent mandibu-
lar second molar after this procedure.

Key words: impacted third molar, periodontal healing, flap design.

АПРИЛ  2015



34 vox dentarii СТОМАТОЛОШКА КОМОРА НА МАКЕДОНИЈА

-  употребана вештачка коска и ресорптиви мембрани (14)

-  примена на соодветна техника на шиење(15).
Видови флап дизајн при импактирани долни трети молари
Во повеќето студии (16,5, 17) се потенцира дека преоператив-

ната процена на: тежината на интервенцијата, длабочината
и поставеноста на импакцијата, бројот на корените и морфо-
лошките карактеристики – обликот на корените, близината
на canalisalveolaris inferior и неговата содржина, близината и
соодносот со долниот втор молар, ангулацијата на третиот мо-
лар, постоење на пародонтален џеб, како и кариес на долни-
от втор молар, потоа потешкотии со темпоромандибуларни-
от зглоб претставуваат фактори и предуслови кои ги дикти-
раат дизајнот на идното мукопериостално ламбо и видот на
применетата техника за одонтоктомија. 

Всушност, целата интервенција е условена од неколку че-
кори, од кои најпрв е изборот и планирањето на соодветна ре-
зенка, односно флап дизајн. Имено, повеќето автори (5, 10, 12) се
согласуваат дека добро испланираниот флап дизајн е од осо-
бена важност и тоа од повеќе аспекти, бидејќи флап дизајнот
е потребно да ги задоволи определени услови и од него се ба-
ра да ги обезбеди следниве аспекти:

-  да обезбеди добра визуелна и техничка пристапност;
-  да биде погоден за добро екартирање и со тоа да се обез-

беди добра прегледност на целото оперативно поле; 
-  да ја експонира коската која треба да биде остеотоми-

рана;
-  да обезбеди добро експонирање на забот кој треба да

биде сепариран;
-  да обезбеди добро сочувување на околните анатомо-

морфолошки структури.
Се сретнуваат различни дизајни за мукопериосталното

ламбо кои имаат строги индикации и намена, но најчесто во
клиничките испитувања се спомнуваат: резенката – коверт
(сл.1), триаголен резен и модифициран триангуларен резен (сл
2, сл.3).

Други резови како и флап дизајни кои се презентирани во
современите литературни сознанија (10, 19, 20, 21) и кои се анали-
зирани во релација со длабочина на пародонталниот џеб на
вториот долен молар во постоперативниот период по екс-
тракцијата на импактиран долен трет молар се следниве:

-  Szmyd-ов флап и Триаглест флап (Сл.4)
-  Ward –ова инцизија и модифицирана Ward –ова инци-

зија (Сл.5)
-  L flap - Парамаргинален флап со вестибуларна екстен-

зија (Сл.6)
-  Bayonet flap – сулкусна инцизија со вестибуларна екс-

тензија (сл.7)
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Сл.7 Bayonet flap – сулкусна
инцизија со вестибу-
ларна екстензија

Сл. 1 Флап дизајн – Коверт резенка (Koener’s flap) или сулкусна 
инцизија околу втор молар

Сл. 3 Модифициран триангуларен
флап 

Сл. 2 Триаглест флап                               

А. Szmyd-ов флап                                                  В. Триаглест – флап  

Сл. 4. Флап дизајн

Сл.5. Ward –ова инцизија и модифицирана Ward –ова инцизија

Сл.6 Ward –ова инцизија и модифицирана Ward –ова инцизија



Различни студии (19, 20) вклучуваат различни модифицирани
инцизии и резови кои се чини дека даваат подобри резултати
во однос на пародонталниот статус на долниот втор молар (7, 8, 17,

21- 24) и во однос на класичниот триаглест, триангуларен и коверт
резен.

Според Desai и сор. (10) коверт резенка (Koener’s flap) дала под-
обри резултати во постоперативното заздравување во спо-
редба со Ward –ова инцизија, бидејќи има предност во добра-
та маргинална гингивална адаптација, без дополнително фор-
мирање на пародонтален џеб, без потешкотии при изведува-
њето на сутурата, бeз можност за повреди на фацијалната ар-
терија и вена. Наспроти ова, Koyuncu и сор. (20) сметаат дека ко-
верт флапот е секогаш прицврстен антериорно со интерсул-
куларни сутури, и истите се сметаат дека се постојано под ме-
коткивни тензиони сили и истото доведува до можна дехис-
центност, како и потенцијална можност за развиток на посто-
перативен хематом. Така, овие автори сметаат дека триагол-
ниот и модифицираниот триангуларен флап даваат солидни
резултати без сигнификантна разлика, давајќи предност  на
модифицираниот триангуларен рез поради тоа што со него се
обезбедува подобрата прегледност во тек на операцијата.

Од друга страна, некои автори (15,14) потенцираат дека за доб-
рото заздравување на дисталната страна на вториот долен мо-
лар по оперативна екстракција на импактиран трет молар, и
тоа при најчесто мезиоангуларна позиција на импакцијата, е
пожелно да се има во секое време можност за превенција на
оваа состојба со апликација на неоргански ксенографт и био-
ресорптивна мембрана на местото на операцијата.

Сепак, поради различните литературни сознанија, ставови
и искуства, различните применети техники итн. се потребни
се поопсежни истражувања од аспект на дефинирање на спе-
цифичен клинички пристап при оперативниот третман на им-
пактираниот долен трет молар со соодветна превенцијата, ка-
ко и целосно заздравување на пероидонциумот на долниот
втор молар, и тоа не само од аспект на изборот на класичниот
или модифициран флап дизајн, туку и примена на современ
инструментариум и примена на современи техники за опера-
тивна екстракција.
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Сл.8 Интактна крестална коска 

Сл.9 Добро постоперативно заздраву-
вање без пародонтален џеб
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Во продолжение титулата на секој од
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но  да учествувале во изработката на
трудот која подразбира идеја за изра-
ботка, структура и концепција на тру-
дот. Практична реализација на поста-
вените цели и финална обработка на
ракописот.  Имено, учеството во рабо-
тата на секој цитиран автор ја дефи-
нира одговорноста по однос на одре-
дени поставки на приложената  содр-
жина. Пасивно допишување на учес-
ници во трудот, учесници-коавтори на
ракописот кои  само финансиски го
подржуваат трудот и немаат друга де-
финирана обврска во реализација не е
дозволена. Секој автор треба да има
точно дефинирана задача која е него-
ва одговорност.

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

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

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

По должина апстрактот треба да
содржи  најмногу 250 зборови. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

•   Апстрактите на англиски јазик да би-
дат со наслов.

АПРИЛ  2015
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биде одговор на поставената цел.  При
оформување на заклучокот водете се од
целтта. Имено, заклучете го она што ви е
зададено како задача во целтта, онака
како што произлегува од добиени резул-
тати на истражувањето. Избегнувајте да
поддржувате тврдења за кои немате
покритие од спроведеното истражување
или, пак, да давате приоритети при сос-
тојби кои докрај не се дефинирани. До-
колку изборот на темата дозволува, по-
желно е да произлезат одредени препо-
раки со кои ќе ја истакнете важноста на
студијата. 

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

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

Цитирање референци во текстот
Во текстот референците се цитираат со

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Цитирање референци во 
делот литература

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

Примери за начин на цитирање:
Референци од стручнонаучно списание

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

Референци од зборник на трудови од
стручни манифестации

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

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

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

Магистерски и докторски дисертации
4. Атанасовска-Стојановска А.

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

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

www.stomatoloskakomora.orgwww.stomatoloskakomora.org
skm@stomatoloskakomora.org skm@stomatoloskakomora.org 

СТРУЧЕН ТЕКСТ

СТОМАТОЛОШКА КОМОРА НА МАКЕДОНИЈАvox dentarii38



ПРИЗНАЕН И ОЦЕНЕТ ОД 
DENTAL ADVISORVivaglass® CEM

Глас-јономерен цемент за цементирање 
протетски реставрации, едноставен за
мешање, вишоците лесно се отстрануваат

Погоден за цементирање на метални и 
безметални керамички конструкции, полна
и оксидна керамика ( инлеи , онлеи, коронки и 
мостови)

OptraSculpt 

Содржи два висококвалитетни инструменти на 
кои се поставуваат различни типови
продолжетоци соодветно на индикацијата.  
Сетот содржи : два инстументи и 240
продолжетоци ( 6 типови по 40пар. )

ИНДИКАЦИИ
Моделирање на полнења од III, IV и V класа, 
како и кај директни ламинати

Adhese universal 

Светлополимеризирачки, самојеткачки 
адхезив за бондирање на 
емајлот и дентинот

ИНДИКАЦИИПРЕДНОСТИ

Инструменти за моделација на 
композитни реставрации. OptraSculpt pad

Оптраскулп е инструмен дизајниран за 
интраорално моделирање и обликување на
неполимеризирани композитни матерјали. Се 
состои од автоклавибилен рачен
инструмент и дискови за еднократна употреба 
со дијаметар од 4mm и 6mm.

Рачниот инструмент на едниот крај има 
метална шпатула, а на другиот крај има
прстен во кој се вметнуваат дисковите за 
еднократна употреба, кој се
направени од мека, високофлексибилна 
синтетичка пена.

Промотивна Програма

Сектор за стоматологија и забна техника - ул.Св. Кирил и Методиј бр.50
1000 Скопје - Македонија - п.фах. 122 - Тел: 02 3248 403- Факс: 02 348-401

dental@promedika.com.mk
www.facebook.com/promedika.dental

 

Директно поставување на  
светлосно полимеризирачки композити 
и реставрации со компомери
Директна изработка на забно трупче 
светло полимеризирачки, 
самоврзувачки и dual-curing композити
Адхезивно цементирање на индиректни 
реставрации со светло 
полимеризирачки и dual-curing 
композитни цементи
Репаратура на фрактура на композити и 
компомер реставрации

Единствен дентален адхезив за сите 
материјали и еткачки техники
Намалена постоперативна 
сензитивност, бидејќи дентинските 
површини се ефикасно запечатени
Практично и економично пакување од 
VivaPen (до 190 апликации)
VivaPen  го одржува материјалот и 
обезбедува постојано висока 
адхезивна моќ
Точно пасување на индиректните 
реставрации, поради малата дебелина 
на нанесениот филм
Денталниот адхезив е стабилен на 
собна температура

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 



elite HD+

Ul.Ivo Ribar Lola br.59 - 1000 Skopje

Tel: 02 3117 302 - Fax: 02 3228-366 - medimak@t-home.mk

Zhermack, vodečka kompanija vo tehnologijata na A-silikoni, nudi unikaten otpečatočen sistem, so izvonreden kvalitet, 

točni rezultati i lesno rakuvanje. Kombinacija pomeģu Modulmix i Elite HD+ vi gi garantira slednive odlični performansi: 

• odlični svojstva na isteknuvanje: sinergističko dejstvo pomeģu momentalna hidrofilija i nano-tehnologija 

obezbeduvaat dosledna reprodukcija na bilo kakva vrsta na detali

• štedi vreme: blagodarenie na golema brzina na nanesuvanje i brzo zemanje na otpečatok

• pomal otpad: blagodarenie na patentirani dynamic/static miksing tipsovi
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