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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
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Излегува 3 пати годишно во тираж: 
3.500 примероци

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

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

Плаќањето се врши врз основа на 
доставени фактури во денарска против-
редност, според средниот курс на НБРМ 
на денот на фактурирање.
СКМ не е обврзник за ДДВ.
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СОБРАНИЕ НА СКМ
Неопходно  е спречување на нелегалното 
работење во стоматологијата

Во 2016 година се  реализрани 
значајни активности и проекти

АКТУЕЛНО
Одбележан 20 март - 
Светскиот ден на оралното здравје

Европски ден на гингивалното здравје

СОСТОЈБИ
Оралниот карцином зема 
и по 80 животи годишно

СОВРЕМЕНА СТОМАТОЛОГИЈА
„Совршена реставративна стоматологија“ 
пред повеќе од 350  стоматолози 
и забни техничари 

КСУ

АПОЛОГИЈА
Стоматологијата 
низ времето и просторот

Клинички аспекти при менаџментот 
и превенцијата на „сува алвеола“ 
- фибринолитичка алвеола

Проф. д-р Цена Димова

Дерматитис херпетиформис и целиака 
- лице  и опачина

Ран ортодонтски третман 
современи концепти 

Cone  beam  computed  tomography  (CBCT)  
во  ортодонцијата

СТОМАТОЛОШКА КОМОРА НА МАКЕДОНИЈА
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Почитувани,

Традиционално, секоја година, Светскиот ден на оралното здравје се одбележува на 20 март со разични активности
од страна на повеќе институции, индивидуалци и други субјекти. Од оние кои посебно се истакнаа со својата органи-
зација, ангажман и активности оваа година би ги посочила: Стоматолошката комора на Македонија, Македонското
стоматолошко друштво и ПЗУ “Етерна”.

На овој ден, на повеќе пункта во Скопје се одржаа средби со граѓаните, учениците и, воопшто, со населението,  на кои
се промовираше оралното здравје.  Заинтересираните, учесниците и минувачите  се советуваа  за правилно одржува-

ње на оралната хигиена, но ним им се донираа и дентални материјали во превентивни цели. Оп-
фаќајки голем дел од популацијата, организаторите, реализаторите и учесниците  на доста по-
пуларен начин  не само што го одбележаа овој важен и голем настан, туку тие успеаа  заинтере-
сираното население да го научат  нешто повеќе околу грижата за своето орално здравје.  

Македонското стоматолошко друштво во соработка со Colgate овој ден го одбележа на повеќе
начини и повеќе локации.  

Преку  медиумите беа  реализирани едукативни програми во кои центарот  на вниманието  бе-
ше оралното здравје, начинот на одржување оралнa  хигиена, како и совети и препораки за најмла-
дите и оние на кои им е најпотребна. Од активностите  би ги посочила одржаниот симпозиум во
Холидеј ин - Скопје каде централна тема беше промоција на оралното здравје од повеќе аспекти,
хепенингот во Гратскиот парк каде преку интерактивност со учениците и граѓаните  се прене-
соа основните знаења за оралното здравје, но и се надградија со нови современи начини за негово
сочувување и одржување.

Македонското стоматолошко друштво својата програма по повод Светскиот ден на орално-
то здравје ја реализираше во  Центарот за дијабетес при Клиничкиот центар - Скопје и  со коле-
гите од детска и превентивна стоматологија и дел од превентивните тимови  во основното  учи-
лиште “Димитар Поп Георгиев Беровски”  во  населба Ѓорче Петров - Скопје. На учесниците и на

болните од дијабет, покрај едукацијата за важноста за оралното здравје  им беше дониран од Colgate промотивен ден-
тален материјал т.е, средства за одржување дентална и орална хигиена. Друштвото преку поедини активности пок-
рена  иницијатива за едукација на различни возрасни популации, со посебно внимание кон најмалата популација каде
се формираат првите навики  за одржување правилна орална хигиена, но не ги заобиколи ниту повозрасните каде кај
поединци беа неопходни совети за промена на нивните орално хигиенски постапки. 

На идентичен начин Стоматолошката комора на Македонија  го одбележа 20 март – Светскиот ден на оралното
здравје, со низа активности како дел од Кампањата за подигнување на свеста за оралната хигиена.

Стоматолошката комора, преку  тимови на стоматолози на три локации во главниот град – трговските центри
„Зебра“ и „Рамстор мол“ и на плоштадот „Македонија“, ги информираа граѓаните за нивното орално здравје. Покрај
советите  од докторите стоматолози, се делеа  и промотивни материјали од фирми произведувачи на дентални
средства за хигиена. Во врска со оваа активност  посебна благодарност до компанијата Colgate која несебично го под-
држа овој настан со  пригодни хуманитарни донации.

Colgate како глобален лидер на оралната хигиена точно знае колку е важно да се научат малите деца да бидат за-
интересирани за сопственото здравје во устата. Палетата производи од Colgate го поддржува оралното здравје, знаејќи
дека детската насмевка треба да се заштити уште од самиот почеток. Посебно време и простор Colgate и посвети
на палетата медицински пасти и четки кои помагаат при гингивалните и пародонталните проблеми и чувстви-
телноста на забите.

ПЗУ “Етерна” активностите  по повод Светскиот ден на оралното здравје ги одржа во City Mall. Во овој амбиент под-
ржувачите и заинтересираните имаа можност да направат проверка на оралниот статус, да разговараат со док-
торите да добијат совети за превенција на оралното здравје и уште еднаш да се консултираат околу правилното одр-
жување орална хигиена.

Сосема на крајот, благодарност до сите учесници кои со своето знање, желба и несебичност достојно го одбележаа
Светскиот ден на оралното здравје придонесувајќи за подигање на свеста на популацијата, со крајна цел солидно орал-
но здравје и здрава уста кај поединците.

Приликата ја користам на сите припадници на православните Христијани да им ги честитам претстојните Ве-
лигденски празници и да им посакам празнична  и весела атмосфера во нивните домови.

Со почит,                                                            

Проф. д-р Мирјана Поповска 

СТОМАТОЛОШКА 
КОМОРА НА 
МАКЕДОНИЈА

Ден на оралното здравје



Собранието на Стоматолошката комора на
Македонија на седницата што се одржа на 28
март годинаваа беше запознато со меѓуна-
родната соработка и активности на СКМ, ка-
ко и со планот за понатамошното делување на
Комората на ова поле. Претседателот, проф.
Владимир Поповски, истакна дека во текот на
мината година Стоматолошката комора стана
полноправен член Светската дентална асо-
цијација (FDI). Според него, ова е еден од по-
големите исчекори на меѓународен план на
Стоматолошката комора на Македонија. Из-
вршниот комитет на FDI бил запознаен со ра-
ботата на Стоматолошката комора, со нејзи-
ната организициска поственост, како и со јав-
ните овластувања што Комората ги има сог-
ласно законските решенија во Република Ма-
кедонија, а со тоа и со влијанието и местото на
Комората во државата. По состанок со Сове-
тот на FDI, коишто бил одржан на 05.09.2016
година и позитивната препорака за СКМ исп-
ратена до Генералното собрание, Стомато-
лошката комора на Македонија заедно со Ма-
кедонско стоматолошко друштво, со кое Ко-

ГОДИШНО СОБРАНИЕ НА СКМ

Неопходно  е спречување 
на нелегалното работење 
во стоматологијата
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СТОМАТОЛОШКА КОМОРА НА МАКЕДОНИЈА

Стоматолошката комора на Македонија, има сознанија дека
одредени доктори по стоматологија работат без лиценца за ра-
бота издадена од Стоматолошка комора на Македонија, одно-
сно нелегално, што е спротивно на Законот за здравствена за-
штита и подзаконските акти. 

Стоматолошката комора на Македонија, врз основ на Одлу-
ката на Собранието одржано на 28.03.2017 година, апелира до
сите доктори по стоматологија кои работат без лиценца за ра-
бота или по кој било друг основ нелегано, најдоцна до 30.04.2017
година да започнат постапка за стекнување на лиценца за ра-
ботата, односно започнат активност за работење согласно за-
конските прописи. 

Доколку докторите по стоматологија не се јават на овој по-
вик и не го испочитуваат дадениот рок, односно нема да за-
почнат постапка за стекнување со лиценца за работата, одно-
сно работење во рамки на Законот или не прекинат со неле-
гална работа, Стоматолошката комора на Македонија ќе за-
почне постапка против тие доктори и тие ќе бидат повикани
пред Обвинителот на Комората, Судот на честа, Комисијата за
етика и деонтологија, а за истото ќе ги информира и надлеж-
ните институции, односно Државниот санитарен и здравствен
инспекторат при Министерството за здравство на Република
Македонија.



мората има потпишано Национален договор,
е полноправна членка на Светска дентална
асоцијација.

Во делот на меѓународната соработка, беа
истакнати и регионалните активности со веќе
традиционалните партнери, коморите од К4
групата , како и со Комората на доктори по сто-
матологија од Србија. 

На седницата беа расправани повеќе зна-
чајни прашања за фелата, а членовите на Соб-
ранието одлучија правниот застапник на Ко-
мората, да ја застапува СКМ и нејзиното член-
ство при остварувањето на правата на стома-
толозите во однос со другите институции како
што се Министерството за здравство и Фон-
дот за здравствено осигурување. 

Делегатите, на собраниската седница расп-
раваа и за нелегалното работење на доктори-
те по стоматологија, како и за неопходноста за
изнаоѓање ефикасен начин како во иднина да
се спречат ваквите аномалии. 

На седницата се разгледаа и усвоија изме-
ните и дополнувањата на подзаконските акти
на сугестија од Правната служба на Минис-
терството за здравтство на Р. Македонија.
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актуелно

Стоматолошката комора на Македонија во текот
на мината година реализира голем број активнос-
ти и проекти, согласно нејзините јавни овластува-
ња и статутарни определби. И покрај поголемиот
број проекти, финансиската состојба и според
официјалниот извештаи е задоволителна. Пред се
како резултат на тоа што се работело домаќински.
Комората, како професионална асоцијација секо-
гаш настојувала да даде поддршка и да им излезе-
ме в пресрет на колеги кои се нашле во тешка си-
туација. За жал, во 2016 година имаше потреба и од
таква ангажираност, не само за  поединечни слу-
чаи,  туку и за оние кои настрадаа во поплавите кои
го погодија скопскиот регион. 

“Се надевам дека со нашата ангажираност и доб-
ра волја успеавме барем делумно да ја намалите
загубата на колегите кои беа погодени од попла-
вите”, вели претседателот на СКМ, проф. д-р Вла-
димир Поповски.  

“Она за што навистина вреди да се пофалиме е
соработката на Комората со другите комори од ре-
гионот и пошироко (активностите на  К4 групата за

Во 2016 година се  

Членовите на  Собранието  
го разгледаа и усвоија и годиш-
ниот финансов извештај за
2016 година и годишниот 
финансов план за 2017 година
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Членовите на  Собранието го разгледаа и
усвоија и годишниот финансов извештај за
2016 година и годишниот финансов план за
2017 година, кои претходно беа усвоени на
седници на Надзорниот одбор, Комисијата
за економски прашања и на седница на Из-
вршниот одбор на Комората. 

По однос на финансискиот план и из-
вештај, членовите на Собтанието заклучија
дека доколку се направи споредба на пла-
нираните со остварените приходи и расхо-
ди за 2016 година, како и со финансискиот
план за 2017 година, остварените приходи
во 2016 година се согласно предвидените

односно планираните приходи за 2016
година, со мали отстапувања во негатива,
додека пак остварените расходи во текот
на минатата година се намалени во однос
со планираните. Ваквите резултати се
остварени иако во текот на 2016 година
се реалзирале значајни инвестициони
вложувања (предвидени во финансис-
киот план за 2016) за набавка и инстали-
рање на компјутерска опрема и опрема за
видеонадзор за потребите на испитниот
центар, предвиден како обврска со за-
конските решенија, како и за доопрему-
вање на Комората.

која постои сериозна можност за проширување со член-
ство на Српската стоматолошка комора), статусот на на-
бљудувач во ERO-асоцијацијата на комори и асоцијации
на земји членки на ЕУ, членството во Асоцијацијата на
здруженија и комори на земји од Европа и Азија и секако,
зачленувањето на Комората во FDI”, истакна Поповски. 

Според претседателот на СКМ, комуникацијата со Фон-
дот за здравствено осигурување во 2016-та била
на завидно ниво. Во тој контекст тој апостро-
фира дека се намалени казнените одред-
би, а  добар дел и целосно се укинати. Во
исто време, листата на услуги за се-
кундарно ниво е проширена со услу-
гите од примарна дејност. Кај Фон-
дот, истакна Поповски,  постои рас-
положение да се одвои техниката
од протетиката и ортодонцијата. 

“Релацијата на Комората со Ми-
нистерството за здравство, пак, мо-
рам да признам дека донекаде затаи.
Сите обврски од наша страна се ис-
полнети. Ние на време ги предадовме
подзаконските акти на Комората, но, пот-
писот го немаме. Ако е за некаква утеха, пот-
пис немаат и другите две комори, Лекарската и
Фармацевтската” , објасни Поповски, потенцирајќи
дека  трите комори и претставниците од Министерството
за здравство го изготвиле новиот Правилник за начинот на
спроведување на стручниот испит. Тој е  стапен на сила, а
СКМ сега е во фаза на внесување на новата испитна база
која се изготвува во соработка со сите акредитирани ви-
сокообразовни институции (стоматолошки факултети).

На потпис од министерот, како што рече Поповски,
чека и Правилникот за пробна работа  кој Комората го
подготвуваше во соработка со  Министерството за
здравство. Во таа насока е распишан и конкурс за ис-
питувачи кои по правило треба да се доктори по сто-
матолошки науки со објавени трудови во списанија со
импакт фактор,  конкурс за едукатори, како и за орди-

нации  во кои ќе се спроведува пробната работа. Со
тоа, како и со техничкото екипирање на учил-

ницата, новиот софтвери и другата опре-
ма, според претседателот на Комора-

та, се создадени сите улови за врше-
ње на една од главните јавни ов-

ластувања на СКМ, а тоа се струч-
ните испити.

Согласно јавните овластувања,
се реализраше и стручниот над-
зор на  работата на докторите и
нивните ординации. Редовните

стручни надзори течеа според за-
цртаниот годишен план, а вонред-

ните по пријава на пациенти. 

“Сакам да потенцирам дека се соо-
чуваме со се поголем бројот на пациенти

кои се жалат на докторите по стоматологија,
па затоа треба да бидеме многу внимателни во

однос на нашата секојдневна практика”, истакна По-
повски, нагласувајќи дека се надева дека СКМ ќе про-
должи успешно да работи и во 2017 година, година во
која претстои обемна работа со оглед на  релиценцни-
от период на околу 2.000 доктори на стоматологија,
процедура којшто налага сериозна подготовка. 

реализрани значајни активности и проекти
ПРОФ. Д-Р ВЛАДИМИР ПОПОВСКИ, ПРЕТСЕДАТЕЛ НА СКМ:

Распишан e
конкурс за испитува-

чи кои по правило треба да
се доктори по стоматолошки
науки со објавени трудови во
списанија со импакт фактор,
конкурс за едукатори, како и

за ординации  во кои ќе се
спроведува пробната

работа
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Одбележан 20 март -
Светскиот ден на
оралното здравје

Стоматолошката комора на Маке-
дониј и годинава го одбележа 20
март – Светскиот ден на оралното
здравје со низа активности, како дел
од кампањата за подигнување на
свеста на целкупната полулација за
оралната хигиена и за значењето на
оралното здравје.  Во тие рамки, а во
организација на Советот на млади
стоматолози при Стоматолошката ко-
мора на Македонија,  на неколку ло-
кации низ Скопје - трговските центри
„Зебра“ и „Рамстор мол“ , како и
на  плоштадот „Македонија“, стомато-
лошки тимови  ги имформираа граѓа-
ните за значењето на оралното
здравје, а  на заинтересирани граѓани
им одговараа  и на прашања од об-
ласта на стоматологијата и оралната
хигиена.  Во соработка со Colgate, Cu-
raprox, Listerine i Lacalut  кои во овие
активности беа партнери на СКМ, се
делеа   и средства за орална хигиена
и  промотивни стоматолошки мате-
ријали. 

Во рамките на оваа активности, а по
повод 7-ми април - Светскиот ден на
здравјето, во организација на Советот
на млади на СКМ, се одржа и пред-
авање  “Гингивит и парадонтопатија“,
наменето за повозрасната популација.
Целта и на овие едукативни активнос-
ти  е,  без разлика на возраста на гра-
ѓаните,  да се подигне свеста за под-
обрување на оралното здравје кое е
од исклучително значење за севкуп-
ното здравјето на човекот.

Д-р Тања Стефаноска
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Светскиот ден на орлното здравје за
прв пат почна да се одбележува во 1994 го-
дина, кога Денот на здравјето на Свестс-
ката здравствена организација беше пос-
ветен токму на оралното здравје.  От-
тогаш, Светската стоматолошка орга-
низација го одбележува 20 март како
Светски ден на оралното здравје, како би
придонела на подобрувањето на орално-
то здравје ширум светот,  со цел да се
подигне свеста, како и да се охрабрат се-
мејствата, зедницата, но и властите да
преземаат мерки за намалување на оп-
товарувањата што ги предизвикуваат
оралните болести.

Светскиот ден на оралното здравје е
значаен затоа што околу 90 проценти
од светската популација е во опасност
од некој облик на болести на забите во
текот  на животот. Болести кои може
да се избегнат со поголема поддршка на
локалните власти, здравствените
стручњаци и општеството во целина,
како и со реализирање на превентивни
програми, навремено откривање на орал-
ните болести и со нивно лекување. Со за-
едничка работа може да се обединат на-
порите за превенција на забниот кариес,
болестите на парадонтот, како и губе-
њето на забите, а може да им се помогне
на локалните заедници во подигањето на
свесноста за оралната хигиена и орално-
то здравје. 

Светскиот ден на оралното здравје се
одбележува на 20 март. Датумот не е
случајно избран: децата имаат 20 млеч-
ни заби, а  повозрасните треба да имат
20 природни заби на   крајот од својот жи-
вот, а претставено со бројки, месецот
пред денот. т.е 3/20 се добива оралниот
статус кои би требало да го имаат воз-
расните, 32 заба и 0 забен кариес.

ЕТЕРНАДЕНТ - 
дел од глобалната кампања
Оралното здравје го засега секој аспект од нашиот живот. Ус-

ната празнина претставува прозорец на системското здравје, на
која може да се појавуваат знаци за нутритивен дефицит, сис-
темски, хормонски, метаболни и други нарушувања. Кај голем
број од општите заболувања, може првите знаци најпрво да се
забележат токму во усната празнина. 

Клучните факти дека 60–90% од училишните деца, а 100% од
возрасните имаат кариес на некој од забите, напредната паро-
донтална бо-
лест кај 15-20%
од возрасната
популација по-
меѓу 35-44 го-
дишна возраст,
додека 30% од
светската попу-
лацијата на воз-
раст помеѓу 65-
74 години нема
природни заби
во устата, орал-
ниот карцином
кој пак се сре-
ќава кај 1- 10 на
100 000 лица,
претставуваат загрижувачки податоци и наложуваат зголемена
мобилизација на сите даватели на стоматолошки услуги. Наша
должност како здравствени работници, претставува запознава-
њето на населението со главните ризик фактори кои придоне-
суваат за појава на оралните заболувања, во прв ред несоодвет-
ната орална хигиена, како и основните чекори кои треба да се
превземат за нивна превенција или лекување. 

Центарот за дентално здравје ЕТЕРНАдент, како и секоја го-
дина, така и оваа се вклучи во одбележување на Светскиот ден
на оралното здравје со цел подигнување на свеста за сериоз-
ните орални заболувања, нивната важност и асоцираност со
општото здравје, преку бесплатни прегледи и консултации. 

Годинешните активности, ЕТЕРНАдент ги започна со ТВ гос-
тувања како најава за кампањата „Проверете се”. Тим од док-
тори стоматолози од 17-19 март во ТЦ Сити мол вршеше бесп-
латни прегледи и едукација на посетителите за најсериозното
орално заболување – оралниот карцином. Сите заинтересира-
ни посетители имаа можност да добијат бесплатен скрининг на
оралната празнина и да постават прашања на оваа тема. Оваа
акција беше поддржана и од тимот на ЛАКАЛУТ и зајакот Чет-
ко Четковски, кои им овозможија едукација на најмладите пре-
ку игра и смеа. 

Заинтересираните можеа да добијат бесплатна консултација
при посета на „Отворените денови“ во ЕТЕРНАдент. Овие дено-
ви, исто така се дел од целогодишната кампања за подобрува-
ње и унапредување на оралното здравје која ја организира ден-
талниот центар. Секој ден е тематски различен и посветен на по-
себна проблематика поврзана со оралното здравје и статус (им-
плантологија, естетика, комплексна протетика, пародонтологија
и многу други теми). 

Д-р Бруно Николовски 



Пародонтолозите го најавија првиот Европс-
ки ден на гингивалното здравје во Сантијаго де
Компостела, Шпанија каде Европската федера-
ција за пародонтологија (ЕФП) го промовираше
првиот европски  ден на гингивалното здравје
кој ќе се одржи на 12 мај. Преку настанот, члено-
вите за цел имаат подигнување на јавната свест
во Европа за значењето на задржување на здра-
ва гингива во текот на животот. Иницијативата е
промовирана од страна на Федерацијата и орга-
низирана од страна на нејзините национални
друштва. Минатата година, 21 национално
друштво учествуваа во настанот што тогаш бе-
ше наречен Европски ден на пародонтологијата.

„Да се бориме заедно против пародонталната
болест „ е избран слоган од страна на ЕФП за да
ги потсети властите и јавноста дека гингивално-
то здравје е остварлив и ефективен начин да се
подобри општата здравствена состојба, јавното
здравје и квалитетот на животот на граѓаните на-
секаде во светот. Не само што пародонталната
болест е сериозен проблем сам по себе,  загро-
зувајќи четири од пет луѓе на возраст над 35 го-
дини, туку научните истражувања најдоа и
цврсти докази за врските помеѓу пародонтална-
та болест и дијабетесот, кардиоваскуларните за-
болувања и други хронични незаразни состојби.
Затоа, гингивалното здравје може да игра клуч-
на улога во помагањето да се спречат, да се от-
кријат во рана фаза и да се контролират овие се-
риозни заболувања.

Како дел од Европскиот ден на гингивалното
здравје 2017, околу 25 национални пародонто-
лошки друштва,  организираат широк спектар на
јавни настани, конференции, комуникациски
иницијативи, пародонтални прегледи и други ак-
тивности.

Пародонтолошки експерти од 30 национални
научни друштва, специјализирани  од областа на
гингивалното здравје, неодамна престојуваа во
Сантијаго де Компостела на состанокот на Из-
вршниот комитет и Генералното собрание на
ЕФП, под претседателство на Juan Blanco Carri-
on, професор по пародонтологија од Универзи-
тетот во Сантијаго де Компостела.

„Мило ми е да видaм дека гингивалното

здравје и гингивалното заболување се сѐ пови-
соко и повисоко на здравствената агендата на-
секаде, и дека ЕФП и сите ЕФП друштва полека
успеваат во нашите напори за борба против бо-
лестите на гингивата во рамките на научното и
клиничко ниво, и подигање на јавната свест „,
изјави Blanco Carrion.

Како една од меѓународните иницијативи на
ЕФП по повод европскиот ден на гингивалното
здравје 2017, е поттикнувањето на стоматолош-
ки професионалци и другите здравствени ра-
ботници да го потпишат ЕФП Манифест за паро-
донталното и општото здравје, глобален повик за
акција за превенција, рано откривање и лекува-
ње на пародонталната болест. Целта на Мани-
фестот е да се постигне поширока потврда за па-
родонталната болест како голем општо здравст-
вен и јавно здравствен проблем. Стоматолошки-
те ординации, истражувачите, лекарите, инсти-
туциите, осигурителните компании и членовите
на пошироката медицинската заедница во светот
се поканети да ја посетат веб-страницата на ЕФП
и да го потпишат Манифестот.

За време на Генералното собрание, членовите
на ЕФП, исто така, го одобрија новиот четириго-
дишен стратешки план, започна кампања за Eu-
roPerio 9-от Конгрес, кој ќе се одржи во Амстер-
дам во Холандија, во јуни 2018 година; Азер-
бејџанското друштво за пародонтологија се при-
клучи во ЕФП како придружна членка; а Роман-
ското пародонтолошко друштво се промовира-
ше со статус полноправна членка. Исто така, д-р
Gernot Wimmer, предавач на Клиничкиот оддел
на конзервативната стоматологија, пародонто-
логија и протетика на Медицинскиот Универзи-
тет во Грац во Австрија, беше назначен за пре-
тседателот на ЕФП за 2018 година.

ЕФП сега има 30 членки, национални паро-
донтолошки друштва од Европа, Северна Афри-
ка и од Блискиот Исток, кои заедно сочинуваат
околу 14.000 специјалисти, истражувачи и дру-
ги членови на стоматолошки тимови кои се фо-
кусираат на подобрување на пародонтолошка-
та наука и практика.

д-р Вера Радојкова-Николовска,
Научен соработник 
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Карциномот во усната празнина,
или уште познат како орално малиг-
но заболување, зема се повеќе
жртви во Македонија. Според по-
следните  податоци на Институт за
јавно здравје, во 2015 година во Ма-
кедонија од орален карцином почи-
нале 81 лица.  Стапката на смртност
од овој вид рак многу не е промене-
та во последните три години. Така, во
2014 година, според статистиката на
Институтот, од карциноми во усната
празнина умреле 76 луѓе, додека во
2013 година смртноста од овој кар-
цином била нешто поголема и таа го-
дина вкупниот број на починати бол-
ни се искачил на 88 пациенти.

Доколку се направи анализа на
податоците за смртните случаи од
2013 до 2015 година може да се ви-
ди дека од карциномите во устата
многу повеќе заболуваат мажите од
жените. Или, гледано преку бројки,
овој вид малигно заболување било
причина за смрт на 16 жени и  65 ма-
жи во 2015 година.  За лекарите
оваа бројка е аларматна, посебно
што статистиката предупредува де-
ка во Македонија од орален краци-
ном се умира речиси исто колку што
се умира од кожен крацином, иако
ракот во усната празнина е лесно
достапен за откривање. Загрижува
и фактот што се повеќе се симнува

возрасната граница, па ако претход-
но малигните тумори во усната
празнина, најчесто се јавувале на
возраст од 50 до 70 години, во посл-
седните десетина години оралениот
карцином се дијагностицира кај лу-
ѓе кои имаат 25 и 30 години.

Застапени се сите видови орален
карцином, но пациентите најмногу
умираат од крацином на хранопро-
вдоникот, на голникот, како и од рак
на јазикот. Така, само во 2015 година
имало 27 смртни случаи од  рак на
хранопроводникот, 10 пациенти ум-
реле од карцином на  голтникот, а 15
од рак на јазикот и коренот на јазикот.

И додека за жртвите на оралниот
карцином има податоци, државата
нема регистар каде се евидентира-

ат случаите на дијагностициран ора-
лен карцином.  На Клиниката за мак-
силофацијална хирургија во Скопје
годишно се оперираат  околу 1.200
пациенти. Но, во оваа бројка освен
болни од орален карцином,  влегу-
ваат и пациенти со рак на грлото и
хранопроводот. 

За стоматолозите и стручњаците
по максилофацијална хирургија
оваа црна статистика е повеќе од
аларм дека мора да се работи на
превенција и подигнување на јавна-
та свест за тоа колку оралниот кар-
цином  е сериозно заболување.  Са-
мо така, додаваат лекарите, овој вид
карцином ќе може што порано да се
открие и да се лекува. Посебно што
промените во  усната празнина кои
асоцираат на карцином се лесно
достапни за контрола и со голо око.
Превенцијата мора да почне кај ма-
тичните стоматолози, каде луѓето
барем еднаш годишно ќе одат на
контрола не само на забалото, туку и
на усната празнина. Токму поголе-
мата свест за крациномите во усна-
та празнина беше годишната тема
на Светскиот ден на орално здравје
20 март. На настаните спроведени
по повод овој ден беше укажано де-
ка главен акцент треба да се стави
на превентивните стоматолошки
прегледи и скринингот на слузница-
та во устата.

Треба да се работи што повеќе на
превенцијата, посебно што орални-
от карцином на почетокот, како што
вели, д-р Виолета Кузмановска –
Михајловска, матичен стоматолог,
најчесто и нема некои посебни сим-
птоми.

„ Често е присутна само безболна
раничка (улцерација) во усната
празнина или орофаринксот (гор-
ниот делна грлото) која не зарасну-
ва подолго време.  Често може пов-
ремено и да крвари. Но, со текот на

Оралниот карцином зема 
и по 80 животи годишно

Ако некогаш  малигните
тумори во усната 

празнина се јавувале 
на возраст од 50 до 

70 години, во последните
десетина години со вакви

дијагнози се соочуваат
лица на 25 и 30 години



времето, како што туморот расте и
се шири во околните структури, мо-
же да се јават и други симптоми и
знаци на болеста. Така, може да се
јави: иритација, болка, непријатен
здив, оток на лимфните јазли на вра-
тот, отежнато голтање, невозможна
протрузија (исплазување на јазикот),
отежнат говор и друго.“,објаснува д-
р Кузмановска  - Михајловска.

Според д-р Кузмановска – Ми-
хајловска, секоја промена на непце-
то, како бели наслаги, промената на
бојата на гингивите или појава на не-
која раничка која не зараснува под-
олго време, треба да е доволен по-
вод да се посети матичниот стомато-
лог. Во нејзината долгодишна пракса
таа се соочила со неколку случаи на
орален карцином. „Дел од нив беа со

веќе дијагностицирано малигно за-
болување. Но, имаше и пациенти кои
беа дојдени за проблеми со забите и
кај кои сосема случајно при прегеле-
дот забележав промена за која се
сомневав дека е малигна. По допол-
нителни испитувања се потврди де-
ка во прашање е карцином“, објасну-
ва Кузамановска - Михајловска.

Затоа, за рана дијагностика и под-
обра прогноза на болеста се зна-
чајни скрининг прегледи на слузни-
цата кои се дел од рутиснките сто-
матолошки контроли.  Станува збор
за едноставен и краток клинички
преглед на деловите на усната праз-
нина кои се ризични за појава на рак,
како што се долниот дел на јазикот,
долнит дел на непцето, крајниците.
Целта на скринингот е да се препоз-

наат претканцерозните промени во
рана фаза, за да може навреме да се
преземе соодветна терапија. Редов-
ните прегледи на усната слузница се
посебно важни за  високоризичните
групи во кои спаѓаат мажите кои се
пушачи, постари од 40 години и кои
редовно консумираат алкохол.

Но, превентивните стоматолошки
контроли, потенцира Кузмановска
Михајловска, не треба да се на чети-
ри години, како што е сега во  про-
грамата за преветивни цели на ма-
тичните стоматолози, туку тие тре-
ба да се спроведуваат еднаш го-
дишно. „Како стоматолози се зала-
гаме да се смени динамиката на
превентивните прегледи, бидејќи
сметаме дека четири години е пред-
лог период  за промените што може

вкупно до 1 1-29 
год 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80 и 

повеќе
вкупно 8 . . . . . . . . 1 2 3 2 .
машки 5 . . . . . . . . 1 1 1 2 .
женски 3 . . . . . . . . . 1 2 . .
вкупно 1 . . . . . . . . . 1 . . .
машки 1 . . . . . . . . . 1 . . .
вкупно 7 . . . . . 1 1 1 1 1 1 1 .
машки 7 . . . . . 1 1 1 1 1 1 1 .
вкупно 1 . . . . . 1 . . . . . . .
машки 1 . . . . . 1 . . . . . . .
вкупно 1 . . . . . . . . . . . 1 .
женски 1 . . . . . . . . . . . 1 .
вкупно 2 . . . . . . . . . . . 2 .
машки 2 . . . . . . . . . . . 2 .
вкупно 5 . . . . . . . 1 . 2 1 1 .
машки 5 . . . . . . . 1 . 2 1 1 .
вкупно 2 . . . . . . 1 . . . 1 . .
женски 2 . . . . . . 1 . . . 1 . .
вкупно 6 . . . . . . 1 . 3 1 . . 1
машки 6 . . . . . . 1 . 3 1 . . 1
вкупно 4 . . . . . . . 1 . . 2 1 .
машки 3 . . . . . . . 1 . . 2 . .
женски 1 . . . . . . . . . . . 1 .
вкупно 10 . . 1 . . . 1 . 4 . 3 1 .
машки 6 . . . . . . 1 . 2 . 2 1 .
женски 4 . . 1 . . . . . 2 . 1 . .
вкупно 3 . . . . . . 2 . . . . 1 .
машки 3 . . . . . . 2 . . . . 1 .
вкупно 5 . . . . . . . 3 . . . . 2
машки 4 . . . . . . . 3 . . . . 1
женски 1 . . . . . . . . . . . . 1
вкупно 25 . . . . 2 2 5 4 5 5 1 1 .
машки 21 . . . . 2 2 3 4 5 4 . 1 .
женски 4 . . . . . . 2 . . 1 1 . .

Умрени лица според причината за смрт, поединечни дијагнози, пол и возраст во Р. Македонија во 2015 год. 
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РИЗИК ФАКТОРИ
Пушачите и оние кои се љубители на чашката алкохол имаат поголем ри-

зик да заболат од орален карцином. За развој на овој рак влијание има и ос-
лабениот имунитет, полот и видот на исхраната. Како ектилошки фактори,
исто така, се сметаат и дефицитот на витамин А, како и слабата хигиена на
усната празнина и забите. Но, според лекарите, доколку човекот има некој
ризик фактор не значи дека и ќе заболи од рак, како и обратно, доколкуги не-
ма фактори на ризик не значи дека никогаш не може  да заболи од рак. За-
тоа, луѓето кои се сомневаат дека може да имаат ризик треба да се совету-
ваат со својот доктор.

Пушењето се смета за главен фактор за настанувањето на туморите во ус-
ната празнина, без разлика дали станува збор за активни или пасивни пуша-
чи. Луѓето кои рано почнале да пушат, дневно пушат повеќе од 25 цигари, кои
длабоко го вдишуваат тутуновиот чад, кои ги пушат цигарите до крај (на крајот
цигарите содржат најголема количина на катран  кој е канцероген) и кој пу-
шат цигари со висок процент на никотин и катран, се со поголем ризик да „за-
качат“ орален карцином.. Лицата кои се откажале од пушење имаат помал ри-
зик да заболат од тумори на усната празнина, отколку ако продолжеле да пу-
шат, но нивниот ризик сепак е поголем од оние кои никогаш не пушеле .

Екстензивното консумирање на јак алкохол е фактор ризик за  орален кар-
цином. Посебно голем ризик имаат лица кои и пушат и консумираат големи
количини на алкохол. Познато е дека алкохолот предизвикува недостаток на
витамин Б и железо, кои се важни за здравјето на човекот.

Лошата исхрана е многу честа кај лицата кои екстензивно консумираат ал-
кохол. Причината може да биде недоволното внесување на витамини и ми-
нерали со исхраната. Исхрана богата со свежо овошје и зеленчук може да
го намали ризикот за појава на тумори на усната празнина и орофаринксот.
Ова се должи на фактот што во свежото овошје и зеленчук има многу вита-
мини и минерали т.е. антиоксиданси како витамин А, Ц и Е кои го зајакнува-
ат одбрамбениот механизам т.е. природниот имунитет кај човекот. Витами-
ните и другите супстанци во свежото овошје и зеленчук може да го спречат
оштетувањето на слузницата, кое подоцна може да доведе до развој на кар-
цином.

Жените кои имаат атрофија на слузницата на усната празнина имаат ви-
таминско-минерален недостиг.  Тие се со повисок ризик за појава на бројни
примарни карциноми на ова подрачје.

Карциномите на усната празнина се почести кај лица кои имаат ослабен
имунолошки систем. Некои конгенитални (вродени) заболувања, како и стек-
натата имунодефициенција го зголемуваат ризикот за појава на овие ма-
лигни заболувања. Намалениот имунитет, како што е случај при сидата и при
хроничната имуносупресивна терапија (по трансплантација или по примање
на некои цитостатици, на пример циклофосфамид), може да го зголеми ри-
зикот од појава на малигни тумори на усната празнина и голтникот.

Оралните карциноми се почести кај мажите отколку кај жените.  Се смета
дека тоа се должи на два главни ризик-фактори: пушењето и екстензивно-
то консумирање алкохол. Но, во поледниве години, овие навики се сѐ по-
чести и меѓу жените, па затоа и ризикот е зголемен.

Малигните тумори на усната празнина и голтникот не се така чести кај мла-
дите. Тие најчесто се јавуваат на возраст од 50 до 70 години. Со возраста се
зголемува и ризикот.

Ракот на устата и грлото, порано најчесто се дијагностицирал кај постари-
те мажи кои пушат и пијат. Но, во поново време често се јавува кај младите
и тоа кај двата пола. Научниците предупредуваа т дека за тоа влијанеи има
и хуман папилома вирусот (ХПВ)кој е главна причина за рак на грлото на мат-
ката, но и ризик фактор за појава на оралниот карцином. 

да настанат во устата и од кои под-
оцна може да се развијат крацио-
номите. Но, надлежните како да се
глуви на нашите предлози“, додава
д-р Кузмановска - Михајловска

А дека скринингот за орален кар-
цином треба да е на пократок пери-
од, покажува и фактот што  орални-
те крациноми кај болните во наша-
та земја, најчесто се откриваат во
поодомината фаза и тоа кога бо-
леста зема веќе замав, па и прогно-
зите за лекување се намалуваат. 

„Кога пациентите ќе дојдат за
дијагностицирање, карциномот е
толку раширен што оперативните
зафати се доста агресивни и налага-
ат отстранување на голем дел од
ткиво. Некои од крациномите може
да се пробиени и до коските , вили-
ците, нервите,  па тогаш оперативни-
те зафати се уште потешки и со по-
големи трауми за болните “,  укажу-
ваат максилофациланите хирурзи.  

Карциномите на усната шуплина
имаат афинитет да метастазираат,
најчесто во вратните лимфни јазли.
Доколку постојат метастази, тогаш
со оперативното лекување се от-
странуваат  и карциномот и јазлите
зафатени со метастази, со што и ин-
теревенцијата е покомлицирана.
Затоа, и клиничките стручњаци се
на ставот дека треба да се зголемат
активностите за поголема свеста на
луѓето, но и на матичните стомато-
лозите  за  ракот во усната празни-
на. „Само со рано откривање на бо-
леста, пацинтите ќе имаат поголе-
ми шанси за лекување и излекува-
ње, помали трауми, но и поквалите-
тен и подолг живот “, потенцираат
максилофацилјалните хирурзи. 

И покрај тоа што смртноста од
оралниот крацином е загрижувач-
ка сепак стручњаците забележува-
ат дека има големи поместувања во
должината на животот на болнит.
Ако пред три децении болните со
оваа дијагноза живееле во просек
до две години од откривање на бо-
леста, сега тој период е зголемен на
пет и повеќе години. Ова значи де-
ка и методите, но и терапијата за
овој вид рак се сѐ понапредни. 

Ј. Ј. Вељановска

состојби
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веќе потврдени имиња во стоматологијата од
регинот. За “Можности на директните атхезив-
ни полнења и дилемата дали може да се зголе-
миме ефикасноста на едноставен и сугурен на-
чин” говореше доц. д-р Ивана Радовиќ (Србија),
а д-р Иван Радичев од Бугарија имаше пред-
вање за “Директни композитни реставрации-
минимално инвазивен, предвидлив и безбеден
пристап при стоматолошки третман”.

Проф. д-р Марко Јаковац (Хрватска) се фо-
кусираше на “Протоколот на атхезивно цемен-
тирање за сите керамички реставрации” и на
“Различните керамички решенија во комплекс-
ната орална рехабилитација”, “IMAGISTIC - Ма-
гична приказна на боите” ја раскажа меѓуна-
родно признаениот забен техничар Флорин
Стоборан од Романија, кој предвањето “Stay ac-
tive-Style & Ivocolor” го збогати и со практична
демонстрација, додека  забниот  техничар Дра-
ган Столица (Словенија) говореше за “Ivoclar во
дигитална насокa”. 

Во рамките на Конгресот, проф. д-р Марко
Јаковац,  во Промедика едукативниот центар,
одржа работен курс за цементирањето на фикс-
нопротетските реставрации на кој тој одговара-
ше и на низа прашања со кои стоматолзоите се-
којдневно се сочуваат во практиката, околу пра-
вилниот избор на цемент и поедноставувањето

Во организација на “IVOCLAR VIVADENT”,
глобален лидер во областа на стоматологијата
кој нуди широк спектар на иновативни произ-
води и системи за стоматолози и забни техни-
чари  и нивниот застапник и дистрибутер  “Про-
медика”,  на 31 март во скопскиот хотел “Холи-
деј ин”  се  одржа Конрес на тема “Совршена
реставративна стоматологија”.  

Пред повеќе од 350  доктори на стоматоло-
гија и забни техничари од земјава кои ја следеа
оваа стручно – едукативна манифестацијa,
предавања и практични презентации има по-

ВО ОРГАНИЗАЦИЈА НА “IVOCLAR VIVADENT” И “ПРОМЕДИКА”

„Совршена реставративна стоматологија“ пред
повеќе од 350  стоматолози и забни техничари 
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МЕЃУНАРОДНИ СТРУЧНИ СОБИРИ 
ВО ДУРОВНИК, БЕЛГРАД, САРАЕВО

Во периодот од 19-20 мај 2017, во Дубровник, Р. Хрватска, ќе се
одржи меѓународиот стручен собир “Конкурентност во дентална-
та медицина – Меѓународен конгрес на нови постапки во орална-
та рехабилитација на пациентите”  на којшто е највено учество на
еминентни предавачи од областа на денталната медицина од ре-
гионот и пошироко.  Стоматолошката комора на Македонија е еден
од коорганизаторите на оваа стручна манифестација. 

Во Белград, од 21-23 септември 2017 ќе се одржи 16-от Конгрес
на Србија, со меѓународен карактер, во организација на Српската
стоматолошка комора и коорганизација на Стоматолошката комо-
ра на Македонија. Предавач од Стоматолошката комора на Маке-
донија, на овој голем меѓународен настан, е проф.д-р Илијана Му-
ратовска.

Стоматолошката комора на Македонија, заедно со Хрватската ко-
мора по дентална медицина и Медицинската комора на Словенија,
е коорганизатор и на традиционалниот Конгрес на нови техноло-
гии што ќе се одржи 12 - 15 октомври 2017 во Сараево, Босна и Хер-
цеговина.  Организатор на на овој голем собир којшто се одржува
по 10-ти пат, е Стоматолошката комора на Федерацијата на Босна
и Херцеговина. Како предавачи на Конгресот од Стоматолошката
комора на Македонија се најавени предавања од проф. д-р Ана Ми-
новска и проф. д-р Анета Атанасова - Стојановска.

Проф. Поповски одржа предавање во Љубљана 
Во март годинава, во главниот град на Р. Словенија, Љубљана, се

одржа Конгресот на докторите по дентална медицина на кој свое
предавање имаше и проф. д-р Владимир Поповски, претседате-
лот на СКМ. Конгресните активности беа во организација на Од-
делот за стоматологија при Медицинската комора на Словенија, а
во соработка со Стоматолошката комора на Македонија и се од-
виваа под  насловот Навремен преглед на усната празнина може
да спаси живот.

Д-р Маријан Денковски

на фазата на цементирање на фиксно-
протетските реставрации, што претставу-
ва една од најсложените фази во про-
тетската терапија од која зависи рабното
затворање, како и функционалната из-
држливост на протетските изработки. 

НАЈАВИ

Д-р Петреа Вучетиќ

Доц. д-р Ивана Радовиќ

Проф. д-р Марко Јаковац

Флорин Стоборан
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Датум Место Собир Тема

10.04.2017 Штип курс Оралнохируршки процедури во менаџирањето на флап-дизајн: 
резенки, инструмени и техники на шиење-основно ниво

`
22.04.2017 Гевгелија симпозиум Трендови и искуства во претпротетската хирургија

29.04.2017 Скопје симпозиум Нови граници на денталната естетика

29.04.2017 Скопје курс Препарација за безметални надоместоци

06.05.2017 Скопје симпозиум Забни патози – превенција и третман 

13.05.2017 Скопје симпозиум

14.05.2017 Скопје симпозиум 

14.05.2017 Скопје курс

19-20.05. 2017 Дубровник, конгрес 
Р. Хрватска

20.05.2017 Скопје симпозиум Клинички решенија во конзервативната стоматологија

27.05.2017 Куманово симпозиум Рано откривање на орален карином

10.06.2017 Струмица симпозиум Актуелности во денталната медицина 

17.06.2017 Струмица симпозиум Стратегии за успешна дентална практика

07.09.2017 Скопје симпозиум

16.09.2017 Кавадрци симпозиум

23.09.2017 Велес симпозиум Нови трендови во дентална медицина 

30.09.2017 Скопје симпозиум

07.10.2017 Скопје симпозиум 

13.10.2017 Тетово симпозиум

14.10.2017 Скопје симпозиум

28.10.2017 Скопје симпозиум

29.10.2017 Тетово симпозиум



- работилници 2017
Предавачи Организатор активно пасивно  

проф.д-р Цена Димова Универзитет - Гоце Делчев Штип 15 10

проф. д-р Стефан Кистлер, проф. д-р Снежана Чолиќ,  
проф. д-р Јадранка Бундевска, проф. д-р Марија Пеева Здружение на специјалисти по орална хирургија МСД 12 8 
– Петреска, спец. д-р Маја Ѓоровска

проф. д-р Ана Миновска, проф. д-р Ивона Ковачевска, 
проф. д-р Хрвоје Јуриќ, проф. д-р Тодор Узунов ДДДММ - Етернитас 12 8

проф. д-р Слободан Додиќ ДДДММ 15 10

проф. д-р Оливера Саракинова, проф. д-р Александар Митиќ,
проф. д-р Радосвета Василева-Иванова, Европски Универзитет 12 8 
доц. д-р Вера Радојкова, м-р. д-р Акѓул Омерагиќ

Здружение на специјалисти по 
стоматолошка протетика (МСД)

проф. д-р Ахмед Ајуб, проф. д-р Ванчо Спиров, 
проф. д-р Нгатхјим Доми, сци. д-р Хасим Хавзиу, Стоматолошка друштво на Албанците 12 8
доц. д-р Ќенан Ферати

проф. д-р Ахмед Ајуб Стоматолошка друштво на Албанците 15 10

15 10 

проф. д-р Славољуб Живковиќ, проф. д-р Снежанка 
Запринова Топалова-Пиринска, доц. д-р Ванчо Спиров, Здружение на специјалисти по болести 12 8

сци. д-р Весна Филиповска-Мицевска на забите и ендодонтот (МСД) 

проф. д-р Владимир Поповски, проф. д-р Мирјана Поповска,
проф. д-р Иван Алајбег, сци. д-р Диана Терлавиќ-Дабиќ ДДДММ 12 8

проф. д-р Марија Стевановиќ, проф. д-р Елизабета Ѓоргиевска,
доц. д-р Тамара Периќ, доц.д-р Савољуб Томиќ ДДДММ - Стоматолошко здружение на Македонија 12 8 

проф. д-р И. Милетиќ, проф. д-р Е. Ѓорѓиевска, ДДДММ - Стоматолошко здружение на Македонија
проф. д-р М. Стевановиќ, доц. д-р Т. Периќ

Здружение на специјалисти по болести на 
забите и ендодонтот (МСД)

ЗПЗСУ

проф. д-р Ивица Аниќ и др. ДДДММ - Етернитас

Здружение на специјалисти по 
стоматолошка протетика (МСД)

Здружение на специјалисти по детска и 
превентивна стоматологија (МСД)

Државен универзитет во Тетово

Здружение на специјалисти по ортодонција (МСД)

Стоматолошки факултет-Скопје

Стоматолошко друштво на Албанците
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Стоматологијата 
низ времето и просторот

Периодот од појавувањето на човекот па сè до првите
запишани споменици, е сместен во времето на исто-
ријата на стоматологијата.

Името стоматологија започнало со означување болка,
потоа забоболка, забна медицина, одонтологија, сè до
современа стоматологија, како што ѝ е официјалниот на-
слов. Овој тек го имала, покрај другото, и затоа што во
оралната регија главно болката од заб била најголеми-
от проблем.

Предците на човекот припаѓаат на групата цицачи
„примати“, од кои се развила голема група човеколики
мајмуни – шимпанза и горила, додека другите се адап-
тирале на животот на земјата. Од оваа група, во ната-
мошниот развиток, ќе се развијат директните предци на
човекот. Човекот се појавил во палеолитската мустери-
енска епоха.

Ако појдеме од палеолитот, преку неолитот, метално-
то и железното време, ќе видиме дека човекот им се
спротивставувал на разни тешкотии и болести, на при-
родните непогоди, но сепак продолжувале развитокот и
напредувањето. Иако за тој период немаме пишани до-
кументи, сепак науката успевала да ги пронајде различ-
ните методи според кои е изучувано тоа време:

–  изучување на ископини од палеонтолошките
наоѓалишта;

–  изучување на различни скелети со помош на
палеонтологијата, на кои се изнајдени различ-
ни патолошки промени;

–  изучување на кипови од палеонтолошките на-
оѓалишта;

–  изучување на петрографијата – разни цртежи
на пештерните камени ѕидови;

–  разни митолошки верувања;
–  проучување на разни народи и племиња чиј

степен на развиток се поклопува со степенот
на предисторискиот човек;

–  изучување на одделни верувања, обичаи и
мислења кои се заеднички со повеќе народи
што се одвоени;

–  изучување на коренот на зборот со помош на
етимологијата.

Врз основа на овие наводи собрани се драгоцени под-
атоци кои укажуваат на фактот дека и прачовекот боле-
дувал од разни болести како и денешните генерации.

Со методите на палеоoдонтологијата, која ги изучува
болестите на забите, расветлени се непобитни антропо-
лошки податоци и откриени се трагите на овие болести.
Записите од студиите на антропологијата ни даваат мож-
ности да ги изучуваме болестите на устата и на забите на
прастарите луѓе сè до времето за кое немаме податоци,
а тоа е време од 100.000 до 40.000 години пред нашата
ера. Иако собраниот материјал е драгоцен, тој сè уште е
далеку од задоволувачки, но сепак укажува дека тој пос-
тоел и дека е постар од човекот, бидејќи од него боледу-
вале и други цицачи, како и мастодонтите. Коректни ист-
ражувања на древната историја започнале во средината
на XIX век, додека интензивните истражувања на полето
на стоматологијата зафаќаат одвај неколку генерации.

Несомнени докази за аномалии пронајдени се на кос-
ките на черепите кои одговараат на различните пато-Слика 1. Парче од мандибула на кое се гледаат промените и последиците: па-
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лошки промени како што се: артритиси, периоститиси, ал-
веоларни пиореи и некрози. Оттука потекнува клинич-
киот податок и доказ дека болеста била неодминлив
следбеник на животот.

Иако расипаниот заб е несомнен податок за цивилиза-
цијата, сепак предците и примитивниот човек страдале
од болести на забите и од разни забни аномалии (в. сл. 1).

Од раното индоевропско време зачуван е сребрен пе-
хар на кој е прикажан скитски стрелец вооружен со лак,
како на својот другар му врши преглед и ги истражува
причините за забната болка (в. сл. 2).

Интересни се и податоците дека примитивните луѓе
значително време посветувале на нега на забите.

Примитивните народи имале и значителни интервен-
ции за естетско дотерување на лицето.

Во стариот Египет постоела дефинирана општествена
медицина, иако таа била во еден рудиментиран облик.
Интересно е да се спомене дека сите египетски папиру-
си се анонимни, иако во нив не се пронајдени некои зна-
чајни имиња од тогашниот свет. Подоцна екстензивно се
развивала медицинска литература од која еден дел е за-
чуван во ракописните папируси, од кои ќе го спомнеме
еден од најзначајните – Еберсовиот папирус, како и Ед-
вин-Смитовиот папирус, кој се чува во Музејот во Брук-
лин. Овој папирус е пронајден во Луксор во 1862 година
од страна на Едвин Смит (Edwin Smith). Во него се најде-
ни: дијагнозите, прогнозите и терапиите за сите видови
повреди и фрактури. Папирусот, пред сè, е заснован на
опсервација, а содржи и податоци за хирургијата на уста-
та; за перфорација во максиларната регија и зигоматски-
те коски; фрактури на мандибулата; повреда на горната
усна; повреда на брадата; мускулите на мандибулата и
нивните припои; функција на џвакањето; за оклузијата и
артикулацијата; за дислокација на мандибулата и нејзи-
ното лекување. Во третото поглавје на Смитовиот папи-
рус се говори за лекарите кои лекуваат заби.

Постојат доволен број податоци што потврдуваат дека
забната медицина има свое потекло во стариот Египет и
дека функционирала како независна специјалност на ме-
дицината, за што говорат и имињата на специјалистите за
болестите на забите од 3.000 па сè со 525 година пред
нашата ера.

Како на египетската култура, така и на египетската ме-
дицинска наука ѝ било судено да минува низ вековите, но
и да стагнира. Пред александрискиот период (330 год.
пр.н.е.), египетската цивилизација се потпирала на сопст-
вените корени, меѓутоа, веќе и во тој период египетски-
те лекари биле забележани во околните држави, а по из-
весно време ќе се забележи влијание и во египетската
медицина.

Библијата (Стариот завет, околу 2.000 година пред на-
шата ера) и Талмудот, голем рабински зборник, се најста-
рите извори за изучување на забната медицина на ста-
рите Хебрејци (в. сл. 3).

апологија

23vox dentariiСТОМАТОЛОШКА КОМОРА НА МАКЕДОНИЈА

Слика 3. Митска
претпоставка за
внатрешноста 
и содржината 
на забот според
Хебрејците

Слика 2.
Слика на амфора од
раното индоевропско
време со мотив како
другар му му ја пре-
гледува устата за да
види од каде доаѓа
болката

Слика 4.
Кинески сет 

за орална 
хигиена



24 СТОМАТОЛОШКА КОМОРА НА МАКЕДОНИЈА

Интересно е дека големиот учител Мојсеј ги забележал
вредностите на хигиената и мудро ги поставил принци-
пите за нега на устата и забите.

Во Библијата се вели: „Твоите заби се како едно стадо
овци кое е рамномерно истрижено, кое доаѓа од капење.“

Слични споредби среќаваме и во Песна над песните,
што покажува дека и Соломон се восхитувал на убави, бе-
ли и здрави заби.

Ако се навратиме кон ориенталните народи – Кина,
Јапонија, Индија, Персија, ќе забележиме многу доку-
менти кои ни сведочат за вниманието што тие им го пос-
ветувале на забите и на устата (в. сл. 4).

Под влијание на Египет и Вавилон почнува да се раз-
вива античката култура, пред повеќе од 3000 год. пр. н.е.
Медицинската култура најмногу гравитирала кон рели-
гијата или поточно кон црквата на богот Асклепиј, во која
со лекување се занимавало повеќечленото свештенство,
од која подоцна се развиваат семејствата Асклепиевци.

Од семејството на Асклепиевците потекнува и Хипок-
рат. Под негово влијание доаѓа до оддалечување на ре-
лигијата од медицината. Големиот лекар го прифаќа ос-
новниот принцип дека болеста е губење на хармонијата

на организмот. Зачувана е збирката „Corpus Hipocraticum“
од над 50 записи, што претставува „тестамент на сите по-
ранешни медицински генерации“.

Меѓу овие записи се наоѓа и книгата „Афоризми“, која
ни дава документи од областа на стоматологијата. Хи-
пократ ја воочил важноста на забите, ги познавал болес-
тите на забите и нивната поврзаност со општата состојба
на човековиот организам. Во записите говори и за ин-
струментите за вадење заби, дава и опишува фрактури и
луксации на максилата и мандибулата (в. сл. 5). Покажу-
ва интерес за болести на устата, за што говори и старата
легенда дека на Хипократовиот гроб покрај Лариса се
роеле пчели и давале мед со кој се лекувале афтозните
заболувања кај децата.

Најдени се и рецепти за лекување на гингивити, стома-
тити, фистули, едеми, скорбут и отстранување на фетор
од устата.

Во забната медицина на Етрурците има многу докази,
особено од областа на протетиката, за што ни сведочат
многуте етрурски ископини најдени во старите градови
во Траквинија, Вентулонија, Цивита Кастелани во време-
то од Х до IV век пр. н.е. (в. сл. 6).
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Од записите и законите на 12 таблици имаме очиглед-
ни докази дека забната медицина била позната и прак-
тикувана пред да започне медицината да се применува
во Рим (в. сл. 7).

Во раната арапска цивилизација забните заболувања
биле лекувани од страна на висококвалификувани струч-
њаци. Берберите не биле забни лекари во тоа време, а
забното лекарство било третирано како гранка на хирур-
гијата – медицината, Ако се задржиме на Рази [Абу Бакр
Мuхамaд Ибн Зекарија ал Рази (лат. Rhazes); 850–923] и
на неговата медицинска екциклопедија „Al-Havi“ и потоа
на Авицена (Al Husein Ibn Abdalah Ibn Sina; 980–1037) и
на неговиот „Canon medici“ и на Абу ал-Касим ал-Захра-
ви (Abū al-Qāsim Khalaf ibn al-‘Abbās al-Zahrāwī; 936–1013)
и на неговото најголемо достигнување во енциклопе-
дијата на медицината Al-Tasaif или Liber Continens, ќе
сфатиме колку многу тие придонесле за развојот на ет-
ностоматолошката наука.

Од XIII до XVI век, стоматологијата многу малку на-
предувала.

Новото време започнало при крајот на XVI век, а ќе про-
цути, особено ви Франција, со доаѓањето на Пјер Фошард
(Pierre Fauchard, 1678–1761), татко на модерната стома-
тологија (в. сл. 8), кој го презема водството во оваа меди-

цинска гранка. Неговото дело „La chirurgien dentist ou
Traite des dents“ е првото комплетно дело за одонтоло-
гијата, напишано во две книги, на 843 страници, кое збо-
рува за една епоха на знаења и моќ на забните лекари.

Тој знаел како да ги исправи кривите заби, да ги над-
омести загубените, да ги зацврсти расклатените. Пројаву-
вал интерес за имплантација, а особено за транспланта-
ција. Фошард е пионер и основоположник на новата или
модерна стоматолошка наука.

Во барокното време, од почетокот на XVII до средина-
та на XVIII век, продолжува напредокот на природните
науки, на медицината и на стоматологијата, кој започнал
во ренесансниот период.

Понатаму стоматологијата продолжува во времето на
рационализмот од втората половина на XVIII и првите де-
цении на XIX век, кога забната медицина го започнува
своето самостојно живеење како гранка на медицината
најнапред во Европа, а потоа најголем успех доживува во
Северна Америка.

Први дентални училишта се отвораат во Лајпциг и Бер-
лин (Германија) во 1824 година, а првата висока школа за
забна хирургија и протетика е основана во Соединетите
Американски Држави (Балтимор, 1819), а потоа се отво-
раат државни забни училишта за забна медицина во Ан-
глија, Франција и Русија.

Прв лекар-стоматолог во некогашната Австриска Мо-
нархија бил Георг Карабели (Georg Carabelli, 1788–1842),
кој како доцент по забарство во Виена се здобил со го-
леми заслуги за образованието и за практичното уна-
предување на наставата.

Одонтологијата кон крајот на XIX век во сè поголема
мера се поврзува со другите гранки од медицината, но
и се проширува во стоматологијата, односно не се зани-
мава само со болестите на забите и со севкупното орал-
но здравје.

Оваа кратка историја и студија за забите и за нивните
болести од предисторискиот човек па сè до денеска јас-
но нè наведува до сознание дека расипаниот заб и де-
формациите на забите биле неодминлив следбеник уш-
те од самиот почеток. Сликата се менува во текот на не-
говото постоење со различни ремисии до исчекување за
да дојде во текот на времето речиси до намалена мера
за негово згрижување. Ова укажува дека низ целиот жи-
вот на човекот, преносните и наследните фактори пер-
манентно биле предавани од генерации на следните ге-
нерации, затоа што сè уште среќаваме одделни појави,
како што се: импактирани, прекубројни, ирегуларни за-
би, како и случаи на енодонцијата. Поради сето ова, де-
нешните проблеми не можат да бидат последица на из-
менетите услови донесени од современата цивилизација
и дека тоа е истиот фактор кој најверојатно се јавил кога
човекот го започнал својот живот на земјава.

Проф. д-р Бранислав Даштевски

vox dentarii

Слика 8.
Пјер Фошард
(1678–17610),
татко на 
современата 
стоматологија

апологија

Оваа кратка историја и студија 
за забите и за нивните болести од 
предисторискиот човек па сè до денеска
јасно нè наведува до сознание дека 
расипаниот заб и деформациите на 
забите биле неодминлив следбеник 
уште од самиот почеток



Почитувани соработници
Ве информираме дека Вашите стручни и научни

трудови што планирате да бидат објавени за наред-
ниот број  во Vox Dentarii, пожелно е да ги достави-
те најдоцна до 10 август. Дополнителни информации
може да добите секој работен ден во Стоматолош-
ката комора на Македонија или пак  на телефон 02
3246 851 или 3246 852.



СТРУЧНИ И НАУЧНИ ТРУДОВИ
Прилог на „Vox Dentarii“

Клинички аспекти при менаџментот 
и превенцијата на „сува алвеола“ 
- фибринолитичка алвеола

Проф. д-р Цена Димова
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Апстракт
Третманот на сувата алвеола е

предизвик во секојдневната пракса
на стоматолозите и оралните хирур-
зи. Примената на различни терапис-
ки модалитети укажуваат на постое-
ње на различни ставови коешто е во
корелација со мултикаузалната етио-
патогенеза. Заедничко за сите овие
методи е што истите се симптоматс-
ки т.е. само ја ублажуваат болката.
Болките исчезнуваат во период од
петтиот до десеттиот ден по екстрак-
цијата, а екстракционата рана целос-
но зараснува по три седмици. Локал-
ните средства треба да се користат
умерено, да се познаваат добро нив-
ните активни супстанци и ефектите
врз оралните ткива, бидејќи може да
предизвикаат локални и ситемски
несакани реакции.

Вовед
Предуслов за да се обезбеди норма-

лен процес на заздравување на екс-
тракционата рана е исполнување на
забната алвеола со крвен коагулум. До-
колку од која било причина дојде до гу-
бење на крвниот коагулум, настанува
експонирања на алвеоларната коска и
неуспешно формирање на гранула-
ционо ткиво, коешто е проследено со
појава на силна болка. Ова постекст-

ракциона компликација се нарекува
“сува алвеола”, или едноставно алвео-
литис (Слика 1). 

Терминот за првпат е опишан уште
во 1896 година кога за првпат е опиша-
на од страна на Crawford. За оваа сос-
тојба има повеќе синоними во струч-
ната и научна литература: алвеоларен
остеит (AO), локализиран остеит, пос-
топеративен алвеолитис, аlveoloalgia,
алвеоларен неуритис, аlveolitis sicca
dolorosa, локализиран акутен алвеола-
рен остеомиелитис, постекстракцио-
нен остеомиелитички синдром, фиб-
ринолитички алвеолитис.

Во стручната литература терминот
фибринолички алвеолитис го вовел
Birn во 1963 година и иако се чини за
најпрецизен, сепак малку се користи
во секојдневната комуникација во
стручните, но и во научните кругови.
Често се користи терминот сува алвео-
ла (dry socket) што е всушност гене-
ричко име. Сепак, најмногу се среќава
терминот алвеоларен остеитис.

Во научната литература се соопште-
ни 18 дефиниции за оваа постекстрак-
циска компликација. 

Најприфатлива е дефиницијата на
Blum (2002) во која се вели дека тоа е
“постоперативна болка која e на мес-

тото на извадениот заб, која се повеќе
се зголемува во период од првиот до
третиот ден по екстракцијата, придру-
жено со  дезинтеграција на крвниот со-
сирок, со или без халитоза (непријатен
мирис)”.   

За појавата на сувата алвеола во
стручната литература се посочуваат
различни податоци за времето на нас-
танување на оваа посекстракциона
компликација, но вообичаено ова пос-
текстракциона компликација се слу-
чува во период од вториот до четврти-
от ден по екстракција на заб (во 95-
100% од случаите), но треба да се по-
тенцира дека некогаш може да се

Клинички аспекти при менаџментот
и превенцијата на „сува алвеола“ -
фибринолитичка алвеола

Summary 
The treatment of dry socket is challeng in everyday practice of dentists and oral sur-

geons. The application of various treatment modalities indicate the existence of differ-
ent views which are in  correlation with multi-causal etiology and pathogenesis. Com-
mon to all these methods is that they are symptomatic ie only relieve pain. The pain
disappeared within the fifth to the tenth day after the extraction and extraction wound
completely heals after three  weeks. Local resources should be used sparingly, to know
well their active substances and the effects on oral tissue, and can cause local and sys-
tem reactions.

Проф. д-р Цена Димова

1 Факултет за медицински науки, Дентална ме-
дицина, Универзитет„Гоце Делчев“ – Штип

Слика 1.  Сува алвеола
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појави веднаш, следниот ден по екс-
тракција, но некогаш и по 4-5 дена по
извршената екстракциа, дури и по се-
дум дена по неа.

Постојат различни податоци и за ин-
циденцата на појава на оваа состојба и
тоа постојат податоци дека како ком-
пликација по екстракција таа е со ви-
сок ранг. При рутинските екстракции
се јавува од 0.5-5%, но има податоци де-
ка се јавува од 1-37%, па дури може да се
сретне во рангот до 45% од извршените
екстракции со најголема застапеност
по екстракција на третите долни мола-
ри, особено на третите долни импак-
тирани молари. 

Податоците во однос на возраста и
полот укажуваат на почеста појава кај
пациенти на возраст од 20-45 години и
особено со поголема застапеност кај
женскиот пол.

Објавени се многубројни студии за
сувата алвеола, но во недостиг на
објективни клинички критериуми се-
пак не може да се утврди која е точна-
та фреквенција на оваа компликација.

Мора да се потенцира дека сувата ал-
веола најчесто се јавува кај пациенти
пушачи, кои пушат повеќе од 20 цига-
ри дневно, кај лица со лоша орална хи-
гиена, потоа при долго и трауматско
вадењето на заби, како и при лица кои
не ги следат правилно инструкциите
по извршената екстракција.

Алвеолитисот најчесто се јавува пос-
ле долготрајни и тешки екстракции, но
може да се појави и после едноставни
и типични екстракции, односно по лес-
ни екстракции извршени во асептички
услови, па дури и по  екстракции за кои
не е дадена анестезија. Почесто се јаву-
ва после вадење на гангренозни заби и
авитални заби, почесто при вадење на
заби во долната вилица во однос на
горната вилица.

Во литературата се среќаваат голем
број на теории кои ја објаснуваат етио-
патогенезата на алвеолитисот но, ниту
една од нив не може да се прифати ка-
ко точна. Точниот причинител и етио-
патогенеза се непознати и најверојат-
но се работи за мултикаузална етиопа-
тогенеза. 

Инфективна теорија - според која
инфекцијата на алвеолата доведува до

алвеолит. Оваа теорија не дава одговор
зошто алвеолитот се јавува и после
екстракција на витални заби, бидејќи
во клиничката слика нема знаци на
воспалување.  Исто така, се поставува
прашање кои бактерии доведуваат до
инфекција кога бактериската флора во
алвеолата е иста со онаа во оралната
празнина.

Трауматска теорија - според која екс-
тракцијата доведува до траума на па-
радонциумот на која се надоврзува се-
кундарна инфекција. И оваа теорија е
неодржлива затоа што алвеолитот се
јавува и после лесна екстракција, а чес-
топати може да не се јави после тешка
и долготрајна екстаркција.

Алергична теорија - денталниот
плак е причина за сензибилизација на
алвеолата, при што се ослободува хис-
тамин и појава на ексудација на која се
надоврзува секундарна инфекција.

Вазоконстрикторна теорија - според
која вазоконстрикторната компонента
во анестетичниот раствор доведува до
исхемија во алвеолата, нарушена исх-
рана, забавени метаболички процеси и
нарушено зараснување.

Теорија на проф. Deshon - според кој
причината лежи во лезија на вазомо-
торното стебло и дразба на симпатич-
ните нервни влакна. Екстракцијата на
забот делува како дразба врз симпа-
тичните нервни влакна што резултира
со вазоконстрикција, исхемија и нару-
шена исхрана во алвеолата.

Теорија на зголемена фибриноли-
тичка активност на плунката -    според
која зголемената фибринолитичка ак-
тивност на плунката доведува до то-
пење и разрушување на крвниот коа-
гулум.    

Хормонална терапија - припрема те-
рен за појава на алвеолит. Општата
здравствена состојба исто така е важ-
на бидејќи кај хронични заболувања,
нарушувања на метаболизмот на Ca и
Р, при хиповитаминози Д и Е алвеоли-
тот почесто се јавува.

Според Galus и сор. кај пациентките
кои земаат хормонска терапија за пре-
венција на бременост (орални контра-
цептивни средства), терапијата  зна-
чително ја редуцира активноста на ан-
тифакторот Xа, кој има ниска специ-

фичност за тромбоза при екстензивни
хируршки интервенции. Ова е особено
значајно кај млади жени третирани со
орални контрацептиви кај кои орална-
та контрацепција ја зголемува фибри-
нолитичката активност и на крвта и на
плунката.  

Defabianis укажува дека еден од
најсигнификантните патогенетски
фактори за развојот на можното крва-
вење по оралната операција, кај здра-
ви пациенти е активирањето на фиб-
ринолитичкиот процес во усната праз-
нина. Меѓу другото, во наодите на мно-
гу автори посебно се апострофира фе-
номенот ,,dry socket”- сува алвеола. 

Bets и сор. ги посочуваат веќе спом-
натите синоними за оваа состојба и
оваа состојба сметаат дека е сувата ал-
веола една од најчестите компликации
по забната екстракција. 

Повеќето теории даваат акцент на
фибринолитичкиот механизам, потоа
на оперативната траума, бактериската
контаминација, нутрицискиот дефи-
цит, како и на инфекција со херпес
симплекс. При оваа состојба, честопа-
ти е забележана фибринолитичка ак-
тивност на крвта при свежи постекст-
ракциски рани регистрирани лабора-
ториски со средства за мерење фибри-
нолиза. Фибринолитичката активност
на крвта за време на операцијата и во
постоперативниот период сигнифи-
кантно влијаела врз фибринолитичка-
та активност на плунката, што придо-
нело за манифестација на клиничка
слика на алвеолитис. 

Nitzan смета дека фибринолизата е
поттикната од ткивните активатори и
таа само делумно ја објаснува појавата
на „сувата алвеола”. Врз основа на ли-
тературните сознанија авторот смета
дека појавата на алвеолитисот е во ко-
релација со бактериските агенси кои се
опфатени во фибринолизата и ве-
ројатно дека treponema denticola
најчесто игра водечка улога во овој
процес. 

Сепак, утврдено е дека појавата на
алвеолитис е почеста кај „високо ри-
зичните” пациенти, поточно пушачи
или пациентки кои примаат орални
контрацептивни средства. Исто така,
се смета дека фибринолитичката ак-
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тивност на саливата е намалена по
орално-хируршките интервенции, ка-
ко резултат на контаминација со фиб-
ринолитичките инхибитори кои по-
текнуваат од крвта.

Конечно, со постоењето на повеќе
теории за етиопатогензата се смета де-
ка прецизната етиопатогенеза не е
позната и најверојатно сувата алвеола
е од мултикаузална природа, односно
има мултикаузална етиопатогенеза.

Ризични фактори - Како ризични
фактори во научната литература се на-
бројуваат следниве причини: трау-
матска работа, тешки и долготрајни
екстракции, недостаток на искуство на
оралниот хирург, почесто кај женски
пол, трето моларна хирургија, потоа кај
пациенти со системски заболувања,
кај пациентки кои примаат орални
контрацептивни средства, кај пушачи,
при употреба на вазоконстриктор во
локалниот анестетик, при бактериска
инфекција, при поединечни екстрак-
ции наспроти мултипни, при преку-
мерно плакнење и киретирање на ал-
веолата

Алвеолитот се јавува во две клинич-
ки форми: сув алвеолитис  (alveolitis
sicca) и влажен алвеолитис (аlveolitis
humida). При симптоматологијата
субјективно доминира јака, спонтана,
ирадирачка болка, која се потенцира
кога пациентот е во хоризонтална по-
ложба, и ноќе. Силната болка не се
смирува ниту со аналгетици. Пациен-
тите поради постоењето на силната
болка се работонеспособни. Често па-
ти пациентите доаѓаат интоксирани
поради преголемото земање на табле-
ти за аналгетици и таблети за смиру-

вање. Болката е ирадирачка, најчесто
кон увото или слепоочница, истата
тешко може да се локализира. Болката
кулминира околу 3-5 дена по настана-
тата компликација. Без терапија бол-
ката трае 3 недели.

При клиничкиот преглед постои праз-
на и сува алвеола, експонирана алвео-
ларна коска. Пациентот може да се по-
жали и на непријатен мирис, како и
појава на изменет осет за вкус. Имено,
кај сувиот алвеолит сретнуваме: празна
и широка алвеола, по ѕидовите се забе-
лежуваат фибрински зеленкасти нале-
пи, рабовите на гингивите се ливидни,
но не се едематозни, околното ткиво не
покажува знаци на инфламација, нема
оток, хиперемија, нема регионален лим-
фаденит што е важен диференцијално
дијагностички знак во однос на одонто-
гената инфекција. Додека, кај влажни-
от алвеолит сретнуваме: алвеола ис-
полнета со путридно распаднат коагу-
лум со сиво зеленкаста боја.

Дијагнозата се поставува лесно врз
база на клиничката слика;   субјектив-
ните знаци, типичниот објективен на-
од. Од параклиничките испитувања
користиме РТГ снимка, но на неа нема
да забележиме никаква промена, од-
носно треба да очекуваме празна ал-
веола, но и да исклучиме постоење на
скршен корен, туѓо тело или неиски-
ретиран процес.

Оваа состојба треба да се разликува
од следниве состојби: инфекција на екс-
тракциона рана, неуритис на завршни-
те гранки, акутен пулпитис или паро-
донтитис на соседните  заби или трау-
ма во близина на екстрахираниот заб.

При алвеолитот, всушност се работи
за нарушување помеѓу првата и втора-

та фаза од процесот на нормално за-
раснување. Дури и  после 7 дена нема
да видиме знаци на формирање на гра-
нулационо ткиво.

Превентивно, за да не дојде до ал-
веолит, секогаш е неопходно алвеола-
та да се исполни со крв, никогаш да не
се остави празна алвеола, не исполне-
та со крв после екстракција. За таа цел,
во алвеолата може да се аплицира ге-
ластип со јодоформ, кој се ресорбира in
situ или пак јодоформ дрен но аплици-
ран само во цервикалната третина од
алвеолата.  Сепак доколку се јави ал-
веолит тој може до крај на лекувањето
да оди само како алвеолит, но може и
оваа компликација да се додатно ис-
комплицира и да настане некротичен
остеитис. 

Менаџмент на сувата алвеола 
Бидејќи етиологијата на алвеолитот

е непозната, последователно и менаџ-
ментот и севкупниот третман е па-
лијативен - симптоматски. 

Не постои посебен третмантски мо-
далитет за сува алвеола. Секој пациент
со симптоми кои сугерираат на мож-
ната сува алвеола треба да се ревиди-
раат веднаш од страна на стоматоло-
гот. Потребно е да се направат ретро-
алвеоларни рендгенграфии, со цел да
се исклучи можноста од постоење на
фрагменти од заб или туѓо тело. 

Терапијата се дели на општа  и ло-
кална, при што  општа терапија оп-
фаќа ординирање на аналгетици, пер
орално или парентерално зависно од
јачината на болката. Обично се орди-
нираат нестероидни анти-инфлама-
торни лекови. Потоа, се користи и фи-
зикална терапија  т.е.  солукс зрачење,
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Слика 2.  Јодоформ трака, Solutio Chlumsky и Аpernyl чепчиња во оригинални паковања



краткоталасна дијатермија и суви топ
компреси. Ординирање на антибио-
тици е строго контраиндицирано би-
дејќи антибиотиците се ефикасни са-
мо во случај на присутна инфекција.
При локална терапија потребно е да
се изврши соодветна обработка на ал-
веолата доколку се работи за хумиден
алвеолитис и тоалета, и апликација
на медикаментозен завој којшто ќе
обезбеди намалување на болката
(Слика 2, 3, 4, 5,6).

Обработката опфаќа киретирање на
алвеола со претходно дадена локална
инфилтративна анестезија без вазо-
констриктор. Со киретирањето се от-
странуваат остатоците од коагулумот
во алвеолата, фибринските налепи од
ѕидовите на алвеолата. Се врши енер-
гично киретирање до здрава коска.
После тоа следи плакнење со 3% Н2О2
и  физиолошки раствор.

Во мал број случаи оваа постапка
осигурува создавање на нов коагулум
и  прекин на понатамошниот тек на ал-
веолитот.   

Често пати се случува да и покрај
создадениот коагулум следниот ден
сепак да дојде до негово разорување,
бидејќи истиот го нема оној квалитет
што го има примарниот коагулум.

Локални модалитети на избор
Прв модалитет на избор е аплика-

ција на јодоформ дрен со Sol. Chlumsky
или јодфенол камфор (Слика 2). При
постоење на многу силни болки апли-
кација на завој ZnOOC (цинкоксид со
олеум кариофилорум или еугенол) ка-
ко втор метод на избор обезбедува си-
гурен безболен период за следните 24-
48 часа.

Јодоформот делува стимулативно на
формирањето на гранулационо ткиво,
делува антисептично и создава аеро-

бни услови. Sol. Chlumsky има анти-
септично и аналгетично дејство. 

Користејќи го вториот метод, крајна
цел е да обезбедиме коагулирање на
крвта и несметана организација на
крвниот коагулум. По киретажата апи-
калните 2/3 од алвеолата се исполнува-
ат со крв а во цервикалната третина со
аплицира завој ZnOOC со еугенол или
олеум кариофилорум.  На тој начин ал-
веолата се штити од механичко дејство
на плунката врз коагулумот. Исто така,
овој завој има и аналгетско дејство. Бол-
ката се намалува, но постапката се пов-
торува и во наредните денови. 

Во литературата сретнуваме и други
локални методи на лечење како што се
апликација на сулфонамиди, антибио-
тици, ензими (трипсин и химотрипсин)
во алвеолата. Истите не нашле поши-
рока примена во секојдневната пракса.
Како постапка може да се спомене и
апликацијата на Апернил чепчиња
(Apernyll alveolar cone) за во алвеолата,
многу често користени во минатото
(Слика 2).

Апернил чепчиња или конуси содр-
жат пропил хидроксибензоат и ацетил
салицилна киселина којашто се раст-
вора и создава облога по ѕидовите на

алвеолата, делува механички и ги шти-
ти нервните завршетоци од инфек-
ција.  Лоша особина на овој метод е што
постапката треба да се повторува не-
колку пати, но посериозно е тоа што
може да доведе до сензибилизација на
организмот. Од овие причини употре-
бата на Апернил во денешно време е
намалена и туку речи исклучена.

Голем број на медикаменти се раз-
виени и пласирани со цел да настане
побрзо заздравување и ослободување
од болката која настанува после ваде-
њето на забите, како на пример алво-
жил, сорбацел газа, солкосерил, Whi-
tehead-ов раствор, раствор според Car-
noy, бизмутјодоформ парафинска пас-
та, пасти на база на цинк оксид. 

ALVOGYL се пласирал како специ-
фичен медикамент за лекување на ал-
веолитис. Со мала локална токсичност,
не претставува ризик за појава на ул-
церации на слузницата.

Аплициран во алвеолата препаратот
Алвожил брзо ги смирува болките
предизвикани од екстракцијата. Делу-
ва неколку часови по што се елимини-
ра сам по себе. 

Состав: јодоформ 15,8г; Paramino-
benzoat butyl 25,7 г; Eugenol 13,7 г; Pen-
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Слика 3. Медикаментозен завој – Alvogyl

Слика 4. Сува алвеола кај долен молар Слика 5-6. Аплициран медикаментозен завој (А) и екстракциона рана со аплициран завој по
5 дена од екстракција (Б)



32 vox dentarii СТОМАТОЛОШКА КОМОРА НА МАКЕДОНИЈА

СТРУЧЕН ТЕКСТ

АПРИЛ  2017

ghauar 3,5 г; неактивни супстанци до
100g. Доаѓа во пакување во облик на
паста од 12 грама (Слика 21). 

Негови поважни својства се следни-
ве - јодоформот е јак антисептик, повр-
зан е во овој облик на бутоформ, анес-
тетик со долго дејство како поддршка
на penghauar, кој е хемостатик. Употре-
бувајќи го превентивно, овозможува
безболна цикатризација (оздравување)
за многу кратко време.

Сорбацел газата (Oxidised regenera-
ted cellulose). Целулозата е употребена
во 19 век но со нејзина оксидација со
азот диоксид од страна на Yackel и Ke-
nyon, во 1942 година почнува да се
употребува во хирургијата. Оксигени-
зираната регенерирчка целулоза има
хемостатско дејство. 

Во терапијата на сувата алвеола има
примена Solcoseril Dental Adhesive Pas-
te (желе и маст) кој содржи голем број
аминокиселини кои го засилуваат ло-
калниот метаболизам и оксигена-
цијата на алвеолата (дури до 100 пати)
и на тој начин го забрзуваат процесот
на зараснување на екстракционата ра-
на (Слика 7).

Во својот состав содржи дијализи-
рана и депротеинизирана телешка крв,
хемиски и биолошки стандардизира-
на, полидоканол, метил парахидрокси
бензоат и пропил парахидрокси бен-
зоат.

Во деведесеттите години на минати-
от век биле користени Whitehead – ов
прелив и Carnoy-ов раствор. 

Whitehead – ов прелив или премаз се
користел во хирургијата на кожа при
трансплантација, за кавитетите по
цистектомија, периоперативно по екс-

тракција на третомоларна импакција,
при реконструкција на орбитална шуп-
лина, како и при оперативен третман
на расцепи, оетеомиелитис, секако во
отсуство на инфекција и со цел за да се
спречи крвавење и воедно да обезбеди
подобро зараснување на оперативната
рана. Во својот состав има јодофор,
бензоична киселина, стиракс, толу
балзам и етер.

Carnoy-ов раствор пак содржи хло-
рофор, оцетна киселина, железосул-
фат во алкохолен раствор, се примену-
ва по цистектомии и операции на ке-
ратоцистични одонтогени тумори.

Во 1917 се употребувала бизмут јодо-
фор парафинска паста, во текот на
Првата светска војна врз отворени ра-
ни со што се постигнало подобро зазд-
равување и намалување на стапката на
инфекции на здобиените рани. 

За Whitehead – ов прелив или пре-
маз, Carnoy-ов раствор и бизмут јодо-
фор парафинска паста во експеримен-
тални модели на глувци и зајаци дока-
жана е нивната невротоксичност.

Заштитни завои на база на ZnO ги
има два вида, кои содржат еугенол и
кои не содржат еугенол. Се смета дека
малите дози и од едните и од другите
предизвикуваат контактни алергии,
додека во поголеми дози имаат цито-
токсични реакции. 

Во литературата објавени се различ-
ни студии кои Kolokythas и сор. ги сис-
тематизирале според видот на приме-
нетата терапија или техника во однос
на нивно подржување или неподржу-
вање на соодветните техники:

l Прескрипција на антибиотици
(само со цел за превенција на оваа
состојба);

l Примена на топикални средства
кои содржат антибиотик како на
пр. Gelfoam sponges;

l Користење на антисептици за
плакнење на уста (хлорхексидин
0.12%) пред оперативно и периопе-
ративно;

l Антифибринолитични раствори
(парахидроксибензоева кисели-
на, транексемична киселина);

l Површинска употреба на 
стероиди;

l Локални средства кои содржат
еугенол;

l Умерено плакнење на устата.
l Употреба на стерилни ракавици.
Превентивни мерки го вклучуваат

следното:
- Сеопфатна историја со идентифика-

ција на можните фактори на ризик;
- Спроведување на мерки на пред-

оперативна орална хигиена;
- Употреба на ниска концентрација

на вазоконстриктори во растворот
за локална анестезија;

- При случаи со клиничката историја
и / или радиографски испитувања
кои сугерираат за особено тешко екс-
тракција потребно е треба да се из-
бере оперативна екстракција и тех-
ника со строго атрауматска работа;

- Секогаш кога е можно, кај пациен-
тките кои примаат орална контра-
цепција, екстракцијата потребно е
да се изврши во текот од 23 до 28
ден од месечниот циклус.

Заклучок
Заедничко за сите посочени методи

е што истите се симптоматски т.е. само
ја ублажуваат болката. Болките при су-
ва алвеола исчезнуваат во период од
петтиот до десеттиот ден по екстрак-
цијата, а екстракционата рана целосно
зараснува по три седмици.

Локалните средства треба да се ко-
ристат умерено, да се познаваат добро
нивните активни супстанци и ефекти-
те врз оралните ткива, бидејќи истите
може да предизвикаат локални и си-
темски несакани реакции.
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Слика 7.  Солкосерил паста
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Дерматитис херпетиформис (DH) е  заболување кое се манифестира со силен
јадеж на кожата со предилекциона локализација на лактите, колената и задни-
кот. Дијагнозата се потврдува со докажување  грануларни депозити  на имуног-
лобулин А во перилезионите регии на кожата.  Литературата сугерира, клинич-
ката пракса веќе потврди, а дијагностиката докажа дека DH е облик на кожна ма-
нифестација на целијачна болест;  последица на нетолерантност кон глутен  (GFD).
Се смета дека целијачната болест иако претставува  хиперсензитивност кон  GFD
, може да се докаже кај  роднини од прв степен, со што се потврдува фамилијар-
ната припадност кај 5% од популацијата.  

Ткивната трансглутаминаза (TG2) е автоантигенот кај целијачна болест, а епи-
дермалната трансглутаминаза (TG3)  е автоантигенот кај DH. Кај двете болести  е
докажано присуството на  TG2-специфични антитела во серумот и мукозата на
тенкото црево, додека пак  кај пациентите  со DH детектиран е наодот на ИгА-TG3
во кожата.  Сепак, постојат некои разлики  помеѓу овие два фенотипа. Една четвр-
тина од пациентите  со DH немаат  во тенкото црево мукозна вилозна атрофија,
но речиси сите имаат целијачена тип на воспалителни промени. Бидејќи  кожа-
та реагира бавно на GFD, клиничките симптоми на DH се појавуваат во најголем
дел од случаите подоцна.  Испитувањата докажуваат дека инциденцата на це-
лијачна болест се зголемува, додека спротивни се сознанијата за DH. Епидемио-
лошките студии докажуваат дека целијачна болест доминира кај женската по-
пулација, додека DH може да биде почест кај мажите. 

Целијачна болест носи ризик за појава на  Т-клеточен лимфом во тенкото цре-
во, а кај DH појавата на Б-клеточен лимфом на кое било место во телото, може да
биде повеќе од очекувано. Кај повозрасната попуација  целијачна болест носи зго-
лемен ризик од  смрт, додека кај DH стапката на смртност е значително намален. 

Клучните пораки  од оваа кратка комуникација би биле: дерматитис херпет-
иформис е кожна манифестација на целијачна болест, двете состојби се генетс-
ки детерминирани и глутен-зависни. Гастроинтестинални симптоми и степенот
на вилозна атрофија се помалку очигледни кај дерматитис херпетиформис от-
колку кај целијачна болест. Двете заболувања покажуваат присуство на ткивни
трансглутаминазни (TG2) специфични антитела во серумот на тенкото цревната
мукоза. Покрај тоа, TG3 насочените ИгА антитела се наоѓаат во кожата на паци-
ентите  со DH Двете состојби носат зголемен  ризик од лимфом, кај целијачна бо-
лест на тенкото црево Т-клеточен лимфом,  а кај пациентите со дерматитис хер-
петиформис главно Б-клеточен лимфом во  различни делови од телото. Це-
лијачна болест во моментов е осум пати почеста заедно со DH, додека пак инци-
денцата на DH се намалува за разлика од онаа кај целијачна болест, каде што се
зголемува.
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Кога е вистинското време за почеток на
ортодонтскиот третман?

Времето за започнување на ортодон-
тскиот треман зависи од повеќе фак-
тори:

⦁Морфогенезата и патогенезата на
краниофацијалната морфологија

⦁ Растот и развојот на дентоалвеолар-
ниот комплекс

⦁ Орофацијалните функции   и 
⦁ Детската психологија
Во литературата се опишуваат две шко-

ли за вистинското време за почеток на ор-
тодонтскиот третман.

Класична школа според која:
⦁ Ортодонтскиот третман не би треба-

ло да се иницира се додека не се еруп-
тирани вторите трајни молари и сите
перманентни премолари. 

⦁ Најдобро е да се почне третманот ко-
га во најголема мера растот е завршен;

⦁ Третманот треба да трае 2 до 3 годи-
ни при што се избегнува потребата од
компензација на неочекуваните ва-
ријации од растечките компоненти.

Биопрогресивна школа според која ор-
тодонтскиот третман треба да го иско-
ристи  потенцијалот на раст со цел да се
елиминираат или моделираат:

⦁ отстапувањата од нормалниот скеле-
тен раст и развој. 

⦁ нарушувањата во функционални-
от матрикс (асоцирани со дишење
на уста,  атипично голтање и лоши
навики).

Раниот ортодонтскиот третман обез-
бедува комплетна или делумна корек-
ција на многу почетни дискрепанци или
барем редукција на нивниот растечки ка-
пацитет, со цел  да се овозможи позитив-
но влијание на растот, на функцијата, ес-
тетиката и на психолошката состојба на
децата. 

Параметри кои се асоцирани со успехот
на раниот ортодонтски третман се:

⦁ хронолошката, ментална и емоцио-
нална зрелост на пациенто,т  

⦁ интензитетот, фрекфенцијата и вре-

метраењето на оралните навики,
⦁ родителската поддршка,
⦁ усогласеноста со клиничките ин-

струкции,
⦁ краниофацијалната конфигурација,
⦁ варијациите во краниофацијалниот

раст,
⦁ придружни системски болести,
⦁ точноста на дијагнозата, 
⦁ адекватноста на третманот. 
Идеална возраст за првата иницијална

посета кај ортодонт е 7 години.
Тое е поврзано со ерупцијата на првите

перманентни молари и перманентните
инцизиви. 

Скринингот на оваа возраст овозможу-
ва  детекција на  потенцијалните орто-
донтски проблеми кои се во релација со
растот на вилиците и ерупцијата на

трајните заби и ја покажува неопходнос-
та на третманот  и кога е најдоброто вре-
ме за третман.

Целта е да се откријат трансверзалени,
сагитални и  вертикални отстапувања од
нормалниот раст и развој, постоење на ло-
ши навики (цицање цуцла, прст, усна, тис-
кање јазик) и орофацијални дисфункции
(дишење на уста, атипично голтање, пос-
турални проблеми).

Зошто возраст од 7 години?
На оваа возраст може да се детектира-

ат седум предупредувачки знаци кои се
ортодонтски неправилности и отстапу-
вање од нормалната оклузија и интеркус-
пидација.

Стоматолозите треба да ги:
⦁ препознаат, 
⦁ диференцираат, 
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СТРУЧЕН ТЕКСТ

Ран ортодонтски третман
современи концепти 

Со користење на новата технологија, рен-
дгенографијата во стоматологијата доби но-
ва  неверојатна димензија и стана солуција
за безпрекорно визуелизирање и реплици-
рање на анатомијата што перзистира in vivo.

Инкорпорацијата на дигиталното снимање
во секојдневната пракса е нов квалитет би-
дејќи воведува „волуметриско“ снимање, (3Д
снимање) и добиениот објект има ширина,
висина и длабина. 

Cone  beam  computed  
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СТРУЧЕН ТЕКСТ

Cone beam computed tomography (CBCT) е
највреднуваниот дијагностички модалитет
во моментов, благодарение на предностите
кои ги нуди: поголема комфортност и пома-
ла просторна рестриктивност за пациентот,
намалена радијациона доза до 30%, преглед
и пристап на сите анатомски делови од раз-
лични агли со различни мерни анализи и
пристап до компјутерски генерирани моде-
ли кои дозволуваат подобра визуелизација
на потенцијалните тераписки процедури.
Исто така, пациентите полесно ги разбира-
ат препораките и тераписките опции пора-
ди можноста за додавање на контраст и боја
за истакнување на проблематичните зони.

CBCT е супериорна техника бидејќи со ед-
но снимање се добиваат кумулативно сите
информации (фотографии, панорама, кра-
ниометрија, ТМЗ, селектирани периапикал-
ни регии, фрактурни линии, проодност на
дишни патишта итн). Сите различни типови
слики на пациентот се процесираат во един-
ствена софтверска платформа, правејќи го
програмот моќно оружје за дијагноза.

Индикациите за CBCT во ортодонцијата
се: детекција на формата, големината, ква-
литетот и просторните соодноси на коске-
ните компоненти, утврдување на дебели-
ната на кортикалната  површина, утврдува-
ње на положбата и ориентацијата на им-
пактирани заби, утврдување на евентуал-
ната коренска ресорпција, утврдување на
присуство и положба на прекубројни заби,
ТМЗ евалуација и присуство на остеофити,
проценка на постоење и изразеност на фа-
цијална асиметрија, проценка на прооднос-
та и волуменот на дишните патишта и суп-
тилна претхируршка денто-алвеоло-гнато-
фацијална анализа. 

Гипсените модели може да се скенираат,
па забите виртуелно да бидат нивелирани
со софтверот, кој нуди премерување, анали-
за и третмански план. Има можност за вир-
туелна инспекција на оклузијата, со ден-
тални и лакови премерувања.  Програмот
овозможува да се помрднуваат забите, да се
визуелизираат и корегираат интерсекции-
те. Со комплетен сет од алатки за гледање,

подобрување, мерење, исцртување и при-
бележување, софтверот овозможува еди-
тирање, зумирање, ротирање  и суперпони-
рање. 

Кефалометриската анализа обезбедува
едноставно одредување на точките и рам-
нините и флексибилно процесуирање на
сите параметри и дијагнози. Нуди дизајни-
рање на сопствени анализи, како и создава-
ње на анализа со модифицирање на пре-
тходно сочувани премерувања или со ко-
ристење на голема група на предефинира-
ни елементи. Сопствените норми може да се
постават како шаблон.

Сите премерувања можат да се сумираат
во деталниот репорт за третмански план.
Документ од кој било вид може да се при-
клучи кон фајлот, обезбедувајќи удобно
складирање. Резултатите може да се тран-
сферираат до апликациите за мобилни те-
лефони или до партнерските ординации
кои го користат софтверот.

Доц. Д-р Билјана Џипунова

⦁ тријажираат и 
⦁ менаџираат дентофацијаните непра-

вилности.
Раното препознавање на ортодонтски-

те неправилности е ПРЕДУСЛОВ  за точна
дијагноза и адекватен ортодонтски трет-
ман а тоа е УСЛОВ за добивање бенефит
при постигнувањето на оклузалната хар-
монија, функција и дентофацијална есте-
тика.

Бенефитот од раниот ортодонтски трет-
ман:

⦁ Корекција на штетните навики. 
⦁ Редукција или елиминација на абнор-

малното голтање и проблеми со гово-
рот.

⦁ Намален ризик од траума на протру-
дираните фронтални заби.

⦁ Можност да се насочува растот на ви-
лиците.

⦁ Можност да се насочуваат идните пер-
манентни заби во правилна позиција,
и обезбедување доволен простор.

⦁ Редуцирана потреба од екстракција на
перманентни заби.

⦁ Редуцирана  или елиминирана потре-
ба од максилофацијална хирургија.

⦁ Можност да се минимизира потребата
од понатамошен екстензивен и поскап
третман.

⦁ Зголемување на самодовербата кај де-
цата.
Доц.д-р Наташа Тошеска-Спасова

tomography  (CBCT)  во  ортодонцијата

Седум предупредувачки знаци на 7 годишна возраст



Упатство за авторите
Уредувачкиот одбор на “Vox Dentarii“,

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

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

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

Ако изборот на испраќање е преку
пошта адресата е следна:

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

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

e-mail: popovskam2002@yahoo.com 

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

skm@stomatoloskakomora.org

ПОДГОТОВКА НА РАКОПИСОТ
Секој составен дел од трудот треба да

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

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

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

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

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

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

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

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

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

По должина апстрактот треба да
содржи  најмногу 250 зборови. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Цитирање референци во текстот
Во текстот референците се цитираат со

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

рани трудови во стручни и научни спи-
санија, книги, монографии, магистерски,
докторски трудови и др. 

Примери за начин на цитирање:
Референци од стручнонаучно списание

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

Референци од зборник на трудови од
стручни манифестации

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

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

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

Магистерски и докторски дисертации
4. Атанасовска-Стојановска А.

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

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

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