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Гласило на Стоматолошката комора на Македонија

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

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

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

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

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

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

Излегува 3 пати годишно во тираж: 
3.500 примероци

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

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

Плаќањето се врши врз основа на 
доставени фактури во денарска против-
редност, според средниот курс на НБРМ 
на денот на фактурирање.
СКМ не е обврзник за ДДВ.
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АКТУЕЛНО
Комората подготвена за компјутерско 
полагање на стручниот испит 

Национален договор помеѓу 
СКМ и МСД за членството во FDI

АКТУЕЛНО
Квалитетот на  стручните собири 
го верификуваат супервизорите 

Разгледана можноста за влегување 
на Стоматолошката комора на Србија во К4 

РАЗГОВОР: Д-Р СТЕВО ПОП-РИСТОВ 
Посветеноста и тимската работа 
се клучот за успехот

СОВРЕМЕНА СТОМАТОЛОГИЈА
ENDOPILOT - Систем на револуционерна 
ендодонција 

Продолжуваат едукативните активности 
на најмладите за оралното здравје 

СОВРЕМЕНА СТОМАТОЛОГИЈА
Високо модифицирани полимерни 
материјали еволутивен чекор 
во денталната протетиката

СОВРЕМЕНА СТОМАТОЛОГИЈА
„Competence in Esthetics” како 
поглед кон иднината на стоматологијата

КСУ

АПОЛОГИЈА
Улогата на берберите во 
забната медицина во Македонија

Состојби кои предизвикуваат прекумерно 
крварење важни за стоматолошката пракса

И. Муратовска, М.  Поповска, 
А. Атанасовска-Стојановска

Ксеростомијата и нејзиното влијание 
врз оралното здравје на нашите пациенти 
(практични совети како може да им 
помогнеме на нашите пациенти)

Ј. Фидоски, А. Стаматоски, 
М. Кипровски, С. Спасовски

СТОМАТОЛОШКА КОМОРА НА МАКЕДОНИЈА
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Почитувани колешки и колеги,

Годината што ја оставивме зад нас Комората ја одбележа со плодна и успешна работа.
Настаните се нижеа еден по еден, а плодовите на успехот беа подеднакво важни како за
колегите кои беа иницијатори и реализатори, така и за сите  оние кои се нивни корис-
ници, но и воопшто за целата стоматолошка фела. Навистина, годи-
ната која веќе е на прагот на одминување треба да ја запомниме по
бројните  активности кои ја етаблираа стоматологијата во нашата
земја на едно завидно ниво, но истовремено значеа прогрес во сите сфе-
ри на науката и праксата. 

Од активностите кои се вбројуваат во групата најпопуларни и на-
предни со кои се закитивме оваа година, сакам да зборувам за  член-
ството на Стоматолошката комора во FDI. Настан вреден за внима-
ние и почит, преку кој  се дефинира партиципацијата на македонските
стоматолошки асоцијации, т.е. стоматолозите во Светската стома-
толошка федерација.  Оваа активност  ја оценувам како  исклучително
прогресивен чекор  кој ќе ни овозможи  рамноправно да учествуваме во
најголемата светска асоцијација, со надеж дека голем дел од препораки-
те и витаните решенија кои произлегуваат од неа и кои се подостапни
за нејзиното членство  ќе успеееме да го имплементираме во иднината
на  стоматологијата, т.е. во иднината на нашите генерации. 

Иако на сите ни е познато дека на овој план како и глобално процесите се спори, сепак ед-
но е јасно имајќи го зад себе моќниот партнер,  заедничкиот капацитет и вредното пре-
тседателство, се надевам дека успесите  ќе следат.

Оваа највлијателна дентална асоцијација ќе биде сериозна поткрепа на нашите идеи,
поддржувач на  активностите  на регинално и генерално ниво и импулс повеќе за подигање
на квалитетот и  просперитетот во струката. Секако дека нема да бидат заобиколе-
ни ниту заборавени активностите поврзани со стоматолошката здравствена заш-
тита, промоцијата на оралното здравје и подигнувањето на нивото на стоматолош-
ката заштита.

Од овој агол гледано, надлежностите и овластувањата на Комората неминовно ќе се усог-
ласат со критериумите на FDI, но и ќе се подигнат на повисоко ниво. Ова ќе биде неми-
новниот бенефит од нашето членство во  FDI. Се надевам дека поставените цели заед-
но со можностите  ќе зацртаат еден нов правец во денталната медицина,  прогресивен
и напреден во знаењето и праксата  кои ќе трансферираат во сите пори на стоматоо-
гијата. 

Нашите активности ќе продолжат и понатаму со уште појако темпо се во името на
просперитетот во професијата. Ова е тоа што претходеше, но сега ни претстојат но-
вогодишните и божиќни празници,  кои посакувам во најдобро расположение да ги поми-
нете со вашите најмили. Овие топли мигови посакувам да ги поделите со вашите цене-
ти семејства и со сите оние за кои постои место во вашето срце.

На сите Ви ги честитам новогодишните и божиќни празници, со желба за добро здравје
и професионален успех во Новата 2017 година.

Проф. д-р Мирјана Поповска

СТОМАТОЛОШКА 
КОМОРА НА 
МАКЕДОНИЈА

FDI  наш партнер 
во стоматологијата 



Стоматолошката комора на Македонија ги
обезбеди просторните и техничките услови за
полагање на стручниот испит за докторите по
стоматологија кои се пропишани со новата за-
конска регулатива и подзаконските акти на
Министерството за здравство. Во просто-
ријата за полагање за првите два дела од

стручниот испит се вмрежени
пет деск компјутери на кои ис-
товремено ќе полагаат пет кан-
дидати, инсталиран е софтве-
рот за стручен испит, како и
опремата за интернет врска и
снимање  на полагањето,  доде-
ка базата на испитни прашања
е во завршна фаза.

Согласно законските и подза-
конските одредби за начинот на
спроведување на стручниот ис-
пит на докторите по стоматоло-

гија кои завршиле пет, односно шестгодишни
студии на високообразовните институции од
областа на стоматологијата, полагањето на
стручниот испит, на првите два дела, ќе се од-
вива во просторија посебно опремена со ма-
теријално–техничка и информатичка опрема,
интернет врска и опрема за снимање на пола-

гањето. Просторијата е изолирана од остана-
тиот дел на Комората и во неа е овозможено
снимање на текот на полагањето на испитот
коешто директно ќе може да се следи од стра-
на на Министерството за здравство што, исто
така, е законска обврска на Комората.

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

компјутерски, со кој се проверува тео-
ретското знаење, 

- втор дел, се полага усно и со него се про-
верува теоретското знаење, и 

- практичен дел, со кој се проверува спо-
собноста за примена на стекнатото тео-
ретско знаењето во практиката.

Првиот дел на стручниот испит се полага
писмено по “електронски пат со одговарање на
определен број прашања во вид на решавање
на електронски тест на компјутер, компјутер-
ски генериран, чија содржина по случаен избор
ја одредува софтвер од базата на прашања
најмногу 15 минути пред почетокот на испитот,
со избирање на еден точен одговор од пону-
дените пет можни одговори, од кои еден одго-
вор е точен, два се слични и два не се точни и
со решавање на студии на случај, избрани по
случаен избор со помош на софтвер од базата
на студии на случаи”.

Вториот дел на стручниот испит се полага,
по правило, наредниот ден по успешно пола-
гање на првиот дел, “а најдоцна во рок од три
дена од денот на одржувањето на првиот дел
на стручниот испит кога здравствениот работ-
ник успешно го положил првиот дел. Полага-
њето на вториот дел на стручниот испит се
врши со давање на усни одговори на праша-
њата кои компјутерски се доделуваат на
здравствениот работник, односно здравстве-
ниот соработник, по пат на случаен избор на-
правен со помош на софтвер од базата на пра-
шања и студии на случаи, најмногу 15 минути
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СОГЛАСНО НОВАТА РЕГУЛАТИВА 

актуелно

Комората подготвена за
компјутерско полагање на
стручниот испит 

Стручниот испит се со-
стои од три дела: прв дел
кој се полага  компјутер-
ски, втор дел кој се полага
усно и практичен дел, со
кој се проверува способно-
ста за примена на стек-
натото теоретско знае-
њето во практиката
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актуелно
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непосредно пред почетокот на овој дел на
стручниот испит”.

Практичниот дел на стручниот испит се по-
лага по правило наредниот ден по успешно по-
лагање на вториот дел, а најдоцна во рок од
пет дена од денот на одржувањето на вториот
дел на стручниот испит кога здравствениот ра-
ботник успешно го положил вториот дел.

Базата на прашања за првиот и вториот дел
од стручниот испит ја изготвува комисија фор-
мирана од страна на министерот за здравство
чии членови ги исполнуваат предвидените ус-
лови и “содржи најмалку 4.000 прашања, кои
прашања се од стручната литература што е во
употреба на врвните 100 високообразовни ус-
танови во светот од областа на медицинските,
стоматолошките, односно фармацевтските на-
уки, рангирани на последната објавена листа
на Центарот за универзитети од светска класа
при Шангајскиот Џиао Тонг Универзитет, како
и од најмалку по 1.500 практични примери”.

Полагањето на првиот и вториот дел на
стручниот испит се снима и во живо се емиту-
ва на веб - страницата на Министерството за
здравство, а ако поради технички причини сни-
мањето се прекине, снимката од целиот испит
се поставува на веб - страницата на Минис-
терството за здравство. 

Писмениот тест се смета за положен докол-
ку се точно одговорени најмалку 70% од пос-
тавените прашања, односно доколку се освое-
ни најмалку 28 бода, додека  усниот испит “се
смета за положен доколку се точно одговоре-
ни најмалку 70% од поставените прашања, од-
носно доколку се освоени најмалку 42 бода”.

Во просторијата за полагање на стручниот
испит, на првиот дел на стручниот испит можат
да присуствуваат само претседателот, члено-
вите и секретарот на испитната комисија, а
вториот дел на стручниот испит е јавен.

Полагањето на третиот, практичниот дел на
стручниот испит не се снима. Се спроведува во

НАЦИОНАЛЕН ДОГОВОР ПОМЕЃУ 
СКМ И МСД ЗА ЧЛЕНСТВОТО ВО FDI
На 30.11.2016 година претседателот на Стоматолошката ко-

мора на Македонија (СКМ), проф. д-р Владимир Поповски и
претседателот на Македонското стоматолошко друштво (МСД),
проф. д-р Соња Апостолска го потпишаа националниот Дого-
ворот со кој се дефинира партиципацијата на македонските
стоматолошки асоцијации, односно стоматолози во Светската
стоматолошка федерација (FDI). Со тоа, Стоматолошката ко-
мора на Македонија стана членка на најголемата светска про-
фесионална стоматолошка асоцијација која предлага решенија
за глобалните проблеми и прашања, а дава и препораки ви-
тални за иднината на стоматологијата.

Инаку, Извршниот одбор на Комората кон крајот на 2015 го-
дина донесе Одлука за аплицирање за редовно членство во  FDI
во која партиципираат околу 200 професионални асоцијации,
членки од повеќе од 130 држави. Според сите критериуми FDI
е најголема, најрелевантна и највлијателна дентална асо-
цијација на светско ниво. 

Во рамките на своите активности, FDI организира конгреси,
а поддржува и локални и регионални стручни настани со што
континуирано работи на подигнување на квалитетот на стру-
ката, стоматолошката здравствена заштита и на подобрување
на свеста за оралното здравје на светската популација. Имајќи
ги предвид надлежностите, како и јавните овластувања на
СКМ ( почнувајќи од пробната работа, стекнувањето со лицен-
ца, контролата на стручната едукација и стручноста во рабо-
тата на докторите на стоматологија), членството во FDI секако
е можност и мотив повеќе со кое вредностите, мисијата и це-
лите на оваа глобална дентална асоцијација ќе се трансфери-
раат кон докторите на стоматологија во нашата земја. 

здравствени установи кои спроведуваат
здравствена дејност од областа на стоматоло-
гијата, овластени од Стоматолошката комора
или во просторија на Стоматолошката комора
во која е инсталирана опрема која овозможува
симулирање на стоматолошка интервенција, а
се состои од разговор со пациентот и од него-
виот интраорален и екстраорален преглед.

При полагањето на стручниот испит прече-
корувањето на времетраењето на испитот зна-
чи дека испит не е положен.

Испитната комисија е составена од пет чле-
нови кои се доктори на наука од областа на ме-
дицината, односно фармацијата, “односно од
областа на стоматологијата, со издадени
најмалку пет научни труда со импакт фактор и
најмалку три месеци во последните пет годи-
ни поминато на обука во земјите членки на
ОЕЦД. На членовите на комисијата им се
определуваат заменици кои ги исполнуваат
истите услови како и членовите на комисијата.“



При организирањето на собирите, Стомато-
лошката комора води сметка за квалитетот и
на организаторот, во смисла дали тој  е акти-
вен субјект и дали има стручно тело со задо-
волителни законски критериуми за да може да
се јави како организатор на стручен стомато-
лошки собир. Во овој контекст, Комората има
предвид дека  стручните здруженија кои се ор-
ганизатори на едукативните настани не се асо-
цијација на обични граѓани, туку на професио-
нални здруженија кои имаат членови со струч-
но - научни звања и се истакнати во профе-
сијата. 

Комисијата за стручни стоматолошки пра-
шања води сметка  подносителот на барање-
то на акредитацијата за некој стручен собир да
има обезбедено минимум услови за предава-
чите (за домашен, домашен со меѓународно
учество или меѓународен стручен стомато-
лошки собир) коишто се регулирани со меѓу-
народна регулатива., Се води грижа да бидат
исполнети и просторните и техничките услови
за одржување на стручните собирите. На секој

стручен собир Комисијата
за стручни прашања деле-
гира супервизори кои има-
ат обврска да присуствува-
ат на стручниот собир и да
дадат оценка за тоа дали
најавените теми и предава-
чи од организаторот се реа-
лизирале и дали  просторно
- технички услови се задо-
волени. 

Супервизорот подготвува
извештај,  формулар кој го
пополнува тој, а го потпи-
шуваат и претседателот на

друштвото/здружението (организатор) и пре-
тседателот на Комората.

Учесниците на стручните собири добиваат
сертификати на крајот од собирот на кој мора
јасно да е назначено дека собирот е акреди-
тиран и бодиран од Комората, да има баркод
што го издава СКМ, да биде потпишан од пре-

Една од обврските на Стоматолошката ко-
мора на Македонија, во делот на јавните ов-
ластувања е и континуираната стручна стома-
толошка едукација на докторите по стомато-
логија во Р .Македонија. Комората  има улога
на регулатор на континуираната едукација, а
ова овластување е во ингеренции на Коми-
сијата за стручни стоматолошки прашања при
СКМ заедно со координаторот на оваа Коми-
сија, претседателот на Комората. Задача на
ова тело е да ги анимира организаторите на
стручните стоматолошки собири во државата
(стручните друштва и здруженија) да донесат
актуелни теми и потврдени и признати пред-
авачи. Поинаку кажано, основна заложба е да
се обезбеди висок квалитет на стручните со-
бири што е од особена важност за стомато-
лошката пракса. Притоа треба да се има пред-
вид дека стоматологијата постојано оди на-
пред и секојдневно се промовираат нови ме-
тоди, техники  и нови дентални материјали.

Согласно своите овластувања, Стоматолош-
ката комора изготвува годишен план од
пријавените стручни настани, се грижи тие да
бидат распределени низ различни региони за
полесна достапност на предавањата до член-
ството, да се организираат во текот на целата
календарска година и да ги задоволуваат ба-
рањата во однос на актуелноста на темите и
новитетите. 

На секој стручен собир Коми-
сијата за стручни прашања

делегира супервизори кои има-
ат обврска да присуствуваат

на стручниот собир и да да-
дат оценка за тоа дали

најавените теми и предавачи
од организаторот се реализи-

рале и дали  просторно - тех-
нички услови се задоволени

Квалитетот на  стручните собири 
го верификуваат супервизорите 

КОНТИНУИРАНО  СТРУЧНО УСОВРШУВАЊЕ 
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тседателот на Комората и, секако, од претсе-
дателот на друштвото или здружението кое го
организира настанот.

Како што е познато, согласно член 129 од За-
конот за здравствена заштита, докторите на
стоматологија во Р. Македонија имаат закон-
ска обврска континуирано да се едуцираат и
обучуваат што е во нивен интерес и секако во
интерес на пациентите. За обнова на работна-
та лиценца тие секоја година, треба да обез-
бедат по минимум 20 бода, односно да доста-
ват сертификати во Комората со што ќе ја  до-
кументираат стручната едукација, врз основ на

што по седум години ќе може да ја обноват ра-
ботната лиценца. 

Стоматолошката комора, како професио-
нална асоцијација е отворена за соработка со
денталните професионални асоцијации и
здруженија и е подготвена да помогне во
обезбедувањето на  квалитетни  предавачи со
актуелни теми. Во таа смисла веќе долги го-
дини успешно функционира и соработка на
коморите за  размена на предавачи од К4 гру-
пата во која членуваат стоматолошките комо-
ри од регионот. 

На 18 октомври 2016 година во Белград,  Стомато-
лошката комора на Србија беше домаќин на состано-
кот на претставниците на коморите од К4 групата (ко-
морите од Македонија, Словенија, Босна и Херцего-
вина  и Хрватска). На овој состанок на професионал-
ните асоцијации од регионот присуствуваа претседа-
телот на Стоматолошката комора, проф. д-р Влади-
мир Поповски  и претседателот на Извршниот одбор
на Комората, д-р  Маријан Денковски. Како главна те-
ма беше поставено прашањето за проширување на
оваа коморска асоцијација со уште една членка, Сто-
матолошката комората на Србија. На состанокот беа
дискутирани можностите за ваквиот чекор, пред се,
поради разликите во законска регулатива во однос на
коморското работење и ингеренциите, односно ов-
ластувањата  што коморите ги имаат.

Во таа смисла треба да се нагласи дека Стомато-
лошката комора на Македонија, Комората по дентал-
на медицина на Хрватска, Стоматолошката комора на
Босна и Херцеговина, како и Секторот за стоматоло-
гија при Лекарската комора на Словенија имаат јавни

овластувања во однос на издавањето,
продолжувањето, обновувањето и
одземањето на лиценците за работа на
докторите по стоматологија, како и во
спроведување на стручните испити или
нивната нострификација, континуира-
ната стоматолошка стручна едукација и
стручниот надзор врз работата на сто-
матолошките здравствени установи и
работници. За разлика од нив, Стомато-
лошката комора на Србија се издвојува
со поинакви ингеренции и поголемиот

дел од јавните овластувања ги врши во договор со
Министерството за здравство на Р. Србија. Поради
ваквите разлики во ингеренциите, претставниците на
коморите одлучија на следниот состанок што е пла-
ниран да се одржи во Скопје, во првата половина на
2017 година, да се разгледа можноста на кој начин да
се надминат разликите за да се дефинира и можнос-
та за проширување на коморската асоцијација со уш-
те една членка од регионот. 

Покрај темата за проширување на К4 групата, пре-
тставниците на коморите дискутираа и за зголемува-
ње на стручната соработка и размената на искуства,
како и за изнаоѓање на заеднички решенија за про-
блемите коишто го засегаат  членството во се-
којдневната практика.

Во состав на оваа средба се одржа и меѓународен
стоматолошки собир на кој проф.д-р Љубен Гугув-
чевски од Стоматолошкиот факултет-Скопје (УКИМ),
имаше свое пленарно предавање.

Д-р Маријан Денковски

Разгледана можноста за влегување на
Стоматолошката комора на Србија во К4 

НА СОСТАНОКОТ ВО БЕЛГРАД 



Почитуван д-р Стево Поп-Ристов, од
Регионалниот одбор Гевгелија бевте
предложен за награда по повод Јуби-
лејот 20 години од постоењето на Ко-
мората. Може ли да ни кажете што за

Вас значи ваквото при-
знание дадено од фела-
та, од Комората?

Како прво, да ви се за-
благодарам за честа што
ми ја укажавте по повод
јубилеот од 20 години
постоење на Стоматолош-
ката комора .

Па, искрено да ви кажам
пофалницата пријатно ме
изненади и многу ми зна-
чи . А зошто ми значи?

Па после толку години
посветена и одговорна работа конечно
некој да те пофали за целиот труд што го
имам дадено за граѓаните од Гевгелија и
пошироко. Сепак, во оваа прилика сакам
искрено да им се заблагодарам на моите
колеги како и на членовите на Стомато-
лошката комора што ме избраа во група-
та на успешни стоматолози.

Веќе долго време сте во приватната
практика и водите успешна ордина-
ција. На што се должи вашиот успех во
работењето?

Доста долгу сум во оваа дејност. На што
се должи успешноста?

Успешноста се должи на целосна посве-
теност кон оваа работа.

Љубовта ,волјата за напредок и усовр-
шувањата , а секако не смее да се забора-
ви и материјалната награда.

Морам да споменам дека цело време
имам огромна поддршка и помош од
мојата фамилија,посебно од мојата соп-
руга која е исто така стоматолог исто така
ја користам приликата да го поздравам и
пофалам целиот мој стоматолошки тим
кој има голема заслуга за успешноста на
стоматолошката клиника.

Стоматолошкиот туризам во Гевгелија
е  дел од Вашата и практиката на Ва-
шите колеги?

Стоматолошкиот туризам е дел од Гев-
гелија. Гевгелија, град кој е познат како
балкански Лас Вегас (поради присуство
на повеќе казина) .

Бо последнава деценија се издвојува од
другиве градови со присутноста на голем
број стоматолошки ординации. Тоа се
должи на местоположбата на Гевгелија и
отворањето на границата кон соседна
Грција.

Постигнувате баланс помеѓу желбите
на пациентите во смисла на висина на
цените на услугите и цените за стома-
толошките услуги што ги диктира па-
зарната економија?

Стоматолозите во Македонија работат
со цени на стоматолошки услуги кои се
најниски во Балканот, а сигурно и во Ев-
ропа. Гевгелија е дел од Македонија и
мислам дека стоматолошките услуги ов-
де се пониски и од некои градови во Ре-

Мора да постои 
баланс со желбите 

на пациентите, 
па затоа  гледаме 

секогаш да им бидат 
задоволени, но не 

и за сметка на 
нивното здравје

Посветеноста и тимската 
работа се клучот за успехот
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Д-Р СТЕВО ПОП-РИСТОВ



публиката. Клиентелата од соседна Грција
што е присутна на нашите простори се со
низок материјален буџет, па затоа бараат
стоматолошка услуга во пограничните
градови каде е поефтина.

Што со желбите на пациентите?

Мора да постои баланс со желбите на па-
циентите, па затоа  гледаме секогаш да им
бидат задоволени, но не и за сметка на нив-
ното здравје. Така, секогаш им посветува-
ме  доволно внимание за  да им објасниме
на нашите пациенти што е најдобро за нив
за да имаат здрава и убава насмевка.

А што е со услугата? Услугата секогаш е
на највисоко ниво.

Како искусен и признат во својата про-
фесија, имате ли некој совет што би са-
кале да им го дадете на младите колеги?

Сакам да им порачам на нашите млади
колеги да ја сакаат својата професија и да
бидат посветени ,одговорни и да напред-
уваат за да не надминат нас, а со тоа да
станатат еминентни стоматолози и да му
докажат на светот дека во оваа наша ма-
ла држава постои светски рангиран кадар.

Дали сте задоволни од функционира-
њето на Стоматолошката комора на
Македонија? Има ли некои работи за
кои Комората би требало повеќе да се
ангажира?

Во  врска со работењето на Комората,
би сакал да истакнам дека јас сум стома-
толог кој е врзан со секојдневните об-
врски во ординацијата . Дека условите се

одлични не може да се пофалиме, но се
чувствува напредок во однос на разрешу-
вање на проблемите што ние стоматоло-
зите ги имаме, а за тоа сметам дека пред
се е заслужна Комората со својата анга-
жираност - во смисла да ги претстави про-
блемите на колегите пред институциите
во чии раце лежи нивното разрешување
и    тука пред се мислам на Фондот за
здравствено осигурување и Министер-
ството за здравство.

На регионално ниво се одржуваат сос-
таноци и претставникот на Комората во
нашиот Регион редовно не информира за
случувањата  што  секако, сметам дека е
многу важно. Одржување на комуника-
цијата помеѓу колегите од цела држава и
оние кои се во позиција да ги пренесат
ставовите на фелата пред институциите
сметам дека е прв услов за надминување
на проблемите.

11vox dentarii

разговор

СТОМАТОЛОШКА КОМОРА НА МАКЕДОНИЈА



Министерството за здравство во Р.
Србија ги повока здравствените установи
од областа на стоматологијата и од ес-
тетската хирургија да се пријават докол-
ку се заинтересирани за да се вклучат во
промоцијата на здравствениот туризам за
Србија. Во отворениот повик, објавен на
сајтот на Министерството се наведени ус-
ловите што мора да ги исполнат здравст-
вените установи за Министерството за
здравство во соработка со Министер-
ството за трговија и за туризам да може
да ги промовира во кампањата со која ќе
се привлекуваат странци да доаѓаат во

Србија за стоматолошки услуги и естетс-
ки зафати кои во оваа земја се повеќек-
ратно поевтини отколку во странство.

Министерот за здравство, Златибор
Лончар, неодамна истакна дека здравст-
вениот туризам е неискористен потен-
цијал за србија и дека Министерството за
здравство одлучило активно да се вклучи
на неговото јакнење, така што ќе им по-
могне на приватните здравствени уста-
нови од областа на стоматологијата и ес-
тетската хирургија да привлечат пациен-
ти од странство.

Тој рече дека тоа мора да биде уреден
систем во кој нема само да се промиво-
раат ординациите туку и Министерството
за здравство ќе го гарантира квалитетот
на нивните услуги. 

Претседателот на Републичката струч-
на комисија за пластична хирургија,
проф.д-р Маријан Новаковиќ, посочи де-
ка здравствениот туризам е многу повеќе
застапен во земјите во опкружувањето на
Србија.

“Ќе почнеме со реконструктивни и ес-
тетски операции. Има многу заинтереси-
рани луѓе, пред се од нашата дијаспора и
странци  кои живеат во нивното опкружу-
вање”, рече тој.

Специјалистот по протетика, д-р Милоје
Стефановиќ, истакна дека Стоматолош-
ката комора и Министерството за
здравство се вклучиле во акцијата и дека
е формирана Комисијата која ќе контро-
лира дали ординациите ги исполнуваат
условите.

Во почетокот здравствениот туризам ќе
се рзвива во областа на стоматологијата
и пластичната и реконструктивната хи-
рургија а во план е во иднина да се вклу-
чат и РХ центрите.

Србија официјално ќе промовира
стоматолошки туризам
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Ова e нов концепт на апарат во ен-
додонцијата, според  системот ‘се-
во-едно‘ (all in one) и претставува
флексибилен, компактен уред кој
има  комбинација на одредување и
мерење на коренско-канална дол-
жина со истовремено механичка об-
работка и дефинитивна оптурација
при што нуди  непроценливи пред-
ности.  EndoPilot-от  се интегрирани
неколу различни поврзани елементи
кои се оттчитуваат на екран (player)
со што се   овозможува  интуитивно
ракување и едноставна и брза нави-
гација со менито на екранот со под-
дршка од еден прекинувач за кон-
трола на ногата . Уредот  бара многу

мал простор поради својата ком-
пактност. Аголот на следање на ек-
ранот се прилагодува  и лесно може
да се додадат следните ажурирања
за нови NiTi-датотечни системи или
функции на програма.  Менито за на-
вигација е брзo, едноставнo и ги за-
чувува сите индивидуални контроли
од секој пациент преку допир на ек-
ранот. 

EndoPilot е редефиниција на ендо-
донтска опрема. Изграден и дизајни-
ран од самите стоматолози, секој од
неговите компоненти работат само-
стојно или во комбинација на едни со
други.  Компоненти вклучени во  En-
doPilot се:  електронски апекс лока-

тор, ротари мотор за Crown Down
техника, инструменти за  DownPack
оптимална топлина и пиштол за тер-
мопластична гутаперка. Компонен-
тите се достапни во различни комби-
нации и уредот е можно да се  над-
градува, па EndoPilot може да расте
со вашите потреби. Во тек е компа-
ративна студија која In Vivo ги прика-
жува предностите на овој вид ендо-
донтски систем.

Доц.д-р Илијана Муратовска

ENDOPILOT - Систем на 
револуционерна ендодонција

Продолжуваат едукативните активности 
на најмладите за оралното здравје 

ВО ОРГАНИЗАЦИЈА НА СОВЕТОТ НА МЛАДИ СТОМАТОЛОЗИ НА СКМ 

Новоформираниот Совет на млади стоматолози на
Стоматолошката комора на Македонија продолжува со
своите активности за подигнување на свеста за орално-
то здравје на населението во кои посебна фокус група
се најмладите. Во тие рамки се организираа предавања
во повеќе училиштата низ Македонија, а на 27.10.2016 го-
дина вакви едукативни работилници се одржаа и за уче-
ниците во ОУ “Кирил и Методиј”  во Скопје. Иницијатива-

та за  овие едукативни предавања беше на барање на са-
мото училиште, а за дечињата беше обезбеден прибор за
орална хигиена од нашите пријатели од Colgate. 

Ваквите активности на Совет на млади стоматолози
ќе продолжи и во иднина, имајќи предвид дека  уна-
предувањето на свеста за оралното здравје е од исклу-
чително значење како за граѓаните, така и за стомато-
лошката фела.

превентива



Индиректните протетски надомес-
тоци треба да обезбедат висока есте-
тика и функционално интегрирање во
оралната средина, а воедно и да се за-
доволат барањата и потребите на заб-
ниот техничар, стоматологот и паци-
ентот. 

Безметалните материјали што се ко-
ристат како градивни при изработката
на протетските надоместоци изиску-
ваат одредени услови при формирање
на  самиот безметален систем, како
што е одреден степен на цврстина во
релација со индикациите, хемиска ста-
билност, механичка издржливост и над
се висока естетика.

Независно на позитивните естетски
и функционални перформанси на
цирконијата и керамиката, последни-
те години производителите на ден-
тални материјали демонстрираат ево-
лутивен напредок со синтетизирање
на модифицирани полимерни мате-
ријали и нивно воведување во забо-
техничките лаборатории, како градив-
ни, за изработка на протетички над-
оместоци (Сл. 1). 

Модифицираните полимерни мате-
ријали според хемиски состав пре-
тставуваат PEKK (poly-ether-ketone-
ketone) или  PEEK (poly-ether-ether-ke-
tone). По препораката на призводите-

лот, но и клиничките и искуствата на
забните техничари, може да се корис-
тат за изработка на основата на корон-
ките, мостовните конструкции во
фронталната и бочната регија, покров-
ни протези преку имплантанти и пар-
цијални скелетирани протези (Сл. 2). 

Што се однесува до физичките и ме-
ханички особини како кршливоста на
модифицираните полимери, односно
композитните смоли, покажуваат
двојно поголема отпорност во според-
ба со литиум дисиликатната керамика,
односно прес-керамиката. Биокомпа-
тибилноста на овај материјал демон-
стрира десет пати поголема биолош-
ка подносливост од титаниумот и зла-
тото и веќе се имплементира и во дру-
гите области од медицината, за изра-
ботка на вештачки срцеви валвули,
р’бетни пршлени и вештачки колкови.
Од значаен интерес е да се потенцира
дека поседува многу мала специфич-
на тежина и не подлежи на контракција
и димензиски варијации, со што се по-
веќе се имплементира во изработката
на мобилни и фиксни дентални про-
тетски надоместоци. 

Модифицираните полимери со до-
давање на различни бои и нијанси, оп-
тимално добиваат колорит и изглед и
ги задоволуваат и највисоките естетс-

ки критериуми (Сл. 3 и 4), оптичките
квалификации, еластичност во ди-
зајнирањето и степен на цврстина и от-
порност во функција.  

Литература: 
1. Burkard H. (2009) Esthetics with Resin Com-

posite: Basics and Techniques, Quintessence
Publishing.

2. Burakowski Nohara L: Processing of High
Performance Composites Based on Peek by
Aqueous Suspension Prepregging. Material
Research 2010;13: 245–252
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4. http://www.bredent.co.uk/downloads/ 2_Bio-
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ments_000534GB.pdf
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Даниела Мицковска, 
Ивона Ковачевскa, Елена Накова,

Павле Апостолоски
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Високо модифицирани полимерни материјали
еволутивен чекор во денталната протетиката

Сл. 1 - Модифицирани полимери

Сл. 2 - Еволутивен развој на модифицираните 
полимерни материјали

Сл.3 - Полимерна основа фасетирана со 
светлополимеризирачки композит

Сл.4 – Естетска имитација на гингивата 
на мостовна конструкција 
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ВО ОРГАНИЗАЦИЈА НА IVOCLAR VIVADENT ВО БЕЛГРАД 

За 1.200 учесници од белградскиот симпо-
зиум „Competence in Esthetics”, сабота, 14 но-
ември 2016 година беше исклучително воз-
будлив ден, исполнет со активности. Од еду-

кација и демонстрација до рабо-
тилници и дружење, секоја минута
на учесниците беше исполнета.

Со над десет предавања од рено-
мирани меѓународни предавачи, на
учесниците им се даде возбудлив
увид во денешната стоматологијата,
како и во нејзинатанепосредна идни-
на. Покрај тоа, имаше и четири рабо-
тилници кои им овозможија  на учес-
ниците да ги комбинираат теоријата и
практиката и понатаму да ги продла-
бочат своите знаења и вештини.

Во своето поздравно обраќање г-
дин Gernot Schuller , директор за
продажба за Австрија и Источна Ев-
ропа, ги презентираше клучните
трендови на стоматолошкиот  пазар,
а потоа зборот го предаде на моде-

раторите на симпозиумот, проф. д-р Алек-
сандар Тодоровиќ и д-р Игор Ристиќ (Србија).

Темели на естетиката

Во првото предавање под наслов „Про-
тетска  револуција: нови протоколи и инова-
тивни процедури”,  д-р Mauro Fradeani (Ита-

лија) зборуваше за условите што треба да се
исполнат, со цел да се постигне функциона-
лен  и естетски резултат - од планот за леку-
вање и тимска соработка, до разбирање на
потребите на пациентот, како и изборот на
реставративните материјали. Второто пред-
авање под наслов „Естетски проблеми во
преодната зона – повторна изработка на над-
оместоците поради подобрување на изгле-
дот на гингивата” го одржа Murilo Calgaro
(Бразил), кој покажа колку стана предвидли-
ва извонредноста  во стоматологијата, пред
се, благодарение на новите материјали и тех-
нологии.

Сложена орална 
рехабилитација - предизвик

„Промена на вертикалната димензија во
фикснопротетската терапија” е насловот на
третото предавање, кое го одржа вонред-
ниот Проф. д-р Марко Јаковац (Хрватска).

Повеќе од 1.200 стомато-
лози, забни техничари 

и претставници на 
стоматолошката 

индустријата од земјите
во Централна и Источна
Европа, не ја пропуштија

можноста да 
учествуваат на 

симпозиумот 
„Competence in Esthetics” 

во организација на 
Ivoclar Vivadent, кој донесе

широк спектар на теми
релевантни за сегашно-

ста и иднината на 
стоматологијата

„Competence in Esthetics” како поглед
кон иднината на стоматологијата  

Обраќање на Gernot Schuller  



Професорот Јаковац истакна дека сложената орална
рехабилитација е предизвик за лекарите, особено по-
ради тоа што вообичаено вклучува и функционална и
естетска рехабилитација на пациентот. Откако го дове-
де својот среќен пациент на сцената, неговото пред-
авање стана многу емоционално.

Нови техники и производи

Програмата продолжи со предавање од страна на до-
цент д-р Ивана Радович (Србија) со темата „Универзални
атхезиви: може ли да биде премногу едноставно ?” во која
прикажа нови концепти базирани на употребата на уни-
верзални атхезиви. Предавањето:  „Индикации за Bulk-
пополнењата”, го одржа д-р Marcus Lenhard (Швајцарија).
„Подеднакво добри како конвенционалните полнења, но
поедноставни и побрзи” се карактеристиките на компо-
зитите за Bulk-техниката”, изјави д-р Ленхард. Прикажу-
вајќи неколку случаи тој зборуваше за соодветни инди-
кации за Bulk-полнењата.

„Оптимизација на процесот: клучен фактор за успех” е
насловот на предавањето одржано од страна на д-р Flo-
rin Cofar (Романија), во кое тој истакна дека текот на ра-
ботата е клуч за да се постигнат посакуваните резултати.
Florin Stoboran (Романија) ја претстави метал-керамика-
та како алтернатива во протетски третман, како за  лека-
рите, така и за забните техничари. Под слоганот „Imagis-
tic- величествена приказна за боите” презентира дека ме-
тал-керамиката е генерално стабилна и дека овозможу-
ва континуиран напредок во забната техника.  Stoboran ја
импресионираше стручната публиката со своите извон-
редни реставрации и со одличниот настап на Belexpo-
centаr.

Трендови: целосно керамички  
и монолитни надоместоци

Под наслов „Истражување на границите”, германските
експерти Oliver Brix и проф. д-р Daniel Edelhoff  со публи-
ката споделија концепти, како и долгогодишно искуство
со сложените рехабилитации со целосно- керамички ма-
теријали. Со деветото предавање на тема „SR Nexco Com-
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Oliver BrixМодератор: проф. Александар Тодоровиќ
и д-р Игор Ристиќ во панел-дискусијата

Д-р Mauro Fradeani

Murilo Calgaro

Емотивно предавање: Проф. Марко Јаковац со пациентот



posite & Flask во имплантопротетиката – модерен на-
чин на користење на композити „,  Annette von Hajma-
sy од Германија отвори ново поглавје, според кое, ком-
позитите од неколку причини се повеќе се користат на-
место керамиката  кај металните конструкции. Една од
причините е тоа што композитните материјали ги ште-
дат ТМЗ и антагонистите.

„Три начини на монолитни емоции - три начини за по-
беда”, беше насловот на предавањето, кое заеднички
го одржаа проф. д-р. Зоран Ковач и г-дин Велимир
Жујиќ (Хрватска). Нивната презентација ги прикажа си-
те фази на комплексните импланто-протетски рехаби-
литации во кои беа вклучени монолитни реставрации,
направени целосно дигитално.

Работилници и панел дискусии

Програмата на симпозиумот беше заокружена со не-
колку работилници наменети за продлабочување на
насловите на темите, а панел дискусиите на присутни-
те им обезбедија можност за директен контакт со пред-
авачите. „Нашата цел е да ги поврземе професионал-
ците од различни области, а се со цел за понатамошно
унапредување на стоматологијата”, објасни Gernot
Schuller  

„Неверојатно е колку Ivoclar Vivadent поставува нови
стандарди кои овозможуваат одржување  на вакви нас-
тани на високо ниво”, сумираше еден од учесниците.

Одлична атмосфера на забавата

Вечерните часови беа резервирани за забавата на
„Ивоклар Вивадент и пријателите “ (“Ivoclar Vivadent &
Friends”), во која учесниците се опуштија  и дружеа,  а
која го означи крајот на уште еден успешен “Compet-
ence in Esthetics” симпозиум. Следната година симпо-
зиумот ќе се одржи во Виена.

современа стоматологија
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Програмата се заокружува со работилници

Проф. Daniel Edelhoff 

Annette von Hajmasy

Велимир Жујиќ и пациентот со танцување го затвараат конгресот

"Ivoclar Vivadent and Friends" забава
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конгреси - симпозиуми 
ксу
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Датум Место Собир Тема

12.02.2017 Гостивар Симпозиум Концепти на пристапот на стоматологот 
кон стоматогнатиот систем на пациентот

04.03.2017 Прилеп Симпозиум Современи принципи и протоколи во стоматологијата

18-19.03. 2017 Скопје Дентал митинг

25.03.2017 Скопје Работилница

31.03.2017 Скопје Курс и симпозиум

01.04.2017

22.04.2017 Скопје Симпозиум

29.04.2017 Скопје Симпозиум Нови граници на денталната естетика

06.05.2017 Скопје

13.05.2017 Скопје Симпозиум

14.05.2017 Скопје Симпозиум

20.05.2017 Скопје Симпозиум

27.05.2017 Куманово Симпозиум Рано откривање на орален карцином

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 

14.10.2017 Скопје Симпозиум

28.10.2017 Скопје Симпозиум

29.10.2017 Тетово Симпозиум

04.11.2017 Штип Симпозиум

10 и 11.11.2017 Тетово

25.11.2017 Скопје Симпозиум



- работилници 2017
Предавачи Организатор активно пасивно  

проф. д-р Р. Исуфи, проф. д-р Б. Капушевска, асоц.проф. Стомтолошко друштво на Албанците
Р. Адеми Абдули, проф.д-р Ј. Бундевска, проф.д-р С. Георгиева

проф.д-р А. Грчев, д-р.сци. В. Радојкова-Николовска, ДДДММ - Стоматолошко здружение на Македонија 12 8
доц.д-р. Р. Обрадовиќ, доц.д-р. Н. Николова

Здружение на општи стоматолози (МСД)

Здружение на специјалисти по болести 
на устата и пародонтот (МСД)

Здружение на специјалисти по ортодонција (МСД)

Здружение на специјалисти по ортодонција (МСД)

Здружение на специјалисти по орална хирургија (МСД)

проф.д-р. А. Миновска, проф.д-р. И. Ковачевска, проф.д-р. 
Х, Јуриќ, доц.д-р. Т. Узунов, доц. Д. Филчев, сци.д-р Г. Талмор ДДДММ- Етернитас 12 8

Европски факултет

Здружение на специјалисти по 
стоматолошка протетика (МСД)
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Улогата на берберите во 
забната медицина во Македонија

Колку и да сакаме да се враќаме наназад во историјата
на забната медицина, не можеме да допреме до каков
било сигурен податок за времето, просторот и другите
материјални податоци.

Времето пред појавата на овој сегмент учесници е ис-
полнето со многу разновидни инциденции кај народите
од целиот свет. Во интерес на просторот, накусо ќе на-
правиме пресек во кој ќе ги акцептираме само најдоми-
нантните поединости.

Периодот од почетокот на човекот до првите пишани
споменици го зафаќа времето на предисториската ера,
кое се поклопува со општественото уредување на прво-
битните заедници, во кои владеело емпириско и демо-
нистичко сфаќање за болестите.

Човекот се појавил во палеолитот, во мустериенската
епоха, според француските наоѓалишта.

Ако тргнеме од палеолитот, преку неолитот и бронзе-
ната до железната епоха, ќе видиме дека човекот им се
спротивставувал на различни тешкотии, и во такво вре-
ме се развивал и напредувал. Првиот начин на лекува-
ње бил во вид на инстинктивните движења, кој преоѓа во
емпирија, што од некои автори се смета тој период е вре-
ме кога „инстинктот е заменет со свеста“.

Проучувањето на лекувањето на луѓето од праисто-
ријата ни дава интересни податоци за забната медици-
на што ја потврдува тезата дека стоматологијата е пос-
тара од историјата на медицината.

Како одминувало времето, така се зголемувал инте-
ресот за уредување на тогашното забно здравство.

Првите пишани закони се појавиле во времето на аси-
ро-вавилонското царство, познато како Хамурабиевиот
законик (1791–1750 год. пр.н.е.), кој се обидел колку тол-
ку да го дисциплинира однесувањето во забното
здравство. Тој со неговиот закон ги воспоставил цивил-
ната и кривичната одговорност на учесниците во забно-
то здравство.

Хамурабиевиот законик првпат ги спомнува и бербе-
рите кои вршеле помали хируршки интервенции, што
всушност се однесувало на вадењето на забите. Забни-
те лекари, покрај другото, секогаш ги носеле со себе и
забните инструменти. Од ова може да се заклучи дека и
старите асиро-вавилонски текстови од најстарата меди-
цинска литература ја потврдуваат хипотезата за болес-

тите на устата и забите уште пред 3.000 години пред на-
шата ера. 

Сл. 1. Вадење заб од страна на една персиска тајфа

Египет се смета за центар на светот. Таму се прокла-
мирал анимизмот, кој на медицината ѝ дал магиско-ре-
лигиско обележје. Херодот (од средината на V век пр.н.е.)
го опишува Египет како татковина на медицинските
стручњаци, каде што медицината била специјализирана
така што секој специјалист ги лекувал оние кои биле бол-
ни од видот на неговата специјалност.

Римската забна медицина е предвесник на општата
медицина, најмалку пет века, а била со одвоен почеток.

Средновековната забна медицина била во опаѓање,
бидејќи со неа се занимавале бербери и други надриле-
кари наместо забните лекари.

Екстракцијата на заби била нивната примарна дентал-
на интервенција која му дала белег на овој период.

Во периодот од почетокот на XVII до средината на XVI-
II век, во времето на барокот, продолжил напредокот на
стоматологијата кој започнал во времето на ренесансата.

Во почетокот на XVIII век век со стоматологијата за-
почнале да се занимаваат специјалисти хирурзи-бербе-
ри, чие стручно образование било пониско од лекарско-
то, но и покрај тоа овој настап е како нова фаза во сто-
матологијата. Еден од најзаслужните за ваквата состојба
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бил францускиот хирург-бербер Пјер Фошар (Pierre Fa-
uchard, 1678-1761), кој со право го нарекле „татко на мо-
дерната стоматологија“. Тој припаѓал на групата „chirur-
gien dntiste“, која се појавила во 1700 година.

Во времето на барокот, стоматологијата најмногу на-
ореднала во Франција благодарение на хирурзите-бер-
бери.

Ќе се навратиме на средниот век за да ја вклучиме и
македонската забна медицина, иако таа во општата сос-
тојба имала свој национален белег.

Основно за ваквиот карактер на Македонија е тоа што
таа постојано била на бришан простор од разни добро-
намерници, но повеќето од нив биле робовладетели.

Средновековната медицина во Македонија (XIII–XIV
век) потпаднала под владеење на српската власт, но на-
бргу потоа на власт дошла и турската, така што повеќе-
то нации и религии ја измениле, покрај другото, и забна-
та медицина, но сепак христијанските храмови останале
и понатаму да бидат значајни културни центри.

Во јужнословенските земји сè почесто доаѓале учени
лекари од прочуените европски универзитети: Салерно,
Болоња, Падова, Равена, кои биле добро платени и ра-
ботеле како „medicus et barberius“. Во ова време се насе-
лувале и Евреите кои доаѓале од Шпанија, прогонувани
од инквизицијата. И покрај овие дојденци, сепак доми-
нантна улога во лекувањето и понатаму играла народ-
ната македонска забна медицина.

Во средновековната медицинска литература се дава-
ле голем број упатства како, покрај другите болести, тре-
ба да се лекуваат забите.

Сл. 2. Череп на кој се гледаат повеќе фистули и деструкции, 
што е доказ дека забите не се лекувале. Покрај тоа, може 
да се забележи целосна абразија од начинот и видот на исхраната

Подолгите вакви меѓусебни соработки се надополну-
вале и надградувале и се создавале нови единствени ме-
дицински доктрини кои не се применуваат и за време на
турската империја на Балканот. Со своето доаѓање, Тур-
ците донеле и поинаква здравствена култура и навики
кои се манифестирале во повеќе правци, но и своја на-
ука и традиција наследена од Вавилонците и Арапите.

Носители на таа нова забна медицина, покрај малоб-
ројните забни лекари, биле и многубројните народни ле-
кари-емпиричари наречени „еќими“. На тој начин се соз-
дал еден специфичен медицински конгломерат, кој бил
најизразит токму во Македонија, која се наоѓала на
крстопат на влијанијата на материјалната и духовната
култура од Исток и Запад.

По долгото турско усовршување на здравствениот
систем, официјалното прифаќање на медицината како
наука започнало во втората половина на XVI век.

Македонија, како дел од Румелиската област, се на-
оѓала на петтото, последно место за пополнување со та-
ков учен кадар. Здравствената состојба во османлиско-
то царство во текот на XVI век била хаотична. Со меди-
цината и лекувањето се занимавал кој сакал и како што
сакал, што многу негативно се одразувало на здравјето
на народот. За да ги ублажи ненормалните состојби, во
1573 година Султанот издал ферман кој најмногу се од-
несувал на лицата кои го присвоиле називот џерах (хи-
рург) или рабид (лекар) и како такви во своите дуќани низ
чаршијата лекувале луѓе.

Поради таквата состојба, султанот барал да се изврши
проверка на таквите луѓе од страна на главниот лекар и
ако тие имаат цензус да продолжат со лекувањето, а ако
немаат – да се отстранат. Всушност, медицината во Тур-
ција отсекогаш била во рацете на приучените емпирича-
ри-еќими, џераси и ахтари. Токму затоа турските владе-
тели упорно повикувале странски лекари, кои ги прак-
тикувале новите медицински достигнувања.

Во интерес на хигиената и чистотата, исламските про-
писи наложувале ритуално миење пред молитвите, мие-
ње на рацете пред јадење, а миење на устата по јадење.

Меѓутоа, и покрај сите санитарно-хигиенски акции кои
се преземале за подобрување на здравствената состојба
на населението, турскиот период претставува значајно
уназадување на здравствените состојби и пробив на ме-
дицинската наука кај сите јужнословенски народи, а осо-
бено кај македонскиот, кој најдолго останал под турско-
то ропство. Како што рековме, медицината сè повеќе се
уназадувала и била сведена исклучиво на народната ме-
дицина. Народот бил принуден да ги користи таквите ус-
луги на разни еќими, бербери, џераси, тревари, бајачи и
други.

Ахтарството (аптекарството), како претходница на де-
нешната фармација, е еден од најстарите занаети кои по-
текнуваат од нагонската народна медицина. Откривајќи
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ја во природата својата најголема аптека, првобитниот
човек со своето нагонско искуство ги открил и фарма-
кодинамските својства на одделни билки.

На просторот низ Македонија живееле голем број вак-
ви неуки лекари кои, за да ја избегнат големата конку-
ренција, уште на самиот почеток се „специјализирале“ за
одредено лекување, како на пример: ахтари, местачи,
тријачи, бербери, џераси. Подоцна тие се организирале
во „тајфи“ и како такви оделе по панаѓури, собори и на
самото место ги вршеле нивните услуги. Тие тајфи изби-
рале свој шеф (ќаја), кој ги застапувал нивните интереси.
Берберите така организирани се труделе да имаат „лек
за сè“, зашто на тој начин го кревале сопствениот углед
во очите на народот, стекнувале доверба како добри ле-
кари или „баш-еќими“.

Овие наши и туѓите народни лекари, лекувањето го
учеле како занает од некој друг веќе изучен „еќим“ и пок-
рај тоа што тие најчесто биле неписмени. Тоа го потвр-
дувал и Марко Цепенков кој пишува дека неговиот тат-
ко Коста го изучил „еќимскио марифет“ од некој 60-го-
дишен Мијак од Лазарополе, по име Аџи Стојан.

Народните лекари многу често вршеле некои помали
или поголеми хируршки интервенции. Најчесто биле
повреди нанесени од огнено или ладно оружје, или од
„сараџа“ (гнојници) особено на вратот, туморозни про-
мени на усните, деструктивни карциноми на носот. Сите
овие интервенции ги правеле со засекување и отстра-
нување со каутеризација и со употреба на лапис.

Во рамките на нашата средновековна медицина, пуш-
тањето крв заземало многу значајно место. Овој начин
на лекување потекнувал од најстарите времиња и им бил
добро познат на старите Кинези, Египќани, Грци и
Римјани, а се задржал до почетокот на ХХ век.

Пуштањето крв најчесто го применувале неуките на-
родни лекари, еќимите, берберите и други храбри џера-
си. Учените, пак, средновековни лекари го препорачува-
ле пуштањето крв кај берберите и еќимите кои биле спе-
цијализирани за тој зафат.

Интервенциите се изведувале со засекување на некоја
вена со помош на разни ножиња, жилети, ланцети и дру-
ги инструменти. Пуштањето крв можело да се направи
со ставање пијавици на рацете, нозете, вратот и лицето
и други места, особено ако се работело за покачен крвен
притисок.

Пијавиците, како многу драгоцен лек, се купувале и се
чувале дома во стаклени тегли, но во секое време тре-
бало да бидат гладни. Пијавиците се „пуштале“ на кожа
или пак преку шуплива цевка се оставале да допрат до
кожа и кога пијавицата ќе се закачела (залепела), таа ос-
танувала таму сè додека не се изнацицала крв и паѓала
сама.

Народните лекари-практичари чија основна профе-
сија била берберскиот занает одиграле значајна улога во

давањето здравствени услуги на населението. Тие мно-
гу одамна започнале да се занимаваат со лекувањето не
само кај нас туку и во другите земји за кои говоревме,
особено во Франција (1311) каде што професијата на бер-
берите била изедначена со професијата на лекарите. Со
доаѓањето на Турците се зголемува важноста на бербе-
рите кои формирале „тајфи“ и шетале по села и градови
практикувајќи го нивниот занает. Во првата половина на
XIX век, христијанските бербери претставувале значајна
еснафска групација по градовите на Македонија. Тие
толку добро биле организирани што веќе станале и да-
ночни обврзници на турската власт.

л. 3. Неколку примероци на клешти за вадење заби изработени од ковачи
по цртеж и нарачка на берберите и сите оние кои се занимавале 
со вадење заби. Примероците се од просторот на Македонија

Покрај својата редовна работа, берберите се занима-
вале и со засекување на подјазичните френулуми при
пречки во говорењето или пак при нарушени односи во
горниот преден фронт.

Тие вршеле разни инцизии кај големите отоци за побр-
за дренажа во околината што било во врска со забите на
устата и околните проблеми.

Но, не секогаш ваквите интервенции останувале без
трајни последици. Напротив, тие понекогаш добивале
драматичен тек кој завршувал и трагично. Очигледен
пример за вакви случаи е песната што ја запишал Мар-
ко Цепенков „Леле чедо што ме најде“, во која Анастасија
тажи за сина си, умрен од вадење катник на некој при-
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лепски бербер. Песната е обработена во мојата книга
Забни клешти – етностоматолошка култура на Македо-
нија, 1995 год., каде што нашироко е опишана „клетата
рака на берберот, само поради непознавање на бербе-
рот за болеста хемофилија“.

Состојбата и интервенциите во секој случај не можат
да се набројат бидејќи никој не водел книги ниту сметки
за извршителите и за нивните интервенции.

Еден од прочуените лекари и филозофи е и Алмадо
Лузитано. Тој медицина студирал во Саламаино, Сан Ре-
мо и Лисабон, а во 1555 година избегал од шпанската ин-
квизиција и се доселил во Солун. Бил лекар на папата
Јулиј III и предавал медицина во Ферара и Анкона. На-
пишал осум тома од областа на медицината, во кои ос-
миот го посветил и ја обработил патологијата, што пре-
тставува непроценлива вредност за историјата на меди-
цината на Македонија.

Проф. д-р Бранислав Даштевски

Сл. 4. Пример за една еќимска ординација за вадење заби за тоа 
време опремена како пристојна со сите неопходни работи и со 
помошник-асистент кој бил неодминлив при интервенциите

апологија

vox dentarii



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 15 март. Дополнителни информации
може да добите секој работен ден во Стоматолош-
ката комора на Македонија или пак  на телефон 02
3246 851 или 3246 852.
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Состојби кои предизвикуваат прекумерно 
крварење важни за стоматолошката пракса
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Ксеростомијата и нејзиното влијание врз оралното
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Вовед
Проблемот со крварење и хемостаза е

сеопфатно согледан во достапната, до-
машна и меѓународна медицинска лите-
ратура. Сепак, се стекнува впечатокот де-
ка проблемот со крварење и хемостаза во
секојдневната стоматолошка/оралнохи-
руршка пракса е недоволно јасен, како на
младите стоматолози така и на искусни-
те орални хирурзи. Тоа може да се оправ-
да со брзиот напредок на медицинската
струка, развојот на нови сознанија за мно-
гу болести поврзани со нарушување на хе-
мостазата, развојот на нови методи за ле-
кување на истите, како и развој на нови ле-
кови кои делумно или целосно ги замену-
ваат постарите методолошки и доктри-
нарни ставови.

Секое крварење после екстракција на
заб кое трае подолго од 20 минути може да
се квалификува како патолошко крваре-
ње под услов да се исклучи секундарно и
трауматско крварење. Патолошкото крва-
рење нема строго дефинирани димензии
– кога почнува и колку трае, поради тоа
што може да се присутни и некои локал-
ни и општи фактори кои може да влијаат
на клиничката слика на секое крварење.

Во литературата не постојат клинички
податоци кои би биле базирани на пара-
метрите за должина на нормално (физио-
лошко) и патолошко крварење. Според не-
кои автори, крварењето кое трае повеќе од
20 минути може да биде толерирано и до
4 часа, и во рамки на тоа време не е неоп-
ходно да се бара помош од соодветен ле-
кар-специјалист. После 4 часа континуи-

рано крварење, се смета дека мора да се
применат некои мерки на хемостаза. Пра-
шањето кои се тие мерки на хемостаза е
дилема со која во праксата се соочуваат го-
лем дел од стоматолозите.

Причинители на 
прекумерно крварење
Оралнохируршката пракса досега по-

кажала дека трауматското крварење е по-
често и клинички повеќе препознатливо
во споредба со патолошкото крварење и
дека истото адекватно и навремено се ре-
шава со методите на локална хемостаза.

Проблем претставува патолошкото
крварење кое настанало како последица
на заболувања со хеморагичен синдром и
после предозирање со антитромботска те-
рапија.

Најчести и најдобро проучени состојби
кои предизвикуваат прекумерно крваре-
ње, а особено важни за секојдневната
оралнохируршка пракса се: тромбоцито-
пенија, коагулопатии (хемофилија, нама-
лена концентрација на витамин К-завис-
ни коагулациони фактори) и предозира-
ње со антитромботска терапија.1-4

Тромбоцитопенија
Тромбоцитопенијата означува намален

број на тромбоцити (Тr) во периферната
крв (<100 x 109/L), а клинички се манифес-
тира со хеморагиски синдром. Спрема
бројот на тромбоцити, тромбоцитопе-
нијата се дели на: умерена (Tr 50-100 x 109/L)
, среднo изразена (Tr 30-50 x 109/L), тешка
(Tr 10-30 x 109/L), многу тешка (Tr <10 x 109/L).
Крварењето вообичаено се јавува при
вредности на Tr <50 x 109/L.5 Крварењето
настанува на кожата и/или на лигавица-
та, непосредно по траума, добро реагира
на локална компресија и нема склоност
кон повторување, по што и се разликува

од крварењата кај коагулопатиите. Спон-
таното крварење, обично настанува при
број на Tr <5-10 x 109/L. Најопасна појава е
крварење во централниот нервен систем
кое може да доведе до фатален исход.6

Според механизмот на настанување,
тромбоцитопенијата може да предизвика
намалено или дефектно создавање на
тромбоцити, нарушена распределба на
тромбоцити во циркулацијата и забрзана
разградба и трошење на тромбоцитите.
Клиничката слика многу варира, така што
не постои корелација помеѓу бројот на Tr
и крварењето.7,8

Лекување се спроведува кај пациент со
тешка форма на тромбоцитопенија (Tr 20-
30 x 109/L), кај пациенти со број на Tr <50 x
109/L, со обилно крварење од слузницата
или со зголемен ризик од крварење (хи-
пертензија, пептичен улкус) и во состав на
припрема за оперативен зафат.6-9Целта на
лекувањето е бројот на тромбоцитите да
биде на ниво кое обезбедува добра хемос-
таза (>50 x 109/L) со минимум несакани
ефекти во текот на лекувањето. Најзна-
чајниот лек кој доведува до стекнато на-
рушување на функцијата на тромбоцити-
те е ацетилсалицилната киселина (аspirin)
и нејзини деривати.

Препорачаната дневна доза на ацетил-
салицилната киселина која е доволна за
антитромбоцитно дејство е 100 mg. Пре-
пораката е дека пациентите на кои треба
да им се изврши некоја оралнохируршка
интервенција, а примаат Aspirin, веднаш
да се прекинат со земањето на терапијата,
и да се изврши хируршката интервенција
дури после 5 дена кога ефектот на лекот
ќе помине. Во случај на итна хируршка ин-
тервенција, е потребно да се примени
трансфузија на тромбоцити. Пациентите
кои примаат аspirin, во тестовите за тром-
боцитна агрегација со епинефрин пока-

Состојби кои предизвикуваат
прекумерно крварење важни за
стоматолошката пракса
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жуваат недостаток на вториот бран на аг-
регација, како и ниска концентрација на
аденозин дифосфат (ADP). Основниот тест
којшто рутински се изведува во лабора-
ториите е тест за време на крварење, што
во дадениот случај е продолжено.

Општиот став е дека бројот на Tr >50 x
109/L е доволен за превенција на крваре-
ње во тек на хируршки интервенции, под
услов да е зачувана функцијата на тром-
боцитите.5-9

Коагулопатии
- Хемофилија
Хемофилија А, покрај Morbus von Wil-

lebrand, е најчеста наследна коагулопа-
тија. Се пренесува со изменување на ре-
цесивниот геном на Х-хромозомот, а нејзи-
ната клиничка појава е последица на де-
фицит и/или абнормалност на коагула-
циониот фактор VIII. Хемофилија А се ка-
рактеризира со изразено крварење во раз-
лични делови на телото. Тежината на кли-
ничката слика, изразена со големината на
крварење, е паралелна со намалувањето
на факторот VIIIво плазмата. Кај пациент
со тежок облик на хемофилија (FVIII < 1%)
болеста се манифестира уште во најрани-
от период (крварење при отсекување на
папочната врвца, циркумцизија или при
интрамускулни инјекции). Подоцна, крва-
рењето се јавува во третиот или четврти-
от месец од животот, кога настануваат па-
дови при што се повредува усната, глава-
та и глутеалниот предел. Кај пациент со
умерена хемофилија (FVIII 1-5%) крваре-
њето може да биде спонтано или после
повреда, додека пак кај пациент со лесен
облик на хемофилија (FVIII 5-30%) крваре-
њето се јавува после тешки повреди и/или
хируршки интервенции, па затоа и се за-
бележува подоцна во животот.9

Дијагнозата се поставува на основа на
анамнеза, клиничката слика и лаборато-
риски тестови. Времето на крварење и
бројот на Tr, знаците на примарна хемос-
таза, се нормални. Актирвирано пар-
цијално тромбопластинско време  (aPTV)
е продолжено, додека протормбинското
време (PV) е нормално. Дефинитивна
дијагноза се поставува со одредување на
функционалната активност на FVIII (FVI-
II: C) во плазмата, но понекогаш се одре-
дува и FVIII: Ag.10

Општ принцип на третман на пациенти
со хемофилија е одбегнување на повреди,
одбегнување на употреба на aspirinи дру-

ги НСАИЛ, забрана за давање на интра-
мускулна инјекција, рано препознавање
на знаци на крварење („аура“ која претхо-
ди на појавата на спонтани крварења), со-
одветна подготовка за хируршка интер-
венција.

Во основа, терапијата се состои од над-
ополнување на факторот VIII, што под-
разбира давање на криопреципитати,
концентриран FVIII или рекомбиниран
FVIIIво профилактички или терапевтски
цели. Давањето на свежо замрзната плаз-
ма (FFP)е напуштено поради ниската кон-
центрација на FVIII во плазмата. Крио-
преципитатот содржи околу 150 IU/доза
(не е безбеден од преносливи вируси), до-
дека концентриран FVIII постои во доза
од 500 или 1000 IU. Индикациите за дава-
ње на FVIII при хемофилија се двојни т.е.
акутна, при крварење и профилактичка,
при припрема на пациент за хиуршка ин-
тервенција.

Посакуваната концентрација на фактор
FVIII зависи од типот на крварење и/или
хируршката интервенција. Кај помало
крварење (хематоми, хемартрози) е пот-
ребно да се постигне ниво на FVIIIод 30% и
да се одржи 2 дена. Кај потешко крварење
и мали хируршки интервенции е потребно
да се постигне ниво на FVIII од 50 % и одр-
жи 5-7 дена, додека пак кај поголеми трау-
ми и хируршки интервенции е потребно да
се постигне ниво од 80-100% и да се одржи
7-14 дена или до целосно зараснување на
раната. Со оглед на полуживотот на FVIII,
сите препарати се даваат на 12 ч.

Покрај оваа терапија, кај пациент со
блага или умерена форма на хемфилија
треба да се примени 1,8-dezamino-D-argi-
nin(dezmopresin)во доза од 0,3 μg/kg т.т. со
што се зголемува концентрацијата на FVI-
IIза 2-3 пати во најголем дел од пациенти-
те, но не кај сите. Пациентите со тежок об-
лик на хемофилија не реагираат на овој
препарат.

Инхибиторите на фибринолиза (епси-
лон-аминокапронска киселина – EACA и
транексемична киселина) се употребува-
ат во терапијата самостојно или во комби-
нација со супституциона терапија. Епси-
лон-аминокапронска киселина се користи
во доза од 0,25 mg/kg т.т. на 6 часа, во пе-
риод од 2-8 дена per os или интравенски.
Кај помало крварење, посебно во стомато-
логијата (при екстракција на заби), анти-
фибринолитиците се аплицираат локал-
но, најчесто заедно со некое вазокон-

стрикторно средство и механички средст-
ва за хемостаза, за да се спречат фибрино-
литичките ефекти на плункатa.10-18

- Намалена концентрација на витамин
К-зависни коагулациони фактори
Релативно често нарушување на коагу-

лацијата е токму стекнатиот дефицит на
факторите на коагулација кои се синте-
тизираат во црниот дроб, а за чија синте-
за е неопходен витаминот К. Факторите
кои се синтетзираат во црниот дроб и се
зависни од витаминот К се FII, FVII, FIX и
FX. Важноста на витамин К при синтеза на
овие фактори се согледува во неговата
улога на гама-карбоксилацијата на оста-
токот на глутаминската киселина на на-
ведените коагулациони фактори, кои се
физиолошки активни само после гама-
карбоксилацијата. Недостаток на вита-
мин К, предизвикан со недоволен внес на
храна, нарушена апсорпција или иско-
ристување или примена на орални анти-
коагулантна терапија со антагонисти на
витаминот К, доведува до создавање на
абнормални, неактивни фактори од про-
тромбинскиот комплекс т.н. PIVKA про-
теини (proteins induced by vitamin K ab-
sence or antagonists). Ако се земе предвид
фактот дека овие фактори се синтатизи-
раат во црниот дроб, хроничните хепати-
тиси и цироза на црниот дроб доведуваат
до дефицит на факторите од протром-
бинскиот комплекс и склоност кон крва-
рење. Дефицит на витамин К се јавува кај
пациенти кои се со неадекватна исхрана,
на долготрајна антибиотска терапија (це-
фалоспорини) кои ја уништуваат цревна-
та флора, пациенти со малапсорпциски
синдром, холестаза, хипоалбуминемија и
бубрежна инсуфициенција. Се манифес-
тира со мукокутани крварења.

Дијагнозата се поставува на основа на
анамнеза и лабораториски тестови, про-
должено PV и намалена концентрација на
FII, FVII, FIX и FX.

Лекувањето се состои од давање на ви-
тамин К, а во случај на тешко крварење се
препорачува терапија со FFP. При хепа-
тални заболувања факторите на про-
тромбинскиот комплекс и FVсе намалени
(пред се FVII поради краток полуживот –
6 часа). Причините се многубројни. При хе-
патална инсуфициенција е намалена син-
тезата на овие фактори или се синтетизи-
раат во изменета форма. Дијагнозата се
поставува на основа на намалена концен-
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трација на FII, FVII, FIX и FX со податок за
постоење на хепатално заболување (ако
функцијата на FV е нормална, се работи за
дефицит на витамин К). Овие пациенти
подлежат на внимателен пристап при се-
која интервенција, иако нема активно
крварење, со примена на FFP на 6-8 часа.
Давањето на витамин К,  при хепатални
заболувања, пред се цироза, има мал
ефект.

Дефицит на витамин К-зависните фак-
тори во склоп на малапсорпциски син-
дром и билијарна опструкција се мани-
фестира исто како и кај претходните на-
рушувања, а дијагнозата се поставува во
склоп на синдромот. Лечењето се состои
од давање на витамин К 10 mg поткожно,
еднаш дневно, до нормализација на PV.19-24

- Предозирана антитромботска 
терапија
Антитромботската терапија ја чинат

тромболитички (фибринолитички), ан-
титромбоцитни (антиагрегациски) и ан-
тикоагулантни лекови (хепарин и ниско-
молекуларен хепарин и орални антикоа-
гуланси). Ако тромболитички (фибрино-
литички) лекови, како и хепарин, се при-
менуваат во итни состојби. Оралнохирур-
шките интервенции кај такви пациенти
тогаш не се изведуваат. Поради тоа, не се
предмет на натамошно разгледување.

Улогата на антитромботската терапија
е добро позната. Меѓутоа, добро се позна-
ти и ризиците која таа со себе ги носи; ако
е неадекватана во смисла на помала доза,
може да предизвика тромбоза, а ако е
предозирана може да предизвика крва-
рење. Затоа, треба да се нагласи дека ко-
ристењето на антитромботската терапија
е ризично, ако терапијата не се спроведе
во одредено време, ако не се контролира
коагулациониот статус, ако пациентот не
соработува и ако не постои континуитет,
како и непосредност во соработката па-
циент со лекар.

- Антитромбоцитни 
(антиагрегациски) лекови
Покрај нарушувањето на коагулацијата

на крвта, агрегацијата на Tr е важен фак-
тор за настанување на атеросклероза и
тромбоемболиски заболувања. Насобра-
ните тромбоцити на местото на оштету-
вањето на крвниот сад создаваат т.н. „бел
тромб“ кој претставува иницијална фаза
за натамошниот развој на тромбозата. От-

таму, примената на инхибитори на агре-
гацијата на тромбоцити може да биде
многу корисна во профилаксата од ате-
росклеротични и тромботични оштетува-
ња на крвните садови.

Функцијата на тромбоцитите ја регули-
раат три типа супстанци.

Првата група се супстанци кои се соз-
даваат надвор од Tr и кои делуваат на ре-
цепторите кои се наоѓаат на мембраните
на Тr. Такви агенси се: катехоламин, кола-
ген, простациклин и тромбин.

Вториот тип на супстанци се оние кои
се создаваат во самите Тr, но сепак делу-
ваат на мембранските рецептори. Такви
агенси се ADP, простагландини D и F и се-
ротонин.

Третата група на супстанци се соедине-
нија кои се создаваат во самите во Тrи делу-
ваат во самиот Тr. Такви соединенија се тром-
боксан А, cAMP, cGMP и јони на калциум.

Познавајќи ги овие механизми се раз-
виени антитромбоцитни (антиагрегациски)
лекови – ацетилсалицилна киселина (ин-
хибира простагландински метаболизам),
тиклопидин (инхибира агрегација на Тrпод
дејство на ADP) и абциксимад и тирофибан
(блокада на рецепторите IIa IIIa за Тr).

Антиагрегациски лекови со докажано
дејство се: aspirin, тиклопифин, клопи-
догрел и дипиридамол.25-31

- Орални антикоагулантни лекови
Орални антикоагулантни лекови се

применуваат со цел да спречат создавање
на тромб, а ако тромбот веќе настанал, да
оневозможат негово ширење и намалат
можност за емболизација. Овие лекови
делуваат побавно, па до постигнување на
нивниот ефект потребно е користење на
хепарин. Од тие причини оралните анти-
коагулантни лекови претставуваат хро-
нична терапија, и пред се, се деривати на
кумарин. Оралните антикоагулантни ле-
кови се антагонисти на витамин К. Меха-
низмот на дејство на овие лекарства се ба-
зира на нивната компетиција со витамин
К и го намалуваат нивото на витамин К-
зависните фактори за коагулација (FII,
FVII, FIX и FX) и антикоагуласики протеин
С и неговиот кофактор протеинот Ѕ.

Во пракса се користат кумарински ан-
тикоагуланси: варфарин и аценокумарол.

Тераписките граници се утврдуваат та-
ка што се ќе се постигне минимум коагу-
лациски дефект потребен за превенција
на рекурентни тромбози или траење на

постојните тромботски епизоди. Во лече-
њето секогаш постои опасност од хемора-
гија, но и опасност од тромбоза. Терапис-
ките граници воглавно се поставени на ба-
за на клинички испитувања опишани од
многу автори.

Стоматолошки постапки
Стоматолошки постапки кај пациенти

со тромбоитопенија
Пациент со тромбоцитопенија има

склоност кон крварење исто како и хемо-
филичарите, со тоа што обично крвари од
многу мали венули и капилари, а не од го-
леми крвни садови што е случај кај паци-
ентите со хемофилија. Поради тоа, во ор-
ганизмот насекаде може да се јават мали
точкести крварења. Вообичаено, крваре-
њето не се јавува додека бројот на Tr во
крвта не е паднат под вредност од 50 х
109/L (нормален број е 150-450 х 109/L). Пос-
ле екстракцијата на заб, благото крваре-
ње успешно се запира со средствата за ло-
кална хемостаза и може да потрае до не-
колку часа.

Стоматолошки постапки 
кај пациенти со хемофилија
Подготовката на пациентите со хемо-

филија за екстракција на заб или други
оралнохируршки интервенции се состои
од давање на супституциона терапија и
локални мерки на хемостаза. Неодмин-
ливи се антифибринолитиците, седати-
вите, антибиотиците и аналгоантипире-
тиците. Супституционата терапија под-
разбира надоместување на факторите на
коагулација кои недостигаат. Локалните
мерки на хемостаза служат да воспоста-
ват локална хемостаза на местото на за-
фатот. Антифибринолитичките средства
може да се користат системски и локал-
но за одбрана на патолошката фибрино-
лиза. Останатата додатна терапија (седа-
тиви, антибиотици и аналгоантипирети-
ци) се користи дозирано, по потреба.

Оптималната процедура при оралнохи-
руршкото згрижување на пациентите со
хемофилија се состои од подготовка, хи-
руршка работа и постоперативно след-
ење. Преоперативната подготовка се сос-
тои од давање седативи, сусптитуциона
терапија и антифибринолитици. Хирур-
шката техника опфаќа анестезија, техни-
ка на вадење на забот или друга интер-
венција и мерки на локална хемостаза. Во
постоперативниот период се применува-
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ат антифибринолитици, антибиотици, се-
дативи и аналгетици. Поради подобро
разбирање на супституционата терапија
и мерките на локална хемостаза, ќе се
осврнам на минатото и ќе потсетам на ак-
туелната терпија од тогаш до денес.

До шеесетите години на минатиот век
се знаело дека единствен извор на супс-
титуциона терапија за FVIII, FIX и vWFби-
ле свежата крв и FFP, а локалните мерки
на хемостаза се постигнувале само со ме-
ханички методи и средтсва за локална хе-
мостаза во сите облици. Во шеестите се
појавил и криопреципитатот. Истовреме-
но, на мала врата влегуваат антифибри-
нолитиците со системска и локална упот-
реба. Се користеле заштитни или пре-
кривни протези со цел, на локална заш-
тита на ресорптивниот хемостатик нато-
пен со антифибринолитик. Со појава на
концентрираните фактори (FVIII, FIX и
vWF) отфрлена е заштитната протеза, а
фаворизирани се локалните ресорптивни
хемиски и биолошки средства натопени
со антифибринолитик. Многу често се до-
волни само концентрираните препарати
да истовремено го запрат крварењето од
раната. Рекомбинираните концентрира-
ни фактори (FVIII, FIX и FIIа) направија
најголемо напредување во оралнохирур-
шкото згружување на пациентите со хе-
мофилија. Конечно, може да се каже дека
паралелно се усовршувани и методите на
локална хемостаза. Се стекнува впечаток
дека постои реципрочен однос на супсти-
туциона терапија и локалните методи на
хемостаза кај пациентите со хемофилија.2

Стоматолошки постапки 
кај пациенти кои се лекуваат 
со антиагрегациона терапија
Кога пациентот се подготвува за екс-

тракција или друга оралнохирушка ин-
тервенција, е потребно да се прекине со ас-
пиринската терапија во период од седум
дена пред и до седум дена после интер-
венцијата. Во периодот после екстрак-
цијата, односно во постоперативниот пе-
риод, пациентот кој веќе има заболување
со хеморагичен синдром не треба да ко-
ристи aspirin, особено ако користи орална
антикоагулантна терапија поради супер-
понирање на антитромботскиот ефект.24-

26 Познато е дека антиагрегационата те-
рапија се ординира емпириски и дека не
е контролирана, поради тоа што лабора-
ториските контроли на антиагрегациони-

те лекови сѐ уште не се стандардни кли-
нички постапки. Меѓутоа, во исклучител-
ни ситуации тоа е неопходно и тогаш се
врши лабораториска контрола на реак-
тивноста на тромбоцитите. На тој начин
станува контролирана терапија и се пос-
тигнува максимален тераписки антит-
ромбоцитен ефект т.е. се исклучуваат ри-
зичните дози на антитромбоцитните ле-
кови. На основа на овие податоци може да
се очекува продолжено време на крваре-
ње после оралнохируршките интервен-
ции. Што се однесува на значајното крва-
рење поради користење на aspirinможе да
се каже дека е навистина ретко. Крваре-
њето успешно се санира со помош на ло-
калните мерки на хемостаза, како и реду-
цирање на терапијата со aspirin.27-30

Стоматолошки постапки кај пациенти
кои се лекуваат со орална антикоагула-
циона терпија

Со оглед на проучената литература, дол-
гогодишното искуство во иследување на
пациенти со орална антикоагулациона те-
рапија, а посебно знаењето стекнато со
долгогодишната соработка со тимови на
консултативни лекари, релевантен е пред-
логот на одредени насоки за стоматолози-
те во амбулантите и клиничката пракса.

Целокупниот концепт на усвоената
доктрина за пристап кон ризичната група
на пациенти со орална антикоагулантна
терапија тежнее кон тоа да со стомато-
лошките тераписки процедури не се пред-
извика премин од компензирана во де-
компензирана фаза на заболувањето, или
со други зборови, латентната фаза да не
премине во манифестна.

Оралната антикоагулантна терапија,
без оглед на видот на заболувањето, не
треба да се прекине во текот на еднократ-
ни или непланирани екстракции на заби
или други помали оралнохируршки ин-
тервенции, со задолжителна примена на
лабораториски контроли на PV.

Посебно е битно да се нагласи дека по
препорака на Британскиот комитет за
стандарди во хематологијата, Британско-
то здружение на хематолози, Британската
стоматолошка асоцијација, како и Нацио-
налната агенција за сигурност на пациен-
ти, препорачаната вредност на INR треба
да биде од 2-4 и наодот не би требало да би-
де постар од 24 часа, поради тоа што може
да варира во тој временски интервал,
најчесто кај пациенти над 60 години.31-39

Доколку крварењето настане кај паци-
ент кај кој PV е во рамки на целните тера-
писки вредности, причина за крварењето
мора да се разјасни. Имено, крварењето
кое трае до 4 часа може да се згрижи со ло-
кални средства и методи на хемостаза, а
повеќе од тоа време заслужува сериозен
приод. Во тој случај се бара помош од хе-
матолог и трансфузиолог.

Препораките кои следат имаат за цел
креирање на единствена доктрина за сто-
матолошкот згрижување на пациенти кои
примаат орална антикоагулантна терпија.
Стоматолошката, односно оралнохирур-
шката интервенција се состои од пре-
ескртакциона т.е. преоперативна подго-
товка, оралнохируршка работа и пос-
текстракционен т.е. постоперативен тек. 

Преекстракционата или преоператив-
ната подготовка се состои од индивидуа-
лен здравственовоспитен приод кон па-
циентот; континуирана примена на орал-
ната антикоагулантна терапија пред и
после стоматолошката интервенција;
вредностите на INR треба да бидат во те-
раписките граници од 2 до 3,5 (4) и наодот
да биде не постар од 24 часа од почетокот
на интервенцијата; ординирана антибио-
тска терапија со цел превенција на бакте-
риски ендокардитис, и  (кога е потребно)
добивање на писмена дозвола од надле-
жен лекар-специјалист (кардиолог, нев-
ролог, неврохирург, гинеколог и др.) пред
интервенцијата.

Оралнохируршката работа е избор на
методи за анестезија  (по можност локал-
на анестезија како најсигурна и наједно-
ставна или некоја од техниките на седа-
ција со истовремена примена на локална
анестезија), како оралнохируршка работа
(планирана според локалниот наод, раз-
личните болести, годините на старост,
оралната антикоагулациона терпија и
евентуално, некои други локални и опш-
ти фактори на разик).

Постекстракцискиот или постопера-
тивниот тек се состои од ординирање на
антибиотска терапија  (по проценка на
стоматологот), аналгоантипиретик по
потреба (да се внимава да не се користи as-
pirin или Ibuprofenкои кои може да дове-
дат до суперпонирање на ефектите на
оралната антикоагуланта терапија), како
и изборот на методи на локална хемостаза
(со оглед на тоа што се работи за патолош-
ко крварење каде што коагулумот е кре-
вок, пожелни се хемиски и биолошки ре-
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сорптивни средства натопени во анти-
фибринолитик, локално аплицирани, а
може да се користат по потреба и остана-
ти методи на хемостаза). Контраиндици-
рано е стоматолог да ординира системски
хемостатици (нпр. витамин К).40,41

Заклучок
Доброто познавање на можните причи-

нители на прекумерно крварење, како и
стоматолошките постапки во текот на
оралнохируршките интервенции кај па-
циенти со тромбоцитопенија, хемофи-
лија, намалена концентрација на витамин
К-зависни коагулациони фактори и пред-
озирана антитромботска терапија, овоз-
можува адекватна и навремена орално-
хируршка хемостаза во склад со предви-
дените протоколи на лекување.

Доколку оралнохируршката интервен-
ција е пратена со продолжено крварење
во траење од неколку часа или денови, без
сигурни анамнестички податоци и пис-
мена медицинска документација, про-
блемот станува голем.

Во такви ситуации, потсетувањето на
состојбите кои предизвикуваат преку-
мерно крварење како и на стоматолош-
ките постапки во текот на оралнохирур-
шките интервенции кај таквите пациен-
ти, може да биде драгоцен придонес на
добрата стоматолошка пракса.
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Денес, веројатно секој стоматолог
забележал дека ксеростомијата е се
почесто присутна кај пациентите, без
разлика дали таа се јавува периодич-
но како резултат на некој претрпен
стрес или како состојба која е присут-
на во подолг период. Таа може да го
отежни џвакањето, голтањето, па дури
и зборувањето, да го зголеми ризикот
за развој на кариес како и на други ин-
фекции во оралната празнина.  

Правилниот пристап кон пациенти-
те со ксеростомија е многу важна веш-
тина за секој стоматолог. Тој, посебно
овозможува правилно да се процени
зголемениот ризик за забен кариес и
воопшто квалитетот на севкупниот
живот на пациентот. 

Превенцијата на болестите е најваж-
на задача за секој доктор – стоматолог,
но стручниот совет кој може да му го
дадеме на пациентот кај кој е веќе при-
сутна болеста покажува повисоко ни-
во на грижа којашто пациентите секо-
гаш ја ценат.

Често пати одредени стоматолози
немаат доволно самодоверба за да раз-
говараат со своите пациенти кои има-
ат ксеростомија, а тоа најчесто се дол-
жи на слабата дополнителна едука-
ција по дипломирањето (1).

Целта на овој текст е на кратко да Ве
информира околу ксеростомијата ка-
ко и да даде практични совети за тоа
како Вие како доктор можете да им по-
могнете на своите пациенти.

Етиологија и преваленца
Една груба и приближна проценка

покажува дека преваленцата е помеѓу
21% кај мажите и 27% кај жените. Глав-
но е присутна кај постарите лица, но со
нагорна тенденција за пораст кај ли-
цата во средна животна возраст.  Се
смета дека од вкупниот број на афек-
тирани, 40% со ксеростомија се лица во
поодмината возраст (2).

Ксеростомијата е предизвикана од
намалениот квантитет или квалитет
на плунка (3). Најчеста причина за тоа
е нарушувањето на работата на плун-
ковните жлезди, на факторите кои
влијаат врз автоимуната стимулација
(секреција) на плунка или како резул-
тат на несакани/споредни ефекти од
употреба на лековите.

Употреба на лекови
Со стареењето и со зголемувањето

на бројот на лекови кои се користат,
бројот на пациенти кои се жалат на су-
ва уста драматично се зголемува (4).
Повеќе од 500 лекови се поврзани со

сува уста (5). Приближно половина од
пациентите кои се постари од 65 годи-
ни истовремено користат пет или по-
веќе лекови и тоа е примарната при-
чина за постарата популација да стра-
да од сува уста (6).

Лековите за кои се знае дека имаат
ксеростомичен ефект се: антихиста-
миниците, антидепресивите, антихо-
линергиците, антихипертензивите,
антипсихотиците, антипаркинсони-
ците, антиеметиците, анксиолитици-
те, деконгестантите, аналгетиците,
бронходилататорите и миорелаксан-
тите (6).

Болести
Од болестите за кои се знае дека

предизвикуваат ксеростомија, Сјогре-
новиот синдром е најчест. Кај пациен-
тите со Сјогренов синдром лимфоми-
те се 40% повеќе застапени во однос на
нормалната популација (6). Други бо-
лести што може да предизивкаат Сјог-
ренов синдром се: ендокрините болес-
ти како дијабет и тироидни дифун-
кции, цистична фиброза, церебрална
парализа и системски лупус. Стресот,
анксиозноста, дишењето на уста, пре-
тераното консумирање на алкохол и
кофеин исто така може да предизви-
каат сува уста (6).

Хируршкото отстранување на сали-
варните жлезди како резултат на пов-
реди или болести, исто така може да ја
намали количината на плунка. Оште-
тувањето на нервите како резултат на
повреди на главата и вратот исто така,
често пати доведува до сува уста како
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резултат на дисрупција на нервните
регулаторни патишта. Одредена група
на пациенти се жалат на сува уста без
присутни клинички знаци. Луѓето со
Алцхајмерова болест или по претрпен
мозочен удар, често пати не се во мож-
ност да ја почувствуваат влажноста во
нивната уста (6).

Плунка
Плунката е еден од најважните одб-

рамбени елементи во усната празнина.
Таа има антифугални, антивирусни и
анибактериски својства со кои ја шти-
ти устата од опортунистичките ко-
мензални и инвадирачки бактерии. Со
помош на плунката се формира болу-
сот. Таа исто така ја помага дигестијата
и помага во формирањето на вкусот.
Исто така делува лумбрикантно во ус-
татa и горниот дигестивен тракт да-
вајќи дополнителна заштита. Делува
како буфер кој ги заштитува цврстите
ткива од деминерализација, а исто та-
ка може да помогне и во реминерали-
зацијата (7). Плунката кај здравите ли-
ца има висок антиоксидативен потен-
цијал. Нивото на антиоксиданти во
плунката, денес, се повеќе се смета за
најзначаен маркер за појавата на бо-
лестите во усната празнина (8). Плун-
ката е таа која овозможува зараснува-
њето на раните во усната празнина и
да е неколку пати побрзо во однос на
раните на кожата. 

Кога количината на плунката во ус-
тата е ниско, нормалниот баланс е на-
рушен, гингивитот, парадонтопатијата
како и кариесот се позачестени, а и ат-
хезијата на протезите е нарушена.

Запознаеноста на стоматолозите за
се поприсутната ксеростомија кај па-
циентите може да превенира многу од
болестите во усната празнина кои се
поврзани со оваа состојба.

Влијание
Пациентите со сува уста може да

страдаат и да се жалат на други про-
блеми како што се потешкотии во гол-
тањето и зборувањето. Нивниот вкус
може да е нарушен и тие да не можат
да уживаат во јадењето како претход-
но. Некои луѓе дури и се срамат да се
хранат во друштво бидејќи мораат да

јадат подолго, мора да пијат течности
почесто и често пати мораат да ја исп-
лукаат храната бидејќи не може да ја
голтнат. Некои од нив се толку испла-
шени што мислат дека ќе се задават
додека јадат па дури и додека ги зема-
ат своите лекови. Доста од нив почну-
ваат се повеќе и повеќе да избегнува-
ат дружење и се асоцијализираат. 

Најважното – КАКО НИЕ 
МОЖЕ ДА ПОМОГНЕМЕ ?
Прво – со едноставно објаснување на

пациентот за тоа што е ксеростомијата
заедно со некои практични совети, мо-
же да помогнеме во превенцијата на
многуте проблеми кои погоре беа
спомнати. Приоритетот секогаш треба
да биде на тоа што може да се направи
за да се зголеми стимyлацијата на ла-
чење на плунка. Постојат повеќе оп-
ции за тоа – од системска медикација
до употреба на топикални стимулан-
ти. Џвакањето на мастики кои не содр-
жат шеќер покажало дека помага да се
зголеми саливацијата (9). 

Некои од системските лекови кои
може да се користат за стимулација на
саливацијата имаат несакани ефекти
и поради тие причини се препорачу-
ваат топикални-локални препарати. 

Ако пациентот користи (му се пре-
пишани) лекови за регулирање на дру-
ги општи состојби и болести, а кои
најверојатно се причина за појавата на
ксеростомија, најдобро е прво да се на-
прави анализа на сите лекови кои па-
циентот ги прима. Секој лек што е пре-
пишан од страна на општ доктор или
специјалист е со добра причина. Често
пати сувата уста може многу полесно
да биде третирана отколку оригинал-
ната-општа болест за кој било препи-
шан лек кој предизвикал сувост во ус-
тата.

Грижата треба да започне уште до-
дека првично разговарате со пациен-
тите кога треба да направите се за да
спречите тој да почуствува дека има
болест или состојба која нема да по-
мине. Кажувајќи им колку е честа оваа
состојба и дека постојат многу различ-
ни начини со кои може да се помогне
може да го превенирате стравот кај
нив. Често пати по ова ќе се случи мно-

гу од пациентите да се вратат и да ви
кажат колку вашиот совет им помог-
нал. Ќе слушете дека нивното спиење
е помирно, не се будат толку често  и
непријатното закашлување поретко се
јавува. 

Третман
Целта е да се одреди можната при-

чина за сувоста на устата и да се пону-
дат совети и/или третмани за да се
превенира дополнително влошување
и да се редуцира непријатноста која ја
чувствува пациентот. Контролирање-
то на оштетувањата кои може да нас-
танат како резултат на недостатокот
на плунка е многу важно и постојат не-
колку начини со кои може тоа да се
постигне.

•   со анализа на диетата на пациен-
тот и/или со тестирање на салива-
цијата ако пациентот се наоѓа под
зголемен ризик од кариeс или ако
веќе кај него е присутна дентинска
хиперосетливост,

•   совет да се користат продукти кои
не содржат шеќер ако е тоа можно,

•   да се користат мастики без шеќер, 
•   навечер да се пие само вода,
•   да се избегнуваат кисели и солени

јадења ако се тие непријатни за па-
циентот,

•   ако пациентот е на кислородна те-
рапија да са користи овлажнувач
на воздух,

•   ако  е потрено да се користи топи-
кална примена на флуориди. 

Постојат многу едноставни нешта со
кои може да им помогне на пациетн-
тите во текот на денот:

•   да се пие млака вода во текот на
јадењето,

•   да се конзумираат супи и сосови,
•   да се користат специјални гелови

кои делуваат како замена за плун-
ката пред да се земат лековите за
да се овозможи полесно голтање,

•   да се користат коцки мраз намес-
то да се пие вода од чаша,

•   да се лижат слатки или бомбони
кои не содржат шеќер,
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•   да се користат гелови или спрејови
пред легнување или во текот на
ноќта за да се спречи устата и грло-
то да се исушат (избегнувајте да го
користите зборот вештачка плун-
ка пред пациентите)

•   да се користат антиоксидантни ге-
лови кои ќе го зголемат антиокси-
дативниот одбрамбен потенцијал
на плунката.

Секогаш треба да сме свесни дека
Ние сме им потребни на нашите паци-
енти. 

Не само вие како доктор туку и ва-
шата стоматолошка или медицинска
сестра треба да е запознаена со овие
едноставни препораки кои треба да се
пренесат на болните со ксеростомија.

Постојат неколку начини за да изме-
ри егзактно степенот на ксеросто-
мијата. 

Еден од нив е да се користи скалата
на Проф. Др. Чалекомб. Оваа скала е
достапна онлајн на сајтот на Проф. д-р
Чалекомб ( http://www.challacombes-

cale.co.uk ) (10). Наскоро ќе биде преве-
дена и на македонски јазик и достап-
на до секого кој ќе биде заинтересиран
да ја користи во својата секојдневна
пракса. 

Сите ние треба да разговавараме со
пациентите за ксеростомијата докол-
ку кај некои од нив е присутна. На тој
начин ние нудиме дополнително ниво
на грижа и на најадекватен начин ја
дополнуваме превентивната стомато-
логија во нашата работа. 

Секогаш треба да ги следиме најно-
вите истражувања и можни нови трет-
мани за да помогнеме на оваа група па-
циенти чиј број во иднина постојано ќе
се зголемува во стоматолошките ор-
динации.
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Упатство за авторите
Уредувачкиот одбор на “Vox Dentarii“,

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

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

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

Ако изборот на испраќање е преку
пошта адресата е следна:

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

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

e-mail: popovskam2002@yahoo.com 

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

skm@stomatoloskakomora.org

ПОДГОТОВКА НА РАКОПИСОТ
Секој составен дел од трудот треба да

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

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

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

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

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

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

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

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

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

По должина апстрактот треба да
содржи  најмногу 250 зборови. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Цитирање референци во текстот
Во текстот референците се цитираат со

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Примери за начин на цитирање:
Референци од стручнонаучно списание

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

Референци од зборник на трудови од
стручни манифестации

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

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

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

Магистерски и докторски дисертации
4. Атанасовска-Стојановска А.

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

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

www.stomatoloskakomora.orgwww.stomatoloskakomora.org
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Ul.Ivo Ribar Lola br.59 - 1000 Skopje
Tel: 02 3117 302 - Fax: 02 3228-366 - medimak@t-home.mk

Sigurno,  vistinsko rešenie za visoko nivo na dezinfekcija.

Proizvodi so brzo dejstvo i širok spektar na deluvanje 

(baktericidalno, fungicidalno, virucidalno), kompatabilni 

so site materijali. Bez aldehidi.

Zmack sistem e univerzalen svetlo-polimerizirački 

kompozit za konzervativni restavracii, koj e kreiran za 

rešavanje na sekojdnevni potrebi na stomatolozite 

za pacienti od bilo koja vozrast. Celiot Zmack sistem e 

vistinska pomoš na stomatolozite i tajna za prekrasna 

nasmevka  na pacientot.

zmack zeta hygiene
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