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Континуираната едукација е дел од едукативниот процес низ  кој поминува секој сто-
матолог кој активно се бави со клиничка стоматологија. Овој дел од едукацијата е неза-
висен од додопломската, постдипломсаката едукација и специјализација и опфаќа про-

длабочување на веќе здобиените знаења и вештини и стекнување на нови
од општото, но и од специјалистичкото стоматолошко образование. 

Семинарите, симпозиумите и курсевите имаат за цел да го запознаат
колегата практичар со формите и моделите на работа во одредена област,
да го обучат за изведување на поедноставни постапки и методи кои се но-
вина во секојдневната стоматолошка практика. Новините може да се од-
несуваат на примена на нов метод во решавањето на одреден проблем, при-
мена на нови материјали и технолигии во терапијата и дијагностиката
како и примена на нови концепти при дијагностика на ретки појави и забо-
лувања.

За завршената форма на едукација, соодветно се издава документ, сер-
тификат со одреден број на бодови одредени од Стоматолошката комора-
та.

Потребата од постоењето на континуираната едукација во склоп на
настани кои ќе ги освежуваат и надополнуваат знаењата и вештините на
колегите, ја препознава Факултетот уште во 1989 година кога се органи-
зира симпозиум под име Научни достигнувања во стоматологијата. По-

касно таа преминува во годишни тематски меѓународни семинари со наслов Трансфер на
наука, се до денешните исто тематски постедукативни семинари кои се одржуваат ед-
наш во годината.

Потребата од континуираната едукација ја согледаа и бројните стоматолошки
друштва со здруженијата кои им припаѓаат: Македонското стоматолошко друштво,
Друштвото на доктори по дентална медицина на Македонија, Стоматолошко друштво
на Албанците, Здружение на приватни здравствени стоматолошки установи, студии
по стоматологија при УГД, студии за стоматологија при ДУТ, студии за стоматологија
при Европски универзитет. Сите тие рамноправно учествуваат во континуираната
едукација на стоматолошката фела и индиректно придонесуваат за постојаното под-
игање на квалитетот на стоматолошките услуги кај нас.

Во тој контест, би сакала да ве потсетам и воедно да ве поканам да ги посетите сто-
матолошките настани  во месец ноември организирани од страна на ДУТ во Тетово, Здру-
жение на специјалисти по протетика МСД, Здружение на општи стоматолози МСД, Сто-
матолошки факултет Скопје УКИМ.

Воедно, би сакала да упатам отворен повик до сите колеги заинтересирани да објават
свој стручен и научен труд во нашето списание. Ќе ни биде голема чест и задоволство ако
ги споделите со нас вашите искуства и знаења, а ние ќе се потрудиме истите да допрат
до што поголем број на професионалци од стоматолошката фела.

Со почит,                 

Почитувани колешки и колеги, 

Проф. д-р Марија 
СТЕВАНОВИЌ

СТОМАТОЛОШКА 
КОМОРА НА 
МАКЕДОНИЈА
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Издавачки совет:
Д-р Маријан Денковски, доц. д-р Ќенан 
Ферати, д-р Коста Изов, спец. д-р Оливер 
Манасиев, спец. д-р Мирилинд Селими, 
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Проф. д-р Марија Стевановиќ

Заменици на главниот и одговорен уредник: 
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доц. д-р Николај Шарков (Бугарија), 
проф. д-р Витомир Константиновиќ (Србија),
проф. д-р Едит Џајанка (Албанија), 
проф. д-р Теута Пустина (Косово), 
проф. д-р Иван Алајбег (Хрватска), 
проф. д-р Владо Ванковски, 
доц. д-р Линдихана Емини, доц. д-р Амет 
Демири, проф. д-р Габриела Ќурчиева-Чучкова

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

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

Излегува трипати годишно во тираж: 
3.500 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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Стоматолошката комора на Македонијa
со краткорочна и долгорочна стратегија за
модел за примарна стоматолошка здрав -
ст вена заштита ќе настапи во Фондот за
здравствено осигурување на Македонија.
Одлуката за ваквиот концепт на делување
на Комората е донесена на седницата на
Извршниот одбор која се одржа на 5 сеп-
тември годинава.  

Со краткорочната стратегија со која ќе се
настапи во преговорите со Фондот за пла-
ќањето на услугите во примарна стомато-
лошка здравствена заштита, како ургентно
е дефинирано барањето за  зголемување-
то на капитацијата за прикрепен пациент -
осигуреник. Како краен рок за прифаќање

на краткорочниот план со оваа Одлука е
определен декември 2018 година, однос-
но пред утврдувањето на буџетот на Фон-
дот за наредната година. Комората  инсис-
тира прифатените барања да се  офи-
цијализираат со потпишан меморандум
помеѓу Стоматолошката комора на Маке-
донија и Фондот за здравствено осигуру-
вање во којшто ќе бидат наведени сите до-
говорени точки од преговорите.

Стоматолошката комора во преговори-
те со Фондот ќе настапи и со барања за: 

- зголемување на партиципацијата за
примарна стоматолошка здравствена
заштита,

- ревидирање на листата на стомато-
лошки услуги,

- одлевањето на пациентите при зами-
нување на матичниот стоматолог од
ординацијата да се регулира со пре-
оден период од една година во кој на
здравствената стоматолошка установа
ќе ѝ се даде можност да ги задржи пре-
тходно прикрепените пациенти, однос-
но тие да не се бришат по автоматизам
по заминувањето на матичниот стома-
толог од установата.

Доколку не се постигне договор за ба-
рањата од првата фаза на преговори за

Во преговори со Фондот со краткорочна и 
долгорочна стратегија за примарната стоматолгија
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фаќање на краткорочниот план е декември 2018

година, односно пред утврдувањето на буџетот

на Фондот за наредната година



6

актуелно

СТОМАТОЛОШКА КОМОРА НА МАКЕДОНИЈА

примарната стоматолошка здравствена
дејност, Стоматолошката комора ќе ја поч-
на втората фаза на активности за јавно
презентирање на:

- проблемите во примарната стомато-
лошката здравствена заштита, 

- барањата на фелата, и 

- објавување на аргументираните пред-
лози и сугестии за недминување на
состојбата во стоматолошката дејност.

Инаку, Стоматолошката комора на Ма-
кедонија бара  законски да се регулира об-

врската секој осигуреник освен избран
стоматолог да има и задолжителен годи-
шен преглед, а доколку тоа не се почитува
да се предвидат репрекусии што би биле
во насока на губење на здравственото оси-
гурување во делот што го покрива стома-
тологијата. 

На седницата едногласно беше усвоен и
предлогот на претседателот на Комората,
д-р Марјан Денковски,  за формирање на
времена Комисија за преговори со ФЗОМ
која ќе работи на изготвување на долго-
рочна стратегија за примарна стомато-
лошка здравствена заштита  Во нејзиниот
состав влегуваат членови на Извршниот
одбор и на Собранието на Комората. За
претседател на Комисијата за преговори
со ФЗОМ за примарна стоматолошка
здравствена заштита е избран д-р Борче
Стојанов, а членови се привремената Ко-
мисија се: д-р Арбен Асани, д-р Дафина
Богеска, д-р Милан Ламески и д-р Горан
Мишевски.

vox dentarii

Извршниот одбор на Сто-
матолошката комора на Ма-
кедонија на седницата одр-
жана на 2 октомври 2018 го-
дина донесе одлука за фор-
мирање и на времена Коми-
сија за изготвување на стра-
тегија за секундарна стома-
толошка здравствена заш-
тита.  Во составот на Коми-
сијата влегуваат членови на
Извршниот одбор на Комо-
рата, членови на Комората
кои доставиле барања и су-
гестии до претседателот на
СКМ за надминување на
проблемите во секундарна дејност,
како и членови на Собранието на
СКМ - специјалисти.

За претседател на Комисијата за
преговори со ФЗОМ за секундарна
стоматолошка здравствена зашти-
та  е избрана спец. д-р Весна Че-
мерска Попова, а  членови на вре-
мената Комисија се: спец. д-р Ми-
рилинд Селими, спец. д-р Констан-
тин Гетов , спец. д-р Мери Шапуриќ,

спец. д-р Александар Стојановски,
спец. д-р Финсик Касапи и спец.
д-р Оливер Манасиев.

Врз основа на работни мате-
ријали и статистички информации
оваа Комисја има задача да изгра-
ди став кој по јавна расправа и ус-
војување на седници на Извршни-
от одбор на Стоматолошката комо-
ра и Собранието на комората ќе
стане официјална стратегија на
Стоматолошката комора што ќе се
презентира пред институции за
надминување на тековните про-
блеми на секундарно ниво.

Комисија и за стратегија за секундарна стоматолошка заштита 

Комисијата има задача да изгради став кој
по јавна расправа и усвојување од Извршниот
одбор и Собранието на Комората ќе стане
официјална стратегија што ќе се презенти-
ра пред институции за надминување на те-
ковните проблеми на секундарно ниво
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Она што сега е прифатено од страна на Минис-
терството е да се скратат и деловите во кои се оп-
фатени процедурите за полагање на стручните ис-
пити за докторите по стоматологија и да се изменат
критериумите за испитувачи, обемот на прашања
и дефинирањето на литературата која се зема
предвид по однос на процедурата за полагање на
стручен испит. Тендецијата на коморите, а за што
има потврда и од страна на Министерството за
здравство, е целосната ингеренција во врска со
спроведувањето на стручните испити да биде во
надлежност на Стоматолошка, Фармацевтска, од-
носно Лекарска комора. Подзаконскиот акт што ја
регулира оваа материја, околу полагањето на
стручниот испит, критериумите за испитувачи, ба-
зата на испитни прашања, пробната работа, да се
вратат во надлежност на коморите (од 2016 под-
законските акти за пробна работа и стручните ис-
пити се правилници на министерството за здравст-
во).Со ваквата измена се очекува да се направи
олеснување по однос на испитувачите на стручен
испит, олеснителни околности и во врска со обемот
на испитната база и литературата што се користи за
нејзино креирање. Воедно, ќе се одбегнат и обем-
ните технички услови за спроведување на држав-
ниот испит, во смисла на on-line следење на пола-
гањето на првиот и вториот дел од стручниот испит
за дипломираните доктори по стоматологија.

Со Законот, во делот на коморското работење се
предвидуваат и измени во делот на ингренциите на
коморите од областа на здравството. Во таа смис-
ла, како нова ингеренција на Стоматолошката ко-
мора можно е да влезе и изготвување и спроведу-
вање на Ценовник за минимални (референтни) це-
ни за услугите што пациентите ги плаќаат во сто-
матолошките здравствени установи во или вон
мрежата на установи. Ваквиот евентуален подза-
конски акт би помогнал во градењето на најниска-
та цена и заштита на стоматолозите, докторите и
фармацевтите од нелојална конкуренција. 

Закон за здравствена заштита се изготвува на Ра-
ботна група на Министерството за здравство во која,
освен Правниот сектор од Министерството учест-
вуваат Стоматолошка, Лекарска и Фармацевтска
комора, Фондот за здравство на РМ, Синдикатот за
здравство, Деканат на Медицински факултет, нев-
ладиниот сектор, здруженија на граѓани.

До крајот на декември годинава се очекуваат да
се изготви новиот Закон за здравствена заштита.
Работната група на Министерството за здравство
која работи речиси цела година на новиот законски
текст предвидува дека новиот Закон за здравстве-
на заштита ќе успее да го изготви по теркот на за-
коните од земјите членки на ЕУ, односно тенден-
цијата е да биде поконцизен и поконкретен. Во таа
смисла, се очекува во Законот опширните одредби
да се избришат и доуредат со подзаконски акти на
некоја од институциите во чија надлежност е спро-
ведувањето на таквите одредби.

Законот предвидува поголеми промени во гла-
вата од Законот за здравствените работници и со-
работници. Се очекува да се преформулираат не-
кои членови, а други тргнат, особено во делот на
специјализациите. 

За конкретизирање на членовите што ја регули-
раат специјализацијата, од наставни програми за
стручно усовршување, практикувањето, услови за
упис на специјализација, до видот на специјализа-
ции во смисла на тоа дали е приватна или државна
специјализација најпрвин ќе се разгледува на сос-
таноци меѓу соодветните комори од областа на
здравството и високообразовните институции, а
потоа дефинираните членови ќе бидат доставени
до Работната група на Министерството, па докол-
ку нивната оправданост е издржана, и да се импле-
ментираат во новото законско решение.

Во овој дел, позитивна е и намерата на Минис-
терството да изврши преформулација на членови-
те од Законот кои се во контекст на обновубвање
на работните лиценци, во смисла на исполнување
на обврската околу 60% работа во деноста за која
се има лиценцата за работа. Од тој аспект, доколку
се направат законски измени по однос на релицен-
цирањето на здравствените работници со високо
орбазованите од областа на медицината, стомато-
логијата и фармацијата, Стоматолошката комора на
Македонија ќе успее во долгогодишната намера да
го поправи законската аномалија по однос на док-
торите специјалисти кои работат во ординации од
примарна дејност и кои, со сегашното законско ре-
шение, не се во можност да ја обноват специјалис-
тичката лиценца бидејќи не можат да достават до-
каз за 60% работа во дејност за која ја имаат ли-
ценцата.

Стручните испити во 
целносна ингеренција на коморите

ДО КРАЈОТ НА ГОДИНАТА - НОВ ЗАКОН ЗА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА

Како нова инге-

ренција на Сто-

матолошката

комора можно е

да влезе и изгот-

вување и спрове-

дување на Ценов-

ник за минимал-

ни (референтни)

цени за услугите

што пациенти-

те ги плаќаат во

стоматолошки-

те здравствени

установи во или

вон мрежата
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На одржаните состаноци, во ав-
густ и во октомври, меѓу Комората и
претставниците на високообразов-
ните институции се расправаваше за
хиперпродукцијата на кадри во де-
лот на стоматологијата за прв и втор
циклус студии, за дополнување и ре-
видирање на испитната база за по-
лагање на стручниот испит на дип-
ломираните доктори по стоматоло-
гија, како и за конкурсот за најдобар
диполмиран студент во 2017 година. 

Во врска со хиперпродукцијата на
кадри во делот на стоматологијата

за прв и втор циклус студии беше
речено дека во Македонија постои
хиперпродукција на доктори по сто-
матологија и дека решавањето на
овој проблем е во ингеренција на
Министерството за образование и
Владата на РМ. Присутните се сог-
ласија дека овој проблем треба да
се решава етапно, но дека тоа, се-
пак, не е во надлежност ниту на сто-
матолошките факултети, ниту на
Комората. Поинаку кажано, декани-
те на факултетите може да дадат
сугестија за упис на помалку сту-

денти, но Министерството за об-
разование и Владата таквиот став
може да не го земат предвид. Сто-
матолошката комора како еснафс-
ка асоцијација со јавни овластува-
ња има и статутарна обврска и об-
врска кон членството, па и кон ид-
ните генерации стоматолози, да из-
гради состојба во која бројот на
доктори по стоматологија ќе биде
етапно намалуван, а тоа е во прилог
на иднината на стоматологијата од
секој аспект. Сегашниот вкупен број
на доктори на стоматологија кои
имаат лиценца е околу 4.000, што е
аларманто висок за држава како
нашата. Оттука е и иницијативата на
Комората да се преземат мерки за
надминување на проблемот со хи-
перпродукција на кадри.

Д-р Маријан Денковски, претсе-
дател на Комората, истакна дека е
свесен дека Комората и стомато-
лошките факултети немаат закон-
ско право да ја регулираат полити-
ката и бројот на уписи на стомато-
логија, но побара од претставници-
те на високообразовните институ-
ции да го поддржат во намерата и
заложбата пред ресорните минис-
терства и институциите да се иста-
пи со заеднички став дека постои
хиперпродукција во стоматолошка-
та здравствена дејност и дека во таа
смисла, мора да се мисли на идни-
ната на стоматологијата.

Хиперпродукцијата доведува и
до состојба на продукција на не баш
квалитетни кадри, односно  дека е
многу подобро да се работи со по-
малку студенти, во смисла дека та-
ка се добива на квалитет на сту-
диите. 

За ова прашање разговарала и
Деканската управа на Стомтолош-
киот факултет-Скопје (УКИМ). 

СРЕДБА МЕЃУ КОМОРАТА И ДРЖАВНИТЕ ВИСОКООБРАЗОВНИ ИНСТИТУЦИИ

Има ли лек за хиперпродукцијата
на кадри во стоматологијата !?

Во Македонија постои хиперпродукција на доктори по стома-
тологија, а решението на овој проблем е во ингеренција на Ми-
нистерството за образование и на Владата. Поблемот треба
да се решава етапно,  а засега деканите на факултетите мо-
же да дадат сугестија за упис на помалку студенти, но так-
виот став може надлежните да не го земат предвид



Про  фесорите од оваа високооб-
разовна институција донеле одлука
дека уписната политика треба да се
намалува етапно за најмногу 25% за
прв циклус студии и истата форму-
ла да биде важечка за сите акреди-
тирани државни високообразовни
институции по стоматологија во
земјата.  

Претседателот на Стоматолошка-
та комора укажа дека допис со вак-
во барање треба да се достави до
Министерството за образование, а
дека Комората ќе побара состанок и
со ректорите на универзитетите во
Тетово и во Штип во врска со пра-
шањето за уписната политика за
студиите по стоматологија.

На средбата стана збор и за пот-
ребата од дополнување и ревиди-
рање на испитната база за полага-
ње на стручен испит на дипломира-
ните доктори по стоматологија.

Претседателот на Комората ука-
жа дека од Стоматолошки факултет
- Скопје има поддршка за ини-
цијативата за подобрување на ква-
литетот на испитната база и за пре-
земање на испитните прашања што
Факултетот ги има изготвено. Комо-
рата очекува и од другите два
државни факултети да добие добра
и недвосмислена испитна база. Ин-
тенцијата на Комората е со новите
испитни прашања и ревидирање на
постоечките да се добие уште пок-
валитетно полагањето на стручниот
испит што е во полза и на дипломи-
раните доктори на стоматологија
кои ќе имаат можност своите знае-
ња да ги покажат со полагање на
квалитетен завршен испит што ќе

содржи елементарни прашања од
сите области во стоматологијата.

Претставниците на Факултетот за
медицински науки при Универзите-
тот “Гоце Делчев” – Штип (УГД) и Фа-
култетот за медицински науки на
Универзитет - Тетово (ДУТ) потвр-
дија дека во нивните високообраз-
овни институции се работи на пре-
цизирање и дополнување на испит-
ните прашања и дека во скоро вре-
ме тие ќе ѝ бидат доставени на Ко-
мората.  По добивањето на базите со
испитни прашања од секоја институ-
ција одделно, ќе треба да се форми-
ра и задолжи комисија на Стомато-
лошката комора да направи уште
една нивна проверка пред да бидат
внесени во веќе постоечката база за
спроведување на испитот.

Во Стоматолошка комора на Ма-
кедонија по раписшувањето на кон-
курс  пристигнаа дописи за најдобри
дипломирани студент во учебната
2017 година од Стоматолошки фа-

култет Скопје (УКИМ), Факултетот за
медицински науки при Универзите-
тот “Гоце Делчев” – Штип (УГД) и од
Факултетот за медицински науки на
Државниот универзитет во Тетово
(ДУТ). Кандидатите кои од Коми-
сијата за доделување на награди
при СКМ ќе бидат констатирани за
најдобри студенти за 2017 година
што традиционално ја доделува Ко-
мората, ќе добијат бесплатно пола-
гање на стручниот испит.

На состаноците меѓу Комората и
високообразовните институции од
областа на стоматологијата при-
суствуваа: претседателот на Стома-
толошка комора на Македонија д-р
Маријан Денковски, заменик пррет-
седател на СКМ, доц. д-р Ќенан Фе-
рати, деканот на Стоматолошки фа-
култет – Скопје (УКИМ), проф. д-р
Ќиро Ивановски, проф. д-р Ивона
Ковачевска - одговорна за Одделот
на стоматологијата при Факултетот
за медицински науки при Универзи-
тетот „Гоце Делчев” – Штип.
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CEKA REVAX и PRECI-VERTIX
споени во едно

Забниот техничар избира атеч-
менти зависно од индикациите. Овој
избор во најголем дел зависи од
расположливиот простор и естети-
ката. Благодарение на трите различ-
ни профили и индивидуални прила-
годувања на матрицата,  CEKA RE-
VAX секогаш нуди соодветно реше-
ние. CEKA REVAX истотака, може
лесно да биде користен со други
атачменти, како што е прикажано во
овој текст.

Благодарение на коничната фор-
ма на матрицата, CEKA REVAX
(spring pin) копчести атачменти мо-
же да бидат совршено користени со
други ретенциски елементи, како
што се телескоп коронки или лизга-
чи. Друга предност на овој атачмен е
неговата кружна форма и ограниче-
ната вертикална висина.

Овие додатоци се главно индици-
рани во пределот на премоларите и
моларите. Исто така канините се
малку заоблени кон основата.

Меѓутоа, фронталната регија, ка-
де што на располагање имаме мно-
гу помалку буколингвален простор,
лизгачите како што се PRECI-VERTIX
во повеќе случаеви се подобро ре-
шение. Потребно е малку повеќе ви-
сина, што обично не е проблем во
фронталната регија. Сепак, во буко-
лингвален правец, тие се исклучи-
телно тесни. Затоа, може лесно да се
постави во насока на забниот лак.

Освен тоа, не е неопходно спојува-
ње со лотање, бидejќи пластичнта
матрица е инкорпорирана во метал-
на конструкција или метално куќиш-
те. Опишаната студија на случаи
прикажува комбинација со употреба
на CEKA REVAX и PRECI-VERTIX.

Историја на Случај

(1.1) абатментот го открива естетс-
киот проблем. Со цел да се направи

Предност на PRECI-VERTIX: Создава доволно простор
за естетика во буколингвална насока. Порцеланот 
беше испечен под конструкцијата.

Пластичниот дел (матрица)  на  PRECI-VERTIX (бела =
намалено триење, жолта = нормално триење, црве-
но = зголемено триење) е лесно заменлив и нуди од-
лична долготрајна фрикција.

Типично кружната форма, исто така, овозможува лес-
но инкорпорирање во премоларот.

Жолтата PRECI-VERTIX матрица нуди 
нормално триење.

Co-Cr легатура над PRECI-VERTIX атечмените 
функционира како адхезивна база ( CEKA SITE) 
за ¾ метал-керамика коронките.

За молар, може да се избере помеѓу CEKA REVAX и
PRECI-VERTIX.

Патрицата од CEKA REVAX атачментот е фиксирана во
мобилното седло со CEKA SITE композитен лепак.

CEKA REVAX атачментот  е исклучитено погоден за ин-
корпорирање во мостова протетска конструкција.
Прилично ограничената висина на атачментите, оста-
ва доволен простор за добар периодонтален дизајн.



што поневидлив ретенциониот дел
на мобилната протеза, PRECI-VER-
TIX беше позициониран на терми-
налното седло на протезата.   (2.1).
Важно е да ја планирате денталната
поддршка посебно. По финализира-
њето на металната конструкција,
PRECI-VERTIX малку се редуцира од
оклузално, оттаму пренесувајќи ги
оклузалните сили само во околина-
та околу фрезуваното рамо (1.2).

Посебно внимание беше посвете-
но на периодонталното инкорпори-
рање на CEKA REVAX во носечката
регија (ченовите)  (1.6).

Комбинација и функција

Единствената функција на атач-
мените  е да се обезбеди добро до-
зирана ретенција на протезата. Ста-
билноста на конструкцијата секогаш
мора да се гарантира со фрезувани-
те рамења или со други стабилиза-
циони елементи кои исто така се
случај тука.

Изборот на атачмени исто така се
определува од видот на ретенција
што тие го нудат. Со PRECI VERTIX,
ретенцијата е со триење:  атачмен-
тот  има долга ретенциона зона која
е крајно погодна за неутрализирање
на ретенционите сили во антериор-
ната  регија.

REVAX атечменот се карактеризи-
ра со добро познатиот клик момент:
пинот со звучен клик навлегува во
матрицата. Ова му дава на пациен-
тот безбедно чувство. Дополнител-
на предност е можноста за зголему-
вање или намалување на ретен-
цијата. Атачментот  CEKA REVAX
има прилично ограничена функција
за ретенција и главно служи за неут-
рализирање на навалувањето на
седлата околу сагитталната оска.

Не е секогаш неопходно да се ко-
ристат истите атачменти, посебно во
антериорната регија, недостатокот
на простор во буколингвален пра-
вец може да бара користење на лиз-
гачи. Во овој случај, PRECI VERTIX
нуди идeални решенија.
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CEKA REVAX металните атачментите овозможуваат
лесно инкорпорирање во премоларите.

2.2 и 2.5 се порцелански коронки фиксирани над ме-
талниот парцијален скелет.

Правилото на CEKA REVAX во комбинација со PRECI-
VERTIX нуди одличен комфорт при оклузија.

Секое CEKA REVAX пакување содржи матрица, шраф (на
клик), држач на простор, ретенционен дел,  и три држа-
чи за матрици(30°, 45° и 60°). За секоја индивидуална си-
туација може да се одбере најсоодветната инклинација.

Ретенционите и стабилизационите зони беа планира-
ни одделно според нивната типична функција.

За да се отстрани протезата, обезбеден е жлеб за по-
ставување на ноктите од прстите. Ретенцијата на CEKA
REVAX атачментот беше редуцирана, нудејќи соодве-
тен комфорт за пациентот. 

Гледано од букална страна може да се види одличен
премин помеѓу фиксната и мобилната протеза.

Во финалниот резултат скоро и да не се  забележува
премин помеѓу мостот и мобилната протеза.

Секое PRECI-VERTIX пакување содржи шест матрици,
шест патрици, една мандрела за паралелизирање и
алатка за вметнување.

Базалната контактна точка со порцеланот (2.1 и PRECI-
VERTIX) има конвексна форма и овозможува оптимал-
но чистење.
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Стоматолошка комора на Македо-
нија/ Macedonian Dental Chamber (скра-
тен назив СКМ) е со седиште на ул. Ан-
тон Попов  бр.1 влез 4 стан 5 и 6. Заш-
титниот знак на Комората е стомато-
лошко огледалце, игла и змија на среди-
ната. 

Комората е основана на 22 декември
1995 година, а од 15 март 2004 година,
согласно Законот за здравствена зашти-
та, стана носител на јавни овластувања
и работи согласно законската регулати-
ва во делот на здравството, високото об-
разование, здравственото осигурување
и други прописи поврзани со здравстве-
ниот сегмент во РМ. 

Докторите по дентална медицина кои
вршат стоматолошка здравствена заш-
тита на територијата на Република Ма-
кедонија имаат законска обврска да би-
дат членови на Стоматолошката комора
на Македонија, како самостојна и неза-
висна, стручна институција.

Стоматолошката комора ги штити ин-
тересите на своето членство и функцио-
нира врз основа на правилници кои се
изготвените и усогласени со законската
регулатива а се однесуваат на издава-
њето, продолжувањето, обновувањето
и одземањето на лиценците за работа,
спроведувањето на стручните испити за
дипломираните доктори по стоматоло-

гија со шест, односно петгодишни сту-
дии, акти поврзани со проверката на
стручните знаења и способности, конти-
нуираното стручно усовршување на
докторите по стоматологија и со спро-
ведување на стручен надзор над струч-
ната работата на стоматолошките

здравствени установи и здравствени ра-
ботници.  

Работното време на Комората е од 8
до 16 час.

Стручната служба на Комората ги има
следните сектори:

Секретар на Стручната служба 
на Комората

Јасминка Марковска Јанева

е-маил: jasminka@skm.mk
тел: ++389 2 3246821 (локал 21)
мобилен: ++389 75208 973

Службеник за заштита на информации 

Стоматолошка комора 
на Македонија 
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Ана Оџаклиева Чаушевска

е-маил: ana@skm.mk
тел: ++389 2 3246824 (локал 24)
мобилен: ++ 389 75208 964

Сектор финансии на Комора

Александар Маркозанов

е-маил: aleksandar.registar@skm.mk
тел: ++389 2 3246823 (локал 23)
мобилен: ++389 75209 974

Флорентина Кајоли

е-маил: florentina@skm.mk
тел: ++389 2 3246826 (локал 26)
мобилен: ++389 75208 971

Службеник за информации 
од јавен карактер

Арта Садику

е-маил: arta@skm.mk
тел: ++389 2 3246827 (локал 27)
мобилен: ++389 75 208 972

Регистер    /    лиценци    /    архива

Правен сектор на Комора

М-р по правни науки Ана Бошковиќ

е-маил: ana.pravna@skm.mk
тел: ++389 2 3246822 (локал 22)
мобилен: ++389 75205 987

Ивана Велјановски

е-маил: ivana@skm.mk
тел: ++389 2 3246852 
мобилен: ++ 389 75208 967
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актуелно

СТОМАТОЛОШКА КОМОРА НА МАКЕДОНИЈА

И за приватните специјализанти по стоматологија - плата
Обезбедени се финансиски средства за плати на приват-

ните специјализанти по стоматологија, информираа од Ми-
нистерството за здравство, откако министерот Венко Филип-
че вети дека пари и за оваа категорија специјализанти ќе би-
дат обезбедени. 

Повеќе од 40 специјализанти по стоматологија беа во не-
извесност да ли ќе добиваат плата иако министерот јавно им
соопшти дека средствата за септември ќе ги добијат во ок-
томври. Нивни стравувања и неизвесност беа засилени затоа
што не им биле побарани податоци, ниту трансакциски смет-
ки  за да може ветеното да се реализира. Тие беа подготвени
доколку надлежните не им го исполнат ветувањето, да
штрајкуваат се до исполнување на барањата.

Во Стоматолошкиот клинички центар приватно специјали-
зираат 43 - ца стоматолози. Тие секојдневно ги извршуваат
своите работни обврски со пациенти поради што бараат ва-
лоризација на нивниот труд, особено сега на  почеток на но-
виот семестар и имаат обврска за подмирување на трошоци-
те за специјализација кон Стоматолошкиот Факултет – Скопје,
кои се дополнителен товар на младиот специјализант.

Претходно, приватните специјализанти му испратија
Oтворено писмо на премиерот Зоран Заев за кој рекоа дека
им е последна надеж дека ќе го реши нивниот проблем за да
имаат рамноправен, правичен и еднаков третман сите при-
ватни специјализанти, а излегоа и на мирен протест пред Ми-
нистерството за здравство.

Стоматолошката комора на Маке-
донија на 24.11.2018 година беше до-
маќин на средба на К4 – група на ко-
мори од регионот (Стоматолошката
комора на Македонија, Лекарската
комора на Република Словенија-Од-
делот за стоматологија, Хрватската
комора по дентална медицина и Сто-
матолошката комора   на Босна и
Херцеговина. Состанок се одржи во
хотелот Stone Bridge – Скопје.

Претставаниците на стоматолош-
ките асоцијации од регионот диску-
тираа за начелата во денталната док-
трина и за заложбите за повисок ста-
тус на докторите стоматолози, а ста-
на збор и за неопходноста за поголе-
ма комуникација со институциите и
поголема отвореност и достапност
до граѓаните, особено за стручни, на-
учни и едукативни информации. Ко-

морите се согласија дека политика-
та во стоматологијата за создавање
на подобри услови за докторите по
стоматологија не се креира со меди-
умски и други видови притисоци, ту-
ку со суптилно, стрпливо, перманен-
тно влијание врз институциите при
укажувањето на проблемите во сто-
матошката дејност. Влијанието врз
институциите на државата за подоб-
рување на состојбата во овој
здравствен сегмент, како што беше
констатирано, е долгорочен проект
кој мора да се гради внимателно и
систематски, врз база на аргументи.
Креирањето на законската регулати-
ва е најсуштинскиот елемент за вак-
вата долгорочна стратегија за стома-
толошката здра в ствена дејност.
Претседателите на комори од К4
групата, како што беше речено, мора

да создадат имиџ на сериозен пар-
тнер со институциите од ист и сличен
интерес, пред сѐ со министерствата
за здравство и со фондовите за
здравствено осигурување, со висо-
кообразовните институции, каком и
со стручните стоматолошки друштва,
здруженија, комори и асоцијации од
регионот и пошироко.

На средбата стана збор за пробле-
мот со хиперпродукцијата на докто-
ри по стоматологија, признавањето
на диполомите и лиценците, отвора-
ње на пазарот за денталната индус-
трија на земјите во регионот, а беше
најавен и проект за 2019 година кој
ќе треба да се спроведе во Хрватска,
односно работилница за стручните
служби на коморите за “израмнува-
ње” при спроведувањето на закон-
ската регулатива во коморското ра-
ботење.

Состанок на К4 групата во Скопје
НА 24 НОЕМВРИ ВО „STONE BRIDGE“

ВЕТУВАЊЕ



Стоматолошка протетика
– мултидисциплинарен аспект

Дијагноза на стоматопротетичките
процедури е аксиома заснована врз
дадени карактеристики и соодветни
симптоми.

Овој идентитет произлегува од за-
едничкото наоѓање на вистината, но и
од непобитноста што е потребна за
секоја акција – создавање нови сос-
тојби и откривање нови вистини.

Човекот и неговата опстојба се
предмет на истражување на многуб-
ројни аспекти на филозофијата, логи-
ката, етиката, антропологијата, есте-
тиката и науката за човекот воопшто,
како постоење, битие, материја, спро-
тивност или како геометрија, социо-
логија, технологија, економија, правда
и што ли уште не, од каде што навира-
ат редица прашања – што тој многу
често и самиот си ги поставува: Зош-
то постои? Зошто се менува? Колку се
менува? Кои се формите на постое-
њето – времето, просторот и содржи-
ната. Човекот кој се однесува како
разгалено дете со својата мајка, при-
родата, условно е најсовршената
нејзина творба и со неа опстојува во
единство, но и во вечна војна кој кого
ќе уништи или усоврши.

Ова беше воведот од претходниот
број, што претставува врска меѓу два-
та дела како баланс на сродноста. Ка-
ко и да е – унапредената естетика
значи надеж, но значи и мислење
(миија).

Реконструкцијата е сврзана со
свеста (когнитивни науки, Квантна
теорија за општа и практична свест),
делумно априори, а делумно апосте-
риори. Свеста (и потсвеста) за изгле-
дот ја следи и антрополошката исто-
рија, историјата на конфесиите, на
пример: кои делови од лицето се бит-
ни за убавиот изглед (во христијан-
ството, во будизмот и во исламот –
дури и ферџето) или кои се каракте-

ристиките на изгледот во стариот, во
средниот или во новиот век и кои во
модернизмот?

Впрочем, историјата запишала дека
времето и просторот низ кои поминал
човекот се исполнети со различни
содржини поврзани со многу елемен-
ти од нивната култура на живеење.

Технологијата е посебна состојба на
свеста. Постојат аналогии со физич-
ките аспекти на моќта: правец, насока,
интензитет, моќ, брзина, забрзување,
создавање на полиња, механика на
флуиди или заеднички основи со тер-
модинамиката. Информатиката е ин-
теграција на теоријата на информа-
цијата (квантна и класична) со арте-
фицијалната интелигенција, нано-
технологијата и биотехнологијата.

Кое е местото на компјутерите во
стоматологијата – сега и во иднина?
Овде спаѓаат архивирањето, статис-
тиката, епидемиологијата, дизајнот,
фармакологијата, фармакодинамика-
та, економијата, маркетингот, но и мо-
делирањето, балансирањето, нијанси-
рањето, сето предизвикано и со нови-

те материјали – протетички, времени
или трајни материјали во процедура
или дефинитивни конструкции, без
класична техника и стомато-техичари
заменети со нови техно-електронски
опреми и апарати кои продуцираат
нови принципи: минимизација на ин-
вазивноста, портабилност, репродук-
тибилност, сигурност, безбедност, ин-
дивидулна и масовна употреба. Зош-
то? Затоа што дава нови можности во
секој сегмент од стоматопротетичка-
та процедура од првиот контакт со па-
циентот до предавање и следење на
стоматопротетичката конструкција, со
максимална точност.

Бескрајните можности на артефи-
цијалната интелигенција, преку при-
мената на можностите на модулите, на
компјутерската техника, на хардверот,
на софтверската поддршка, како и на
новите технологии, ја поттикнуваат
идејата тие да најдат примена и во
стоматопротетичкото протезирање,
односно да се дешифрираат дијаг-
ностичките профили со користење и
на третата димензија. За да не се ос-

II дел 
(продолжение)

Поради тоа, нашите клинич-
ки опсервации по сфаќањето
на артефицијалната можност
се одвиваат во тоа колку и ка-
ко сме ја задоволиле неговата
цнатрешност и неговата над-
ворешна физиономија, што не
мора да се совпаѓа со сфаќа-
њето на терапевтот, чија пре-
тстава исто така може да биде
субјективна, апсурдна, имаги-
нарна и наметната насилно како со-
цијална димензија, без оглед што
техниката и технологијата на пос-
тапката се доведени до перфекција.
Идејата на терапевтот може да за-
виси од неговата култура и студиоз-

ност, од неговата уметничка едуци-
раност, епохата, опкружувањето и
идеалите на неговото време, нега-
тивниот патернализам и сето она
што може да го има човекот како
исто, слично и различно.

И овие се среќни, кој ли би ги направил посреќни?

апологија
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тава на случајот, на човековата сло-
бодна рака и на човековата процена,
поставивме теза за комплетна довер-
ба во електронската артефицијална
апроксимација, што ја поттикна и
идејата да се напише овој труд, кој
според нашата процена ќе надополни
низа недостатоци при планирањето
на системите и при донесувањето
најсоодветна дијагноза за сложените
аутпути и импути што ќе се инкорпо-
рираат во биосистемот на една инди-
видуа со придобивки за сите учесни-
ци во содржината и придобивањето
на финалниот ефект.

Прашањето, колку што може да се
види од овие споменати и неспомена-
ти научни системи, технологии, идео-
логии и што уште не, е сложено од
причина што во центарот на внима-
нието се човекот и неговото здравје
како највисока општествена вредност
по сите основи, оценети и докажани
во многу декларации од Обединетите
нации и нејзиниот сервис (СЗО), орга-
низации, асоцијации, еминентни ин-

ституции, државни закони – сѐ до за-
коните на природата и конфесиите.

Ваквиот наш пристап произлегува
од фактот дека ние приоѓаме од ас-
пект на дијагноза како факт за проце-
на и за утврдување на состојбата на
нештата како состојба пред акција, ка-
ко интегралност, дефинитивност, а не
како анамнеза која се занимава со ис-
торијата на болеста и за податоците за
поранешната здравствена состојба на
болниот, или како status presens кои
се иницијалност, не конечност, импут,
без да се навлегува во поширока опш-
тествена елаборација и анамнестички
факти.

Да кажеме и тоа дека покрај споме-
натите елементи, оваа дистинкција ја
правиме и од проста причина што
оваа медицинска/стоматолошка дис-
циплина, односно стоматолошка про-
тетика е специфична во смисла што
корисникот условно е психолошки
здрав, ориентиран во времето и прос-
торот, не е зависен во донесувањето
одлука при дијагностицирањето, по-
некогаш очекува многу повеќе откол-
ку што се можностите на стоматоло-
гијата, иако е свесен дека е инвалиди-
зиран, но не сака да си го наруши
сопствениот комодитет.

Човекот и неговата егзистенција и
понатаму остануваат предмет на ком-
плексното изучување од повеќе ас-
пекти на филозофијата и на другите
науки, како: постоењето, битието, ма-
теријата, спротивставеностите, логи-
ката, етиката, хармонијата, геоме-
тријата, социологијата, естетиката,
уметноста, психологијата, еконо-
мијата, правдата, антропологијата,
еволуцијата и други научни дисцип-
лини блиски до естетиката и до сто-
матолошката корекција.

Ако успееме да побудиме интерес,
а со време да се создаде и навика ме-
ѓу стоматопротетичарите за набљуду-
вање и добивање на индивидуален
канон при решавање на делумна или
полна еднаквост, со право можеме да
сметаме дека сме поттикнале ново
поглавје за еден оправдан период кон
овој проблем, а тоа е и целта и ми-
сијата на овој труд.

Човекот и натаму останува центар
на интеракцијата во времето и прос-

торот на сите феноменологии што
треба да ги дефинираат неопходните
импути и аутпути. Во овој конгломерат
на интегралната егзистенција спаѓа и
феноменологијата наречена естетика
како дериват на индивидуалните
атрибути (его, „себеопстанок“, себе-
прифатеност), кои се вклопуваат пре-
ку социјалната егзистенција, а оттука
и во антрополошките атрибути, како
продолжена рака на уметноста и
креацијата.

Имено, стоматологијата мораме да
ја сфатиме како висок степен на есте-
тизација. Таа не е веќе механичка ма-
нипулација, туку вовед на личноста во
модерното.

Ако ја прифатиме синтагмата дека
„Лицето е огледало ма душата“,тогаш
еден од многуте аспекти, а можеби и
примарен, е и добивањето на најдоб-
риот можен естетски резултат. Појав-
носта е битие на личноста. Затоа сто-
матологијата не е само корекција, ту-
ку и креација.

Таа создава нова личност. Тера-
певтот треба да се сфати не како за-
наетчија туку како артист. Секоја
личност има белези кои ѝ припаѓаат
нејзе, односно на полот, на возрас-

Египетски канон ја акцептирал горната 
половина на лицето

Антички канон дефиниран според критериумите
на Платон и подоцна на Поликлет 
(кип на Дорипхорус – носач на копје)

апологија
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та, на семејниот код, на морфолош-
киот тип, на ткивниот инженеринг и
на антрополошко-конституционал-
ниот тип.

Имајќи ги предвид овие сигнифика-
ции, терапевтот добро треба да ја ос-
мисли и да ја процени штетата на ан-
фасот и на профилот настаната со гу-
бењето на сите заби, со нивното де-
лумно губење или пак со губењето на
фронталните заби, особено на горни-
те фронтални секачи, со не ретка
можност да е загубен и дел од орал-
но-алвеоларното ткиво (насилно, ар-
тефицијално, јатрогено или поради
каков било патолошки дефект). Без
оглед на фактот што според Денис
Анесман „естетиката истовремено е и
теорија за убавото и филозофија на
уметноста“, стоматолошката рекон-
струкција ја наоѓа смислата во овие
филозофски мисли почитувајќи ги и
естетиката, убавината, хармонијата,
архитектурата, експресијата, а акцен-
тот го става на импресијата, перцеп-
цијата и визуелноста.

До денес сѐ уште не е поставена де-
финиција за естетското, со оглед на
неговата релативност, субјективност,
менливост и минливост, за да дојде
нешто друго, во почетокот несфатли-
во, дури и чудно, но подоцна сосема
поинакво, прифатливо, логично, па и
етичко, дури и неопходно.

Поимите за убавото и за грдото ка-
ко променливи величини со текот на

времето станале универзални вред-
ности, иако се оптоварени со лични
чувства и со субјективности.

Убавото, според дел од набљудува-
чите, би било сето она што му се допа-
ѓа на окото во моментот, односно што
придонесува за неговото расположе-
ние во визуелна смисла, сѐ што може

да создаде емоција. Убавото се врзу-
ва за перцепцијата на хармоничните
односи.

Различните судови доаѓаат од раз-
личните субјективни критериуми. Су-
дот за убавото е „локален“, „посебен“
и мигновен и тој се однесува на сите
суштества, на сите времиња и на сите
простори. Во еволуцијата на концеп-
тот за естетиката на секоја епоха во
човековиот развој одговара една по-
себна концепција за тоа што е убаво,
во која доминира или барањето на
идеалното, или симболот, или пак
симболот по реалноста.

Според Кант, во неговата „Критика
на апсурдот“, убавината е субјективна,
но не е невозможно да се дешифри-
ра убавото и да се дадат правила што
го гарантираат неговото создавање.
Сепак, не дава конкретна дефиниција.
Врз идеалот за убавината влијаат со-
цијалните, политичките, економските,
конфесионалните, културните и дру-
ги услови и опкружувањето како и
личниот статус.

Проф. д-р Бранислав Даштевски

Мона Лиза, иако е симбол за убави-
на, сѐ уште е недефиниран артефакт
како израз на еден момент на личната
инспирација, на миговната перцепција,
но и артифицијална интелигенција на
Леонардо да Винчи. Тој со својот при-
роден дар ја излеал сета лична моќ, но
не сме убедени дека таа во функција
има и апсолутна естетика, односно си-
метрија. Тој имал можност да додава и
да одзема за да му се допадне нему ка-
ко една димензија, а потоа и нам -
слично на терапевтот кој во стомато-
лошката протетика треба да обезбеди
цел спектар функции на определени
биолошки вредности со изминато вре-
ме, односно „поминат рок“ – возраст,
нарушени естетски, ан трополошки,
анатомски, фонетски и други внат-
решни односи – од кои терапевтот
треба да направи сопствена Мона Ли-
за што сите заинтересирани учесници
треба да ја бендисаат. Ваквите прави-
ла важат и за ва ја ри те, за фотографи-
те и за другите уметници од проста
причина што тие се во „мртва“ фун-

кција, односно естетиката е оставена
на индивидуалната перцепција на
уметноста. Наспроти нив, терапевтот
ја апстрахира уметноста, пред сѐ во-
дејќи сметка за функциите.  На крајот,
кога сѐ ќе се заврши, пациентот трча
право кон најблиското огледало за да
ја види естетиката, додека за другите
нешта ќе доаѓа откако ќе ги почувст-
вува говорот, џвакањето, голтањето,
болките и сѐ она што е израз на туѓо те-
ло во еден организам – понекогаш тој
оди до апсурд дека „без нив“ му било
подобро, по извесно време без нив не
може ниту вода да се напие.

Мона Лиза Холивудски канон

Леонардо да Винчи (лево) и профилот со кој
тој ги решава пропорциите на хармонијата на
лицето со двата квадрата на главата

СТОМАТОЛОШКА КОМОРА НА МАКЕДОНИЈА

апологија
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стручни собири

Од 5 до 8 септември 2018 година во
Буенос Аирес, Аргентина се одржа 106-
иот стоматолошки конгрес на Светската

дентална федерација (FDI) кој беше ор-
ганизиран во соработка со Аргентинска-
та стоматолошка асоцијација, а партици-
пираа  речиси осум илјади учесници од
целиот свет .

„Со нашата научна програма и пре-
полна индустриска изложба, Светскиот
конгрес на стоматологија на FDI, пону-
ди исклучителни моменти на градење
пријателства меѓу колеги истомислени-
ци од целиот свет и го прославува
учеството во богатата глобална мрежа
на стоматологија и орално здравје на
FDI", изјави д-р Кетрин Кел, претседа-
тел на FDI.

Како највисоко законодавно и адми-
нистративно тело на FDI,  Генералното
собрание  на Конгресот донесе одлука за
вклучување  на нови членови на FDI, из-
бор на  управувачката структура на оваа
асоцијација (Совет и Комисии на FDI) и
прифаќање на насоките за натамошно
дејствување.                                      

НА 106. КОНГРЕС НА FDI ВО БУЕНОС АИРЕС

Повеќе од осум илјади стручњаци
го дефиираа натамошното делување 

Второто издание на "Прирачник за стоматолошки етика" на FDI, беше претставен во една се-
сијте под наслов "Прирачник за дентална етика - Алатка за дентално образование и стомато-
лози". На презентацијата беа  присутни и некои од авторите  кои детално го претставија ова из-
дание на Прирачникот и дискутираа и разменуваа етички искуства од областа на денталната
медицина.

FDI цени дека второто издание на овој Прирачник ќе послужи за подобра подготовка на сто-
матолозите за решавање на важни етички дилеми и за поддршка на исклучителни стандарди
на нега во текот на нивните кариери. Според д-р. Џос В.М. Вилијам, еден од авторите се работи
и краток прирачник, наменет за стоматолози и студенти  на стоматологија. Првиот прирачник
е напишан од еден автор, додека ова издание го напишаа неколку автори (Wolter Brands, Sudesh-
ni Naidoo, Suzette Porter Michael Sereny, Ward van Dijk, Jos Welie ), меѓународен тим од дентални
етичари кои  тесно сорабоуваа повеќе од три години. 

https://www.fdiworlddental.org/news/20180908/second-edition-of-dental-ethics-manual-launched-
at-fdi-world-dental-congress

Второто издание на 
Прирачник за стоматолошка етика



Во повеќе од 70% од случаите пред
да се појави рак во усната празнина
му претходат премалигни орални ле-
зии, како што се  црвени или бели
дамки во устата. Насоките се фокуси-
раат на најчестате области на орален
карцином: јазикот, внатрешните
ѕидови на образите и дното на усната
шуплина, а професионалците во ден-
талната медицина имаат добри шан-
си за скрининг на високоризични па-
циенти за откривање на рани знаци
на орален карцином. 

Публикуањето на упатствата се
совпадна со почетокот на 106-тиот
Конгрес на FDI, во Аргентина, а тие
им обезбедуваат на денталните про-
фесионалци практични насоки за
превенција, дијагностицирање и ле-
кување на орален карцином. Упатст-
вата се достапни на неколку јазиции
и ќе биде корисно да се преведат и

објавуваат и на македонски јазик.
Оралниот карцином е вид на кар-

цином на главата и вратот, како и кое
било канцерозно ткиво кое се разви-
ва во усната шуплина, а годишно, во
светот се дијагностицира околу
500.000 нови случаи на орален и оро-
фарингеален карцином, а три четвр-
тини од нив се во земјите во развој.

Во согласност со својата мисија да
го води светот кон оптимално орално
здравје, FDI развива упатства за упот-
реба во денталната медицина, за да се
предвиди, дијагностицира и третира
канцерот на усната шуплина. Целта
на овие информативни алатки е да им
се понудат на стоматолошките про-
фесионалци и пациентите концизни
и сеопфатни информации за спречу-
вање на оралниот карцином, фактори
на ризик,  како и упатства за клинич-
ко испитување и дијагностика.

Ова е основна причина поради која
денталните професионалци како,
стоматолози, дентални хигиеничари,
дентални терапевти, треба да ја раз-
берат важноста на окривањето на ма-
лигни лезии и потенцијално малигни
лезии, како дел од нивната рутинска
клиничка проценка, дури и кај пом-
ладата популација за која се проце-
нува дека има помал ризик од орален
карцином. 

д-р I. Ben Yahya и д-р F. Anagnostou

Упатства:
https://www.fdiworlddental.org/sites/d

efault/files/media/resources/fdi-oral_can-
cerchairside_guide.pdf

https://www.fdiworlddental.org/news/2
0180905/oral-cancer-chairside-guide-now-
available-online

Насоки за откривање на рак на усната шуплина 
во денталната медицина
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Нови членки на FDI:
-  Colegio Odontologico Nicaraguense
-  Colegio Odontologico del Peru
-  Montenegro Dental Chamber
-  Papua New Guinea Dental Association
-  Russian Dental Association

Нови асоцијативни  членки:
-  Egyptian Clinical Dental Society  и  
-  Macedonian Society of Dental Medicine

афилијативен член:
-  international Dental Association Com-

monwealth, Association of Legal Entities 
Генералното собрание на FDI повторно

го избра д-р Џек Котрел за благајник и
проф. д-р Ли Џиан Џин како советник, до-
дека  д-р  Пауло Мело беше избран за нов
член на Советот, кој е составен од претсе-
дател на FDI ( во  моментот д-р Кетрин Кел),
избран претседател, благајник и десет со-
ветници.

Исто така, беа одржани избори за коми-
сии за FDI, за некои позиции беше гласано
на Генералното собрание, додека други
беа назначени од Советот на FDI. Генерал-
ното Собрание на FDI  усвои десет  извеш-

таи  за насоките на своето делување меѓу
кои и за континуирана дентална медицин-
ска едукација во стоматологија, за глобал-
нотото пародонтално здравје, за обезбе-
дување на основната грижа за оралното
здрваје на раселените лица и други . Доне-
сена е одлука 107-тиот Конгрес за FDI, да
се одржи во Сан Франциско, САД, од 5 до
8 септември 2019 година.    (И.Н.)

https://www.fdiworlddental.org/news/20
180908/fdi-reports-on-key-outcomes-of-
2018-world-dental-congress 
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регион

НА 17. КОНГРЕС НА СТОМАТОЛОЗИТЕ НА СРБИЈА

Бројни претконгресни, конгресни 
и постконгресни активности и сесии

Конгресот беше организиран со поддршка
на Хрватската комора по дентална меди-
цина, Стоматолошката комора на Маке-

донија. Стоматолошката комора на Црна
Гора, Комората на докторите по стома-
тологија на Република Српска и Здруже-

нието на стоматолози од Лариса, Грција

Од  27 до 29 септември 2018 година  во Сава
центарот во  Белгрд, Србија се одржа 17. Конгрес
на стоматолозите на Србија.  Станува збор за ед-
на од најголемите стручни манифестации во ре-
гонот,  а тоа го потврдуваат и повеќе од 1.800
учесници од 17 земји и преку 20 излагачи на сто-
матолошка опрема. На Конгресот предавања по
покана имаа повеќе од 50 предавачи од 17 земји.

На покана на претседателот на Конгресот,
Проф. д-р Витомир Константиновиќ, предавач од
Македонија беше д-р Даниела Цветановска–
Стојчева.  

„Концептот на Конгресот да содржи преткон-
гресен, конгресен и постконгресен ден, тематски
распределен по сесии, овозможува заинтереси-
раните слушатели да бидат дел токму од оние се-
сии кои го опфаќаат нивниот интерес во стома-
тологијата. При тоа, секој од овие три дена беше
исплонет со целодневна програма од пленарни
предавања од поканетите предавачи, што дава
особен придонес кон нејзиниот квалитет. Љубез-
носта на домаќините – организатори, како и во
(Стоматолошката комора на Србија, Стоматолош-
киот факултет во Белград, Медицински факултет
од Ниш, Клиника за стоматологија од Ниш, како и
на колегите од Хрватска, Словенија, Германија,
Данска, Канада, како и колегите стоматолози од
Србија) направија овој високо-квалитетен струч-
но-научен настан да биде и едно прекрасно до-
живување“, вели д-р Цветановска- Стојчева. 

Конгресот беше во организација на Стомато-
лошката комора на Србија, во соработка со Сто-
матолошкиот факултет при Универзитетот во
Белград, Медицинскиот факултет на Универзи-
тетот во Ниш и Клиниката за стоматологија – Ниш,
а со поддршка на Хрватската комора по дентал-
на медицина, Стоматолошката комора на Маке-
донија. Стоматолошката комора на Црна Гора, Ко-
мората на докторите по стоматологија на Репуб-
лика Српска и Здружението на стоматолози од
Лариса, Грција. 

Претставниците на коморите  во рамките на
оваа стручна манифестација одржаа и повеќе
средби на кои дискутираа за коморското работе-
ње и за размената на искуства, новини, како и за
натамошната соработка.
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актуелно

OД  26 ДО 27.11.2018 ВО БРИСЕЛ

Делегацијата на Стоматолошка ко-
мора на Македонија, претседателот   д-
р Маријан Денковски и заменикот на
претседателот   доц. д-р Ќенан Ферати,
на покана на EESC -  Европската коми-
сија за економија и социјала на Ев-
ропската Унија (European Economic anf
Social Committee) во Брисел, Белгија
од 26 -27.11.2018 година присуствува-
ше  на сесијата „Ден на либерални про-
фесии„ ,  каде припаѓа и стоматолош-
ката професија.

На седницата се разговараше за ид-
ните чекори околу раздвојување на
здравствените професии од другите
професии во рамките на Европска
Унија , нивната репрезентативност во
исполнување на  вредностите на ЕУ
поради нивните ецифичности  и  јавни-
от  интерес,  како и за нивно зајакнува-

ње во однос на државните институции.
На седницата се разговараше и за че-
корите кои ќе се преземаат од Коми-
сијата  и кои ќе бидат задолжителни за
сите членки на ЕУ, но и за сите кои во-
дат претпристапни преговори за член-
ство, меѓу кои и нашата држава.

За време на престојот во Брисел,
претставниците на Комората остварија
работна средба со колегите од  Герма-

нија претставувани од
Dr. Peter Engel, Presi-
dent of the German Fed-
eral States’Dental
Chambers  и  Florian
Lemor, Director of Ger-
man Dental Association,
како и Joerg  Krain-
hoefner, Director of Aus-
trian Dental Chamber.

На средбите,  мошне несебично беа
пренесени искуствата во работење на
нивните комори,  како што и многу нед-
восмислено беше укажано за нивната
заложба да помогнат во сите аспекти
на понатамошното делување на наша-
та Комора , како во европски рамки, та-
ка и при изготвување на акти и доку-
менти поврзани со нашите барања  кон
македонските власти и институции за
постигнување на подобар статус на
стоматолозите.  Исто така, делега-
цијата оствари мошне корисна средба
и со  Marco Landi, President of CED
(Council of European Dentist),  RA. Arno
Metzler, President of DE Group  and Vi-
cepresident of the EESC  и  Dilyana
Slavova, President  of the EESC Section
for External Relations за идните актив-
ности и заложби во рамките на  инсти-
туции  на ЕУ околу можностите за ост-
варувања на правата на македонските
стоматолози во рамките на ЕУ и
земјите кои претендираат кон  ЕУ.

Фондот за здравствено осигурува-
ње на Црна Гора за наредната година
определи поголем буџет за стомато-
лошката здравствена заштита. Според
директорот на оваа институција, Сеад
Чиргиќ, за стоматологијата се плани-
рани 850.000 евра, а причината за тоа,
како што објаснува, е проширувањето
на правото на бесплатна стоматолош-
ка заштита – студенти до 26 години,
лицата со инвалидитети и некои дијаг-

нози, пациентките една година по по-
родувањето. Тој појасни дека е зголе-
мен и бројот на стоматолошките орди-
нации  кои имаат склучено договор со
Фондот за здравствено осигурување,
лимитот на средствата што им се пре-
фрлаат им е намален и неможеле да
дадат квалитетна услуга.  

Во наредната години за здравство-
то е зацртано да се издвојат дополни-
телни 238 милиони евра, што е за 30%

повеќе во споредба со  2018 година,
доколку надлежните ја прифатат од-
луката на ФЗО.  Управниот одбор на
Фондот, како што пишува црногор-
скиот „Данас”, го усвоил нацрт буџетот,
според кој би требало да бидат зголе-
мени средствата за лекови, стомато-
логија, материјални трошоци на бол-
ниците и за превентивни прегледи за
сузбивање на ракот на дебелото цре-
во, матката и градата.

Повеќе средства за стоматолошка заштита ЦРНА ГОРА

Делегација на Комората на EESC 
сесијата „Ден на либерални професии“
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Почитувани колешки и колеги,
По добивање на допис од Фондот за

здравствено осигурување поврзан со во-
ведување на квалификуван сертификат
во делот од електронските услуги од ИТ
системот на Фондот од 25.10.2018 годи-
на, тимот на Стоматолошка комора на Ма-
кедонија стапи во контакт и одржа серија
состаноци со единствените два добаву-
вачи на сертификати КИБС и Телеком.

По добиените информации сакаме да
Ве информираме:

1. Дигитални сертификати се воведу-
ваат како замена за ЕЗК и тие ќе МО-
РА да ги поседува секој кој има пот-
реба да го потпише новиот договор
со ФЗОМ ( примарно и специјалис-
тичко ниво).

2. Засега, информациите се дека оние
кои имаат важечки ЕЗК ќе може да ги
користат до нивен истек, а подоцна
ќе мора да си набават дигитален сер-
тификат. Неофицијалнa информа-
ција е дека СЕПАК СИТЕ потписни-
ци на договори ќе мора да имаат ди-
гитален сертификат без оглед на
важност на ЕЗК. (За оваа информа-
ција се очекува само денот на објаву-
вање од страна на ФЗОМ).

3. Дигиталните сертификати може да
се со важност од 1-3 години (КИБС) и
до 5 години (Телеком).

4. Дигитални сертификати може да
се само со намена за комуникација
со ФЗОМ (како физички лица ) и со
проширена севкупна употреба( ка-
ко правни лица ) во целиот дигита-
лен систем во Р.Македонија (УЈП,
банки, Централен регистар , е-пла-
ќање ...)

ЗАКЛУЧОК:
По наведените информации поба-

равме понуди од КИБС и Телеком и ра-
ководниот тим на Комората одлучи -
Комората да склучи договор со КИБС со
што поради добивање на пониска цена
е потребно Комората да се јави како ку-
пувач на сертификатите, а заинтереси-
раните доктори преку Комората може
да ги набават истите.

СКМ склучи договор само за серти-
фикат кој се издава на 3 години во кон-
тинуитет, што значи дека обновувањето
на сертификатот е по 3 години од изда-
вањето. Се издава еднократно без до-
полнителен трошок за негова активација
и инсталација и само еднаш се прикачу-
ва во апликациите на Фондот, а се ко-
ристи се до негово обновување.

ВАЖЕЧКИ ЦЕНИ со договор со Комо-
рата за сертификати со токен за три(3) го-
дини со КИБС

* 2.950,00 ( за физички лица за употре-
ба со ФЗОМ)

* 4.850,00 ( за правни лица со широка
употреба, а не само со ФЗОМ). Пос-
тапка за добивање ТОКЕН СО СЕР-
ТИФИКАТИ. 

ПРОЦЕДУРА:
1. Заинтересираниот редовен член на

Комората се обраќа со барање до
СКМ на: е-маил: ivana@skm.mk, со
дадени податоци за име и презиме,
број на лиценца, тел.број на моби-
лен , адреса на живеење и ПЗУ каде
е вработен. (Со податок дали е пот-
писник на договорот или е само
вработен).

Ја извршува уплатата со следни под-
атоци:

Постапка за Verba Sign K2 сертификат издавање на токен   
Доколку сакате токенот да го подигнете во КИБС:

1. Потребно е да носите документ за лична идентификација (ЛК или па-
сош) и КОД кој го добивате од Стоматолошката комора (за сертификатот
Verba Sign Pro2. 

Дополнително е потребен печат од ординацијата и тековна состојба не
постара од 6 месеци со потпис од управителот и печат од ординацијата).

2. Постапка на подготовка на документи, одобрување и издавање на сер-
тификатот ја прави вработен во КИБС.

3. Токенот со сертификат го добивате за помалку од 5 минути и на Ва-
шата e-mail адреса Ви праќаме ПИН за токенот и постапка за инсталација
на драјвери.

4. На Вашиот компјутер ги инсталирате драјверите со чија помош се ис-

читува токенот и сертификатот, потоа се регистрирате и поврзувате со сис-
темот на ФЗОМ.

Доколку сакате токенот со сертификат да Ви биде пратен по пошта ги
превземате следните чекори.

1. Пополнувате порачка на следниот линк 
https://eshop.kibstrust.mk/raforms/VerbaK2.aspx

Важно:
l При пополнување, во полињата име, презиме се внесуваат податоци со
латинични букви - како од документ за лична идентификација на носите-
лот на сертификат.
l При пополнување на порачката избирате 3 години период на важност,
l Во делот “дали поседувате сопствен PKI Токен“ треба да назначите „НЕ”.

Воведување на токени (сертификати) 
од ФЗОМ – информации
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Постапка при уплата:
- Точно име и презиме ( кога се уплаќа

за ординација да се напише и име и
презиме на доктор на чие име ќе се
издаде токенот)

- Жиро - сметка :300000000477179,
Комерцијална Банка

- Цел на дознака : за токен
- Уплата на ……………….2.950,00 денари

* препорака е уплатите да се вршат во
која било банка , а не во пошта!

2. По евидентирана уплата од Комора-
та повратно на истиот маил, најдоц-
на во рок од 24 часа, ќе се до-
бие информација за поната-
мошна постапка и ќе Ви се
испрати потврда (КОД) на Ва-
шиот број на мобилен теле-
фон со кој се пријавувате и ја
започнувате процедура во
КИБС за понатамошна тех-
ничка постапка поврзана со
инсталирање на сертификатите.

* (ЗА ОВА ОТВОРЕТЕ ГО ДРУГИОТ
ПОСТАВЕН ДОКУМЕНТ СО ТОЧНА
ПОСТАПКА ДОСТАВЕН ОД КИБС)

3. КИБС си ја превзема својата обврска
за активирање на сертификатите

ДОПОЛНИТЕЛНИ ИНФОРМАЦИИ 
ЗА ПОСТАПКАТА:

Ивана Велјановски   075 208967

Со почит,
Стоматолошка комора на Македонија

 за членови на Стоматолошка комора на Македонија
l Во полето “податоци за плаќач на фактурата” избирате „правно лице”. Се
внесуваат податоци од Стоматолошката комора со кирилични букви.

2. Откако ќе ја пополните порачката, одбирате „Генерирај порачка” , ис-
тата треба да ја отпечатите и потпишете на обележаните места.

3. Потребно е лично да одите на нотар и да направите нотарска заверка
на копија од документот за лична идентификација.

4. Севкупната документација и КОДОТ добиен од Стоматолошка комо-
ра треба да ги пратите по пошта на адреса на Регистрационата канцела-
рија на КИБС.

https://www.kibstrust.mk/mk-MK/Home/Contact
5. По добивање и проверка на документите, КИБС го инсталира серти-

фикатот на токен и Ви го праќа по пошта на адреса наведена во порачка-

та. На вашата e-mail Ви праќаме ПИН за токенот и постапка за инсталација
на драјвери.

6. На Вашиот компјутер ги инсталирате драјверите со чија помош се ис-
читува токенот и сертификатот, потоа се регистрирате и поврзувате со сис-
темот на ФЗОМ.

Забелешка: Сите оние кои се заинтересирани да купат Verba Sign Pro2
сертификат пополнуваат порачка на следниот линк   https://e-shop.kib-
strust.mk/raforms/VerbaPro2.aspx.

Сите горе наведени чекори важат и за овој тип на сертификат, дополни-
телно пополнувате податоци за ординацијата, ставате печат на одредени-
те места и заедно со сите документи праќате и тековна состојба не поста-
ра од 6 месеци со потпис од управителот и печат од ординацијата.

Сите информации на новата веб-страница
на Стоматолошката комора на Македонија

www.skm.mk



Почитувани соработници
Ве информираме дека Вашите стручни и научни

трудови што планирате да бидат објавени за наред-
ниот број  во Vox Dentarii, пожелно е да ги достави-
те најдоцна до 10 јануари. Дополнителни информа-
ции може да добите секој работен ден во Стомато-
лошката комора на Македонија или пак  на телефон
02 3246 852.



СТРУЧНИ И НАУЧНИ ТРУДОВИ

Прилог на „Vox Dentarii“

Примена на Er:Yag ласер во претпротетската
мекоткивна хирургија

М. Ѓоровска,  М. Кацарска 

Медикаментозно индуцирана 
остеонекроза на вилица - состојби и 
препораки за нејзино подобрување

С. Чакар
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ДЕКЕМВРИ  2018 

Апстракт 
Претпротетската хирургија обезбедува

адекватна коскена и мекоткивна основа
за понатамошна протетска рехабилита-
ција со која ке се надомести изгубената
функција и естетика. Широката примена
на ласерската технологија се должи на ви-
соко софистицирани ефекти на ласер-
скиот зрак врз органското ткиво:

1. Фотостимулирачки ефект - враќање
на функцијата на клетката во нејзината
нормала и стимулирање на нејзината ак-
тивност.

2. Фототермички ефект - ласерската
енергија во допир со ткиво се претвора во
топлинска енергија и предизвикува коа-
гулација на крвните садови со што се обез-
бедува суво работно поле.

3. Фотомеханички ефект – аблазивен
ефект, вапоризација (испарување на вода
од ткивата) предизвикувајќи ткивна мик-
ро експлозија т.е. сечење и ремоделирање
на мекоткивната промена.

Овие ефекти овозможуваат ласерската
хирургија да е чекор пред конвенционал-
ната скалпел хирургија. 

Имајќи го предвид сето ова целта на овој
труд e да ги одредиме ефектите на високо
енергетската  ласер хирургија за претпро-
тетско ремоделирање на меките ткива.

За остварување на поставената цел бе-
ше користен: Fotona III Fidelis laser – Me-
Dys GmbH, Germany. Со ласерот беа трети-
рани  следните клинички индикации: от-
странување на лабијален френулум, фиб-
розна хиперплазија на слузокожа (epullis
fissuratum), продлабочување на вестибу-
ларен форникс,   гингивектомија и хемис-
ка лузна. 

Клучни зборови: ласер, лабијален фре-
нулум, френулектомија, фиброзна хипер-
плазија, гингивектомија, хемиска лузна.

Вовед
Претпротетската хирургија обезбедува

адекватна коскена и мекоткивна основа
за понатамошна протетска рехабилита-
ција со која ќе се надомести изгубената
функција и естетика. Широката примена
на ласерската технологија се должи на ви-
соко софистицирани ефекти на ласер-
скиот зрак врз органското ткиво:

1. Фотостимулирачки ефект - враќање
на функцијата на клетката во нејзината
нормала и стимулирање на нејзината ак-
тивност.

2. Фототермички ефект - ласерската
енергија во допир со ткиво се претвора во
топлинска енергија и предизвикува коа-
гулација на крвните садови со што се обез-
бедува суво работно поле.

3. Фотомеханички ефект – аблазивен
ефект, вапоризација (испарување на вода
од ткивата) предизвикувајќи ткивна мик-
роексплозија т.е. сечење и ремоделирање
на мекоткивната промена.

Овие ефекти овозможуваат ласерската
хирургија да е чекор пред конвенционал-
ната скалпел хирургија. 

Имајќи го предвид сето ова одлучивме
целта на овој труд да бидат ефектите на

високо енергетската  ласер хирургија за
претпротетско ремоделирање на меките
ткива.

Материјал и метод
За реализација на поставената цел на

Клиниката за орална хирургија го корис-
тевме  Fotona III Fidelis laser – MeDys
GmbH, Germany во кои се инкорпорирани
два ласера Er:Yag и Nd:Yag во еден един-
ствен систем (слика 1).

Fotona VSP технологија (променлив
квадратен пулс) за разлика од стандар-
дната ласер технологија овозможува ви-
сока пулсна енергија без долга пулсна
опашка (кратко време на подигнување на
енергија, контролирано време на траење
и кратко време на опаѓање) се со цел, да се
елиминира постпулсовото загревање,
исушување и карбонизаицја. Сами ја про-
грамираме пулсовата ширина, енергија и
фреквенција и создаваме идеален пулс
според потребата и индикацијата.

Клиничките случаи беа третирани со
Er:Yag ласер (2940nm) со различни параме-
три  на пулсова ширина, енергија и фрек-
венција соодветна на мекоткивната им-
пликација. 

Примена на Er:Yag ласер во
претпротетската мекоткивна хирургија

М. Ѓоровска 1 ,  М. Кацарска 1

1 Универзитетска клиника за орална хирургија

Слика 1
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За френулектомија ги користевме след-
ниве параметри: Er:Yag laser (2940nm),без
контактен  насаден инструмент R 02, пул-
сова ширина LP, VLP, енергија 120 mJ, фрек-
венција 15-20 Hz. 

За фиброзна хиперплазија на гингива-
та користевме: Er:Yag laser (2940nm),без-
контактен насаден инструмент R 02, пул-
сова ширина LP, VLP, енергија 300 mJ,
фреквенција 15-20 Hz.

За продлабочување на вестибуларен
форникс користевме: Er:Yag laser (2940nm),
без контактен насаден инструмент R 02,
пулсова ширина LP, SP, енергија 200
mJ.фреквенција 20-40 Hz.

За продолжување на клиничка коронка
со гингивектомија користевме: Er:Yag laser
(2940nm), контактен насаден инструмент
R 14, пулсова ширина LP, VLP, енергија 140-
180 mJ, фреквенција 10 Hz. 

За отстранување на лузна: Er:Yag laser
(2940nm), без контактен насаден инстру-
мент R 02, пулсова ширина –LP, SP, енер-
гија 200 mJ, фреквенција 20-40 Hz.

Резултати
Приказ на клинички случаи: 
Случај бр 1

Пациентка  на возраст од 60 години  беше
пратена на Клиника за орална хирургија
поради ниско инсериран фиброзен фре-
нулум на горната вилица ( слика 2). Фре-
нулектомијата беше изведена со следни-
те ласерски параметри: 

l Er:Yag laser (2940nm)
l безконтактен насаден инструмент R 02
l пулсова ширина LP, VLP
l енергија 120 mJ
l фреквенција 15-20 Hz
Со помош на безконтактниот насаден

инструмент Er 02 на 0.7 mm растојание од
ткивото во правец од долу нагоре го осло-
бодувавме ниско припоениот френулум.

Случај бр 2
Пациентка на возраст од 65 години бе-

ше упатена на Клиниката за орална хи-
рургија со дијагноза фиброзна хиперпла-
зија предизвикана од неадекватни про-
тетски помагала. Отстранувањето на оваа
мекоткивна промена беше изведена со
следните ласерски параметри: 
l Er:Yag laser (2940nm)
l безконтактен насаден инструмент R 02
l пулсова ширина LP, VLP
l енергија 300 mJ
l фреквенција 15-20 Hz

Случај бр 3
Пацент на возраст од 70 години беше

пратен  на Клиника за  орална хирургија
со цел да се продлабочи вестибуларниот
форникс и да се подготви за претпро-
тетска рехабилитација. Продлабочувањ-
то беше изведено со следните ласерси па-
раметри:

ДЕКЕМВРИ  2018 

Abstract 
Pre- prosthetic surgery provides an adequate bone and soft tissue basis for further

prosthetic rehabilitation to compensate for functional and aesthetic loss. The widespread
use of laser technology is due to the highly sophisticated effects of laser beam on or-
ganic tissue: 1. Photo-stimulating effect - restoring the cell's function to its normal and
stimulating its activity 2. Photo-thermal effect - the laser energy in contact with tissue
transforms into thermal energy and causes coagulation of the blood vessels, thus pro-
viding a dry working field. 3. Photomechanical effect - ablative effect, vaporization (evap-
oration of water from tissues), i.e. cutting and remodeling the soft tissue. These effects
endows laser surgery to be a step ahead of the conventional scalpel surgery. The goal of
this paper was to illustrate the effects of high-energy laser beam in patients with soft
tissue changes that prevent adequate prosthetic rehabilitation. At the Clinic for оral sur-
gery the following clinical cases were treated: removal of the labial frenulum, hyper-
plasia of the mucous membrane (epulis fissuratum), deepening of the vestibular fornix,
gingivectomy and chemical scar. 

Key words: laser, labial frenulum, frenulectomy, fibrous hyperplasia, gingivectomy,
chemical scar.

Случај 1
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l Er:Yag laser (2940nm)
l безконтактен насаден инструмент R 02
l пулсова ширина LP , SP
l енергија 200 mJ
l фреквенција 20-40 Hz

Случај бр 4
Пациент од машки пол на возраст од 50

години беше пратен на Клиника за орал-
на хирургија со цел да се продожи кли-
ничката коронка  со гингивектомија. Ин-
тервенцијата  беше  изведена со следни-
ве ласерски параметри:

l Er:Yag laser (2940nm)
l контактен насаден инструмент R 14
l пулсова ширина LP , VLP
l енергија 140-180 mJ
l фреквенција 10 Hz

Случај бр 5
Пациентка на 40-годишна возраст бе-

ше испратена на Клиниката за орална
хирургија со цел да се создадат услови за
изработка на парцијални протези. Кај па-
циентката постоеше лузна (цикатрикс)
на слузокожата која ја намалуваше дла-

бочината на вестиуларниот форникс го-
ре лево предизвикана од опекотина со
HCL – хлороводородна киселина и во овој
случај се користеше:

l Er:Yag laser (2940nm)
l безконтактен насаден инструмент R 02
l пулсова ширина –LP , SP
l енергија 200 mJ
l фреквенција 20-40 Hz

Дискусија 
Ласерите се користат во хирургијата

бидејќи овозможуваат прецизни инци-
зии и обезбедуваат хемостатска кон-
трола. Резултатите од ласерската инте-
ракција зависи од видот на ласер и тар-
гет ткивото (1,2). Er:YAG ласерот поседува
највисок апсорпциски пик во вода од си-
те комерцијално достапни, одобрени ла-
сери. Неговите единствени особини
овозможуваат термално-механичка
ткивна аблација на многу тенки слоеви
со минимална колатерални термички
консеквенци(3). Заздравувачките потен-
цијали на ласерски ирадираното ткиво
се исклучителни. Помалото термичко
оштетување значи помала потреба од
колагенско ремоделирање Neev J et al. Со
помало оштетување  и ремоделирање на

Случај 2

Случај 3
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колагенот полесно и побрзо е заздраву-
вањето, со минимално создавање на
лузна.  Главен бенефит од ласерската
мекоткивна хирургија е едноставноста
на истата, брзината и минималниот дис-
комфорт за време и по интервенциите.
Имајќи ги предвид овие бенефити на
пациентите им ја предложивме ласер-
ската хирургија со Er.YAG како најсоод-
ветна. 

Интервенциите ги изведовме со ми-
нимално количество на инфилтративна
анестезија. Применивме ласерски пара-
метри со различни специфики во за-
висност од индикациите. Коопера-
цијата на пациентите беше исклучител-
на. При интервенциите крварењето бе-
ше минимално и не применивме сутури.
Френулектомијата и гингивектомијата

може да се изведат со конвенционална
техника. Но, конвенционалната вести-
булопластика и отстранување на хе-
мискиот лузна се хируршки интервен-
ции кои се обемни, предизвикуваат зна-
чителен дискомфорт и долг постопера-
тивен дискомфорт, со назначена болка
и отежната исхрана. Постоперативниот
тек беше без компликации, отсуство на
крварење, болка и оток. Ова се должи
најверојатно на особините на ербиумот
да ги запечатува крвните и лимфни са-
дови со што го минимизира постопера-
тивниот оток, додека, пак, запечатува-
њето на нервните завршетоци ја нама-
лува болката и дискомфортот C. Wal-
kinski. Заздравувањето беше акцелери-
рано. Немаше потреба од реоперирање.
Заздравувањето на ласерска рана вре-

менски е слично со хирушка (скалпел)
рана со формирање на дискретна лузна
или без лузна. 

Закчучок:
Примена на ласерот во хирургијата

овозможува:
- Конфор и сатисфакција како на па-

циентот така и на терапевтот
- Намалена стресогена компонента 
- Минимално количество инфилтра-

тивна анестезија
- Висока прецизност, сигурност, ми-

нимална инвазивност, без колате-
рални термички консеквенци 

- Релативно суво работно поле
- Без потреба од сутура
- Постоперативен морбидитет (без

болка, оток, инфламација)
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Медикаментозно индуцирана
остеонекроза на вилица - состојби  и
препораки за нејзино подобрување

Остеонекорза на вилицата е сериозна
и засега ретка болест.  Се манифестира
како некротична  област на виличната
коска (максила, мандибула или обете)
која е експонирана во оралната празни-
на и не покажува знаци на заздравува-
ње и по осум недели од првото иденти-
фикување. 

Остеонекроза на вилица може да е
асоцирана со различни предиспони-
рачки фактори, а еден од нив е и упот-
ребата на спецфична група на медика-
менти, како што се антиресорптивните:
бисфосфонати и деносумаб (монокло-
нално антитело), а во светската литера-
тура се појавуваат и други препарати
како антиангиогени лекови и m-TOR ин-
хибитори кои се асоцирани со зголемен
ризик од иницирање на медикаментоз-
но индуцирана остеонекроза на вилица
(MRONJ).  Употребата на овие лекови е
таргетирана за третман на голем број
коскени нарушувања, вклучувајќи ги
постменопаузална остеопороза и ос-
теопенија, хиперкалцемија, мултипна
миелома, Paget-ова болест како и кос-
кена ресорпција предизвикана од ме-
тастази на коските кои потекнуваат
најчесто од солидни тумори како што се
рак на дојка, простата или рак на бели
дробови.

Од достапните податоци во литера-
турата, медикаментозно индуцирана
остеонекроза на вилица (MRONJ) ја
афектира мандибулата двапати почес-
то отколку максилата, а во однос на по-
лот, жените се со зголемен ризик за раз-
лика од мажите. Возраста (пациенти
над 65 години), пародонтитис, пролон-

гирана употреба на бисфосфонати, пу-
шење, користење  на мобилна протеза,
дијабетес, како и употребата на корти-
костероиди  се фактори асоцирани со
зголемен ризик од MRONJ.

Со цел правилно дијагностицирање
на MRONJ и диференцирање од другите
состојби асоцирани со одложено зазд-
равување како и елиминирање на про-
блемот со погрешно дијагностицирање
на болеста, Американската асоцијација
за орални и максилофацијални хирур-
зи (AAOMS) во надополнувањето на
својот извештај од 2014 година ја дефи-
нира болеста и поставува строго утвр-
дени критериуми за нејзино дијагнос-
тицирање:

1. Сегашен или претходен третман со
антиресорптивни или антиангиоге-
ни лекови;

2. Експонирана коска или интраорал-
на, односно екстраорална фистула
во максилофацијалната регија која
перзистира подолго од 8 недели без
знаци за заздравување;

3. Без историја на радијација на вили-
цата или метастатски лезии на ви-
лицата.

MRONJ како дентален проблем во го-
лема мера ги засега докторите по сто-
матологија. Медикаментозно индуци-
раната остеонекроза на вилица може да
настане спонатно во текот на тера-
пијата со некој од наведените медика-
менти, но најчесто нејзиниот почеток е
тригериран од коскената траума, како
што е инвазивна дентална процедура, а
најчесто тоа е дентална екстракција
која се изведува во тек или по завршу-
вање на третманот со овие лекови. 

Како ентитет во медицинската лит-
ратура, MRONJ се појавува во 2003 годи-
ни и се уште претставува нова пробле-
матика за која многу аспекти од болес-
та засега не се доволно истражени. Од

таа причина претставува предмет на
интерес за истражување и во светски
рамки. MRONJ е болест која доколку на-
време не се идентификувана може да
предизвика сериозни компликации со
импликација на квалитетот на живот
на пациентите.

Важноста од превенција 
Од истражувањето спроведено во Ма-

кедонија кое опфати 151 доктор по сто-
матологија од примарната, секундарна-
та и терциерната заштита и ги евалуи-
раше знаењата, ставовите и искуствата
на докторите по стоматологија во однос
на MRONJ, 60,26% од испитаниците го
оценуваат своето знаење за болеста ка-
ко елементарно, а само 11,92%  од вкуп-
нот број на испитаници се комфорни за
менаџмент на афектираните пациенти.
Слична е ситуацијата и во други земји
како во Мексико и Обединетите Арапс-
ки Емирати  каде процентот на доктори
по стоматологија со недоволно знаење
за третман и дијагноза на MRONJ се дви-
жи во просек од околу 82%. На праша-
њето “Која е улогата на докторот по сто-
матологија во превенција на болеста”,
најголемо знаење презентираат докто-
рите со најдолго работно искуство и
оние кои се дел од терцијалната зашти-
та. Она што е алармантно е дека докто-
рите по стоматологија од примарната
заштита чијашто обврска е превенција
и препознавање на ризик пациентите
покажуваат најмало знаење во однос на
превенцијата на MRONJ. Дополнително,
токму овие доктори кои се реално ква-
лификувани за превенција и дијагноза,
во најголем број се изјасниле дека би го
реферирале MRONJ пациентот уште во
ран стадиум на специјалист, иако токму
пациентите од 0 и 1 стадиум се пациен-
ти кои треба да се згрижени од докто-
рите по стоматологија од примарната
заштита.

С. Чакар
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Дентален скрининг, радиографска
евалуација и адекватен превентивен
третман се имератив за да се намали ри-
зикот од остеонекроза кај пациенти осо-
бено пред почеток со терапијата или
пак кои се веќе на терапија со антире-
сорптивни или антиангиогени лекови.
Во однос на менаџментот на MRONJ, хи-
руршкиот третман е генерално тежок,
со непредвидливи резултати и со цел да
ја стагнира болеста, па оттаму најголем
акцент се става на превенцијата. Пре-
венцијата опфаќа: едукација на паци-
ентите за важноста од првилно одржу-
вање на редовна орална хигиена, ре-
довни стоматолошки прегледи, иден-
тификација и елиминација на сите ин-
фективни жаришта или места за по-
тенцијална инфекција кои може да ег-
зацербираат во текот на третманот со
лековите, како и  елиминирање на сите
останати ризик фактори кои би можеле
да влијаат на здравствената состојба и
да придонесат за потреба од инвазивни
дентални третмани. Кај пациенти кои
користат  мобилна протеза, е неопход-
но таа адекватно да налегнува на вили-
цата, без да предизвика оштетување на

мекото ткиво, особено на мандибулар-
ниот торус и лингвалната страна на
мандибуата кои се и најпредиспони-
рачки места за развој на MRONJ. 

Целите на третман кај пациентите со
веќе дијагностицирана MRONJ се ели-
минација на болка, контрола на инфек-
ција и спречување на прогресијата или
настанувањето на коскена некроза.
Препораките се да се применува кон-
зервативен пристап и минимално ин-
вазивни процедури се додека состојба-
та дозволува, а хируршкиот третман се
применува најмногу за отстранување
на острите рабови од коската. 

Ситуацијата во Македонија 
и следни чекори 
Во Македонија докторите по стома-

тологија се релативно информирани за
болеста. Сепак поради ниската субјек-
тивна проценка за знаењето за болеста
како и неподготвеност за дијагноза и
третман на овие пациенти, најголем
број од докторите покажуваат интерес
за дополнителна едукација во однос  на
проблематиката. Мултидисциплинарен

пристап при третман и зголемена сора-
ботка со докторите кои иницијано ја
препишуваат терапијата како што се ен-
докринолози, онколози или уролози е
императив. Од особено значење е под-
игање на свеста за болеста, притоа ак-
центирајќи ја важноста од превенција и
навремено идентификување на ризик
пациентите. 

Од достапните податоци, во Р. Маке-
донија се евидентирани пациенти со ос-
теонекроза на вилицата предизвикана
од бисфосфнати, а нивниот број низ го-
дините се зголмува. Оттука, MRONJ е
реален проблем и во Македонија и се
потребни активни мерки за унапред-
ување на состојбата и оптимизирање на
здравствената заштита на афектирани-
те пациенти. 

Резултатите презентирани во овој
текст се дел од истражувањето, спро-
ведено како дел од магистерскиот
труд на д-р Стефана Чакар, кое беше
успешно презентирано и реализирано
на Стоматолошкиот Факултет при
Универзитет “Св Кирил и Методиј”,
Скопје, Македонија.

ДЕКЕМВРИ  2018 

skm@skm.mk www.skm.mk
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Упатство за авторите
Уредувачкиот одбор на “Vox Dentarii“,

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

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

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

Ако изборот на испраќање е преку
пошта адресата е следна:

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

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

e-mail: skm@skm.mk

или пак на официјалната aдреса на
Стоматолошката комора на Македо-
нија: 

skm@skm.mk

ПОДГОТОВКА НА РАКОПИСОТ
Секој составен дел од трудот треба да

започне со нова страница. На пр: 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 стра-
ници, започнувајќи од насловната, тре-

ба да бидат нумерирани  во десниот до-
лен агол.

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

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

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

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

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

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

Втора страница (апстракт). Апстрак-
тот треба да биде кус  извадок  на рако-
писот. Тој треба да биде напишан во
структуриран облик. Структурираниот
апстракт подразбира поодделно да ги

содржи сите делови на трудот започну-
вајќи од цел, материјал и метод, резул-
тати и заклучок. Воведот не е задол-
жителен, но ако авторите сметаат дека
е потребен или неопходен, може да би-
де составен дел на апстрактот. Во овој
случај  тој треба да биде кус, содржаен,
на кој ќе се надоврзе целтта која во
апстрактот е посебен дел. Во делот - ма-
теријал и метод, се посочуваат групите
испитаници, и критериумите кои се
применети. Во случај кога се користи
медикамент, задолжително се цитира
производителот, градот и земјата. Ако
е применета апаратура, тогаш се име-
нува апаратотот со битните каракте-
ристики и повторно производителот,
градот и земјата. Во делот резултати, се
изложуваат само значајните параме-
три и сигнификантните наоди. Заклу-
чокот треба да биде посебен сегмент и
треба да биде кус одговор на поставе-
ната цел.  

По должина апстрактот треба да
содржи  најмногу 250 зборови. 

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

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

Материјал и метод. Прецизно и јасно,
најнапред осврнете се на материјалот ,
а потоа и на методот на работа. На крај
од овој сегмент посочете ја и статис-
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тичката метода која е применета за об-
работка на добиените податоци.

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

Потоа, истакнете ги применетите ме-
тоди. Ако е во прашање апаратура која
сте ја примениле, подробно опишете ја
применетата опрема со посочен произ-
водител, модел, град, земја. Обрнете по-
себно внимание на перформансите што
сте ги искористиле во истражувачката
цел, нив потенцирајте ги на начинот на
кој сте ги примениле. Посочете ги јасно
и прецизно. Ако се применувани 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
истакнете го начинот на примена, обли-
кот и дозирање на лекот. 

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

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

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

Вообичаено, во делот резултати 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
непожелно е да се дуплираат.  После се-
кој 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
делот резултати, одберете за секој тол-
куван параметар најсоодветен  приказ
(табела, график или фотографија), из-
несете ги најнеопходните наоди тексту-
ално без сопствен  коментар или заклу-
чок  и не ги повторувајте резултатите
преобликувајќи  едни исти наоди  во та-
бела, графикон или текст. Фотографии-
те може да Ви бидат цврст аргумент на
Вашиот 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
страница.

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

Ако во табелата се користени кратен-
ки кои не се стандардизирани, тогаш
под секоја табела со фуснота се објасну-
ваат кратенките. За фусноти користете
познати симболи. Во вакви ситуации
како најчести се користат следните фус-
ноти: *, #, 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
резолуција 300 и да бидат  доставени до
редакцијата 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 испитува-
ниот проблем. Не ги повторувајте веќе
образложените резултати, но искорис-
тете ги интерпретираните наоди за да ги
компарирате со наоди  на други автори
чиј предмет на истражување е сроден со
вашиот избор. Дебатирајте преку до-
биените наодите од студијата, спротис-
тавувајќи се или, пак, потврдувајќи ги
резултатите 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 заклу-
чок кој се надоврзува на дискусијата и е
спонтан  завршеток на студијата. За де-

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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лот заклучок  не е предвиден посебен
сегмент.  Всушност, во последниот пасос
потенцирајте го заклучокот кој треба да
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 ре-
зултати на истражувањето. Избегну-
вајте да поддржувате тврдења за кои не-
мате покритие од спроведеното истра-
жување или, пак, да давате приоритети
при состојби кои докрај не се дефини-
рани. Доколку изборот на темата дозво-
лува, пожелно е да произлезат одреде-
ни препораки со кои ќе ја истакнете
важноста на студијата. 

Референци. Во текстот референците
се одбележуваат со арапски бројки во
заграда во фонт формат суперскрипт,
според редот на појавување во текстот -
ванкуверски начин на цитирање.  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
списанија, извадоци од книги, моногра-
фии, 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
прифатени за печат можете да ги ко-
ристите како валидни референци, но во
референцата на местото списание, број,
волумен страница заменете ја со терми-
нот  “во печат”.

Цитирање референци во текстот
Во текстот референците се цитираат

со посочување на првиот автор ако се
работи за еден , а ако во трудот учест-

вуваат  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
референцата/ референците може да се
наведе само со нејзиниот број од лите-
ратурата ставен во заграда.

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

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

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

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

Примери за начин на цитирање:
Референци од стручнонаучно списание

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

Референци од зборник на трудови од
стручни манифестации

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

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

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

Магистерски и докторски дисертации
4. Атанасовска-Стојановска А.

Влијанието на нивото на фун-
кционалната способност на
имунокомпетентните клетки Т,Б
и НК (natural killer) врз појавата
и текот на пародонталната бо-
лест кај младата популација
(магистерски труд) Скопје, Ма-
кедонија; Стоматолошки факул-
тет, 2002:87.
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