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11.50 - 12.00
КОМЕРЦИЈАЛНА ПРЕЗЕНТАЦИЈА
Тродимензионална наспроти дводимензионална 
радиолошка дијагностика кај импактирани 
и полуимпактирани заби
COMMERCIAL PRESENTATION
Three-dimensional versus 
two-dimensional radiological 
diagnostics in impacted and semi-impacted teeth

12.00 - 12.35  
Доц. д-р. АНА БЕЛАЗЕЛКОВСКА ГРЕЖЛОВСКА 
Интердисциплинарниот пристап во стоматологијата- 
придобивка или ризик запациентот?
ASSOC.PROF.ANA BELAZELKOVSKA GREZLOVSKA
The interdisciplinary approach in dentistry - benefit or 
risk for the patient?

12.35 - 13.10 
Д-р.Сци. КАСТРИОТ МЕЌА
Сооднос помеѓу парадонталната болест и 
предвремено раѓање со мала тежина
DR. SCI KASTRIOT MEQA 
Correlation between periodontal disease and 
premature birth with low birth weight

13.10 - 14.45 
Проф. д-р. НИКОЛА СТОЈАНОВИЌ
Каде се границите во ендодонцијата 
PROF. DR. NIKOLA STOJANOVIC
Where are the borders of endodontics

14.45 - 15.20
Проф. д-р. КИРО ПАПАКОЧА
Планирање на импланто-протетски третман во 
естетската зона
PROF. DR. KIRO PAPAKOCA
Planning of implant-prosthetic treatment in the 
aesthetic zone

15.20 - 16.55
Проф. д-р. КРИСТИНА МИТИЌ
Несогорливи производи од тутун како намалена 
штета во однос на оралното здравје
PROF. DR. KRISTINA MITIC 
Non-combustible tobacco products as reduced damage 
to oral health 

16.55-17.30 
Доц. д-р ДЕНИС БАФТИЈАРИ
Употреба на l-prf комбиниран со различна 
гранулација на депротеинизиран минерал на 
говедска коска за рано поставување на импланти по 
оперирање на максиларните синуси

Бодирано од СКМ со 
10 бода за пасивно и 
12 за активно учество

Настанот е бодиран 
со 12 бода

Настанот е во фаза 
на бодирање

Настанот е во фаза 
на бодирање

ASSOC. PROF. DENIS BAFTIJARI 
Use of l-prf combined with different granulation of 
deproteinized mineral on beef bone for early placement 
of implants after surgery on the maxillary sinuses
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ПРОГРАМА - PROGRAMM:

ПЕТОК - FRIDAY 25.11.2022

16.00 - 16.30  
Регистрација
Registration

16.30 - 17.00 
Отварање на конгресот
Congress opening

17.00 - 17.35
Прим. д-р МИРОСЛАВ СИКОРА
Синдром на жарење во устата - нови пристапи 
во дијагнозата и терапијата
PRIM. DR.SC. MIROSLAV SIKORA
Burning mouth syndrome- new approach 
in diagnosis and therapy

17.35 - 18.10
Проф. д-р ЈУЛИЈАНА НИКОЛОВСКА
Роботика во стоматолошката едукација
PROF. DR. JULIJANA NIKOLOVSKA
Robotics in dental education

18.10 - 18.45 
Проф. д-р АЛЕКСАНДАР ГРЧЕВ
Нарушување на растот на мандибуларниот кондил 
во детска возраст
PROF. DR. ALEKSANDAR GRCEV
Impaired growth of the mandibular condyle 
in childhood

19.00 
Коктел 
Coctail

САБОТА - SATURDAY 26.11.22

09.00 - 09.35
Асс. д-р САНДА ЛАХ КРАВАЊА
Антериорниот отворен загриз и пореметувањата во 
говорот кај предшколските деца-тродимензионална 
ултразвучна проценка на позицијата на јазикот 
ASIST. DR. SANDA LAH KRAVANJA
Anterior open bite and speech disorders in preschool 
children - three-dimensional ultrasound assessment of 
tongue posture

09.35 - 10.10 
Доц. д-р КАТЕРИНА ЗЛАТАНОВСКА
Темпоромандибуларни дисфункции – класификација 
и етилошки фактори 
ASSOC. PROF. KATERINA ZLATANOVSKA
Temporomandibular disorders – classification and etio-
logical factors

10.10 - 10.45
Доц. д-р.САБЕТИМ ЧЕРКЕЗИ
Екстракција на заби во ортодонцијата- евалуација на 
дијагностичките елементи 
ASSOC. PROF. SABETIM CHERKEZI
Tooth extraction in orthodontics: an evaluation of diag-
nostic elements

10.45 - 11.20
Проф. д-р ЕДИН СЕЛИМОВИЌ 
Значење на превенцијата на анксиозноста и алати за 
незина проценка кај оралнохирушките интервенции
PROF.DR.SC. EDIN SELIMOVIĆ,
The importance of anxiety prevention and tools for its 
assessmentat oral surgical interventions

11.20 - 11.50
Кафе пауза
Coffee Break

Почитувани,

Во мое лично име и во име на членовите на ИО 
на СКМ кои се организатори на К4 Конгресот на 
Нови технологии, чест ми е да Ве поканам на 13-
от заеднички коорганизиран едукативен настан, 
заедно со нашите партнерски комори од Хрватска, 
Словенија и Босна и Херцеговина.

Темата на годинешниов настан е:  

“Интердисциплинарна стоматологија - нови 
иновативни идеи” 

и истиот ќе се одржи во Музејот на национална 
борба, во Скопје,  на 25/26.11.2022 година и на 
наше големо задоволство е што истиот е под 
покровителство на Претседателот на Република 
Северна Македонија, г-дин. Стево Пендаровски.

На годинешниот настан, во двата дена,  ќе 
бидат понудени теми од различни области на 
стоматологијата од 15-20 реномирани предавачи 
од земјава и странство, и тоа покрај претставници 
на коморите од К4 група ќе учествуваат и 
претставници на нашите пријатели од Република 
Српска, Косово, Србија и др.

Почитувани, искуството од претходните 12 години 
покажа дека професионалната соработка не познава 
граници и е идеална можност за размена на  различни 
идеи, искуства и ставови, но и дружење кое останува 
најдолго во сеќавањата.

Почитувани колеги, Ве поканувам, покрај на 
работниот дел кој е бодиран со 10 бода за пасивно 
учество, исто така и на официјалното отварање 
во петок, на 25.11.2022 во 16.30 часот, како и на 
заедничкото дружење и коктелот на 25.11.2022 во 
19.00 часот во просториите на Музејот.

Со почит, 
Д-р Маријан Денковски
Претседател на 
Стоматолошката комора на Македонија


