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l Конгрес на Нови технологии на групација К4

l Прием на претставниците на Коморите 
кај претседателот на Република Северна 
Македонија  Стево Пендаровски

l Состанок  на  К4  Групација  во  проширен состав

мЕѓУКомоРсКа соРаботКа
l Континуирани средби помеѓу Коморите, 

Министерството за здравство и ФЗО

аКтИвностИ
l Известување за 26-ти конгрес на 

Балканското стоматолошко друштво (BaSS)

мЕѓУнаРодна соРаботКа
l Трклезна маса во Фоча

l 9 –ти состанок на Платформа за соработка на 
стоматолошки асоцијации на соседни земји ( NDACP)

КсУ 
l Годишен план за континуирано 

стручно усовршување за 2023 год.

аКтУЕлно
l Членови на регионални комисии 

за спроведување на редовен 
стручен надзор за 2023 година

l Ординации во кои ќе се спроведува 
редовен стручен надзор во 2023 година

24

СТРУЧНИ И НАУЧНИ ТРУДОВИ
Фреквенција на стоматолошки посети пред
и за време на Ковид-19 пандемијата 

Пацаноска В., Милевска Е., Јолеска Н.

30
Евалуација на созревање во вратните пршлени 
кај поединци со различни малоклузии 

П. Џара Будима, Л. Кануркова, J. K. Кубати

Гласило на Стоматолошката комора на Македонија

Издавачки совет:
Д-р Маријан Денковски, проф. д-р Кенан 
Ферати, д-р Коста Изов, спец. д-р Оливер 
Манасиев, спец. д-р Мирлинд Селими, 
Проф. д-р Киро Папакоча, проф. д-р Елизабета
Ѓоргиевска, проф. д-р Ана Миновска,
Проф. д-р Илијана Муратовска, 
Проф. д-р Александар Грчев

Главен и одговорен уредник: 
Проф. д-р Марија Стевановиќ

Заменици на главниот 
и одговорен уредник: 
Доц. д-р Шериф Шаќири, 
Проф. д-р Радмила Димовска

Уредувачки одбор:
Сци. д-р Диана Терлевиќ-Дабиќ (Словенија), 
Д-р Николај Шарков (Бугарија), 
Проф. д-р Витомир Константиновиќ (Србија),
Проф. д-р Едит Џајанка (Албанија), 
Проф. д-р Блерим Камбери (Косово), 
Проф. д-р Иван Алајбег (Хрватска), 
Проф. д-р Владо Ванковски, 
Проф. д-р Линдихана Емини 

Kомпјутерска и 
графичка обработка: 
Октај Омерагиќ

Издавач:
Стоматолошка комора на Македонија
Ул: „Балзакова” бр. 32 
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: 
3.000 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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Стасавме до последниот број на VOX Dentarii за оваа година во кој ќе Ве известиме
за активностите на Стоматолошката комора на Македонија со кои се завршуваа
годинава на изминување. 

Во Музејот на Македонската борба за сомостојност во Скопје, од 25 - 26.11.2022 го-
дина, се одржа едукативниот настан, 13-ти КОНГРЕС НА НОВИ ТЕХНОЛОГИИ, по д покровителство на
претседателот Стево Пендаровски, во заедничка организација на Стоматолошката комора на Македо-
нија со партнерските комори од Хрватска, Словенија и Федерацијата Босна и Херцеговина. Темата на

настанот беше “Интердисциплинарна стоматологија – нови иновативни идеи”. На дводневниот
настан беа понудени теми од различни области на стоматологијата од реномира-
ни предавачи од земјава и странство, а покрај претставници на Коморите од К4-
групата, учествуваа и претставници од Република Српска, Косово, Србија и други. 

Претставниците на Стоматолошката комора на Македонија, како и претстав-
ниците на партнерските комори од Словенија, Хрватска, Србија, Република Српска,
Федерацијата Босна и Херцеговина, Словенија, Албанија и Косово беа примени од пре-
тседателот Стево Пендаровски, во неговата резиденција. На средбата учествува-
ше и директорката за управување и членство на Светската стоматолошка орга-
низација (ФДИ), г-ѓа Ѓердана Ивошевиќ. Претседателот Пендаровски ја прими деле-
гацијата по повод одржувањето на 13-от Конгрес на Нови технологии. Делегацијата
ја предводеше претседателот на Комората, д-р Маријан Денковски, кој го запозна
претседателот Пендаровски со активностите на Комората на меѓународен план
и настојувањата за посериозно влијание на регионот во меѓународните стомато-
лошки организации, настојувањата на коморите за поголема комуникација со над-
лежните институции во матичните држави итн.

Во рамките на Конгресот, во просториите на Стоматолошката комора на Маке-
донија се одржа состанок со претставници на партнерските комори, а како пре-

тставници на нашата Комора присуствуваа претседателот на Комората, д-р Денковски, претседа-
телот на Извршниот одбор на Комората,  д-р Селими и членот на ИО на СКМ,д-р Стојаноски. 

Од 15 до 18 септември 2022 во Охрид се одржа 9-ти Конгрес на Македонско стоматолошко друштво со
меѓународно учество под наслов „Стоматологијата пред предизвиците на новото време: можности и
ограничувања“.

Во рамките на 5. Меѓународен конгрес на стоматолозите, на покана и во организација на Медицинскиот
факултет во Фоча и нивниот Стоматолошки отсек, 07-08.10.2022 година, се одржа тркалезна маса на
која претставници од Медицинскиот факултет во Фоча и нивниот Стоматолошки отсек, од Меди-
цинскиот факултет во Подгорица и Одделението за стоматологија,од Стоматолошката комора на
Србија, Стоматолошката комора на Федерацијата Босна и Херцеговина, Стоматолошкиот институт
од Крагуевац, Стоматолошкиот факултетво Белград, Факултетот за стоматологија од Мостар, Ко-
мората на стоматолозите на Република Српска и Стоматолошката комора на Македонија. На трка-
лезната маса, како и на состаноците со претседателите на Коморите присутни во Фоча, СКМ беше пре-
тставувана од претседателот д-р. Денковски и раководителот на правниот сектор на Комората, М-р
Ангелеска. Темата беше соработката на споменатите институции, соработката помеѓу факултети-
те и нивно учество во заеднички проекти.

Во стручниот дел на списанието ќе можете да прочитате трудови од областа на Детската стома-
тологија и Ортодонција во кои , се надевам, ќе најдете корисни информации и податоци

На крајот ви посакувам успешно да ја приведете кон крајот годината која изминува и на деловен и на
приватен план. Во Новата 2023 година ви посакувам добро здравје и нови успеси на сите полиња.

Со почит,
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Почитувани колеги, наши читатели,

Проф. д-р Марија 
Стевановиќ

СТОМАТОЛОШКА 
КОМОРА НА 
МАКЕДОНИЈА
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Конгрес на нови технологии 
на групација К4

Во Музејот на македонската
борба за сомостојност во
Скопје, од 25 - 26.11.2022
година, се одржа едукатив-

ниот настан, 13-ти КОНГРЕС НА НО-
ВИ ТЕХНОЛОГИИ, во заедничка ор-
ганизација на Стоматолошката ко-
мора на Македонија со партнерски-
те комори од Хрватска, Словенија и

Федерацијата Босна и Херцеговина.
Темата на настанот беше “Интердис-
циплинарна стоматологија - нови
иновативни идеи”.

На наше големо задоволство, пок-
ровител на настанот беше претседа-
телот на Република Северна Маке-
донија, г-дин Стево Пендаровски. На
дводневниот настан беа понудени

теми од различни области на стома-
тологијата од реномирани предавачи
од земјава и странство, а покрај пре-
тставници на Коморите од К4-група-
та, учествува и претставници од Ре-
публика Српска, Косово, Србија и
други.

Настанот, кој беше бесплатен за
членовите на Комората со платена





членарина заклучно со 2021 го-
дина, го посетија околу 300
учесници, а уште поголем број
доктори настанот го следеа он-
лајн преку платформата ZOOM.

За време на одржување на
настанот, на претставниците на
денталните фирми им беше
обезбеден простор за поставу-
вање на свој рекламен мате-
ријал.

На настанот беа присутни и ос-
танатите членови на Организа-
ционен одбор на Конгресот, д-р
Матијаж Горкиќ  од Лекарската
комора на Словенија, прим. д-р
Хрвоје Пезо  од Хрватската ко-
мора на дентална медицина,
прим. д-р Мирсад Токиќ од Сто-
матолошката комора на Феде-
рацијата Босна и Херцеговина,
како и претседатели/претстав-
ници на останатите партнерски

комори, претседателот на
Комората на доктори на
стоматологија на Републи-
ка Српска, д-р Саша Дабиќ,
претседателот на Комората
на стоматолози на Косово,
проф. д-р Блерим Камбери,
претставник на Редот на
стоматолози на Албанија -
д-р Ерион Черекја и дирек-
торот на Стоматолошката
комора на Србија, д-р Ми-

лојко Јовановиќ.
Како почесен гостин, на нас-

танот присуствуваше директор-
ката за управување и членство
на Светската стоматолошка ор-
ганизација (ФДИ), г-ѓа Ѓердана
(Џина) Ивошевиќ, а настанот го
отвори министерот за здравст-
во, д-р Беким Сали, кој имаше и
поздравен говор пред присут-
ните.

Конгресот беше одлична мож-
ност за докторите на стоматоло-
гија и пријателите и колегите од
регионот да разменат искуства и
идеи, да разговараат за најнови-
те научни факти кои се однесу-
ваат на стоматолошката дејност
за третман и нега на пациенти и
улогата на стоматолозите во
унапредувањето на здравстве-
ниот систем. 

Конгресот, покрај едукација,
овозможи дружење и стекнува-
ње на нови пријателства, преку
кои се продлабочува комуника-
цијата насочена кон заедничка-
та цел на стоматолозите – уна-
предување на третманот на па-
циентите преку примена на пос-
тоечките процедури, но и вове-
дување на нови иновативни ме-
тоди.

Во рамките на настанот со од-
лука на Комисијата за доделува-
ње награди беа доделени и не-
колку Пофалници, Благодарни-
ци и Плакети  на нашите пријате-
ли, соработници, како и на
најдобрите дипломирани сту-
денти на стоматолошките фа-
култети. 

Годинешниот Конгрес на нови
технологии К4 го отвори министе-
рот д-р Беким Сали, кој имаше и
свое обраќање пред присутните.

На првиот ден од Конгресот, во
рамките на едукативниот дел
согласно Програмата на Конгре-
сот, свои предавања имаа прим.
д-р Мирослав Сикора од Осијек,
Р.Хрватска, претставник на Хр -
ватската комора на дентална ме-
дицина, проф. д-р Јулијана Нико-
ловска  од УКИМ-Стоматолошки
факултет Скопје и проф. д-р
Александар Грчев од УКИМ-
Клиника за максилофацијална
хирургија, Скопје.

По завршување на стручните
предавања, првиот ден од Кон-
гресот заврши со коктел и музи-
ка, а едукативниот ден продол-
жи во саботата наутро со про-
должение на стручните пред-
авања.

На вториот ден беа презенти-
рани стручните предавања од 10
предавачи од нашата земја и
странство и тоа: асс. д-р Санда
Лах Кравања, доц. д-р Катерина
Златановска, доц. д-р Сабетим
Черкези, прод. д-р Един Селимо-
виќ, доц. д-р Ана Белазелковска
Грежловска, д-р сци. Кастриот
Меќа, проф. д-р Никола Стојано-
виќ, проф. д-р Киро Папакоча,
проф. д-р Кристина Митиќ и доц.
д-р Денис Бафтијари.
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На крајот од неофицијалниот дел од Кон-
гресот, беа доделени Плакети за успешна
соработка со Комората и придонес за уна-
предување и подобрување на стоматолош-

ката здравстве-
на заштита.

На предлог на
претседателот
Денковски, а со
одлука на Коми-
сијата за доде-
лување награди,
со награда ‘’Пла-
кета’’ беа награ-
дени:

Г-дин Стево Пендаровски – претседател
на Република Северна Македонија и покро-
вител на Конгресот;

Г-ѓа Ѓердана (Ѓина) Ивошевиќ (Djerdana
(Gina) Ivosevic))
директор за уп-
равување и член-
ство во ФДИ
(World Dental Fe-
deration),

Лекарската ко-
мора на Републи-
ка Северна Маке-
донија и

Фармацевтска-
та комора на Ре-
публика Северна Македонија,

Плакетата на претседателот Пендаровс-
ки му беше доделена во неговата резиден-
ција, во Вилата Водно, на приемот во орга-
низација на Претседателот за претставни-
ците на партнерските комори.

По доделување на наградите, претседа-
телот на Стоматолошката комора на Маке-
донија, д-р Денковски ги поздрави присут-
ните, накратко ги информира за очекува-
њата по последните разговори со Минис-
терството за здравство, министерот за
здравство и претставници на ФЗОРСМ и им
порача на членовите да не ја „штедат„ Ко-
мората, него лично, Стручната служба на
Комората, да останат критични, упорни во
истакнување на своите барања и да учест-
вуваат активно во работата на Комората со
доставување на свои предлози и идеи за
унапредување на стоматолошката здрав -
стве на дејност и статусот на стоматологот.

Плакети
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Претставниците на Стоматолош-
ката комора на Македонија, како и
претставниците на партнерските
комори од Словенија, Хрватска,
Србија, Република Српска, Федера-
цијата Босна и Херцеговина, Слове-
нија, Албанија и Косово беа приме-
ни од претседателот Стево Пенда-
ровски, во неговата резиденција –
Вилата Водно. На средбата учест-
вуваше и директорката за управу-
вање и членство на Светската сто-
матолошка организација (ФДИ), г-ѓа
Ѓердана Ивошевиќ.

Претседателот Пендаровски ја
прими делегацијата по повод одр-
жувањето на 13-от Конгрес на но-
ви технологии. Делегацијата ја
предводеше претседателот на Ко-
мората, д-р Маријан Денковски, кој
го запозна претседателот Пенда-
ровски со активностите на Комора-
та, пред се активностите на меѓуна-
роден план и настојувањата на Ко-
мората заедно со партнерите за по-
сериозно влијание на регионот во
меѓународните стоматолошки ор-
ганизации, настојувањата на комо-

рите за поголема комуникација со
надлежните институции во матич-
ните држави. Во таа насока, пре-
тседателот Пендаровски ја поздра-
ви и соработката што Стоматолош-
ката комора ја развива со профе-
сионалните здруженија и стомато-
лозите од регионот.

Претседателот Пендаровски се
интересираше и за тешкотиите и про-
блемите со кои се соочуваат стома-
толозите во сите држави од регионот
од кои беа присутни претставници,
но и за новитетите и иновативни-

те пристапи во стоматологијата,
за научните истражувања и во-
ведувањето на нови техники, со
цел овозможување подобро об-
разование и обука на младите
кадри.

На приемот, претставниците на
Стоматолошката комора на Маке-
донија, на Претседателот му из-
разија посебна благодарност за
покровителството на Конгресот, а
му беше врачена и Плакета во
знак на признание и благодарност
за несебичната поддршка на Сто-
матолошката комора на Македо-
нија во нејзините активности по -
врзани со унапредување на сто-
матолошката дејност во Републи-
ка Северна Македонија. 

Претседателот Пендаровски ја
поз драви соработката што нашата
комора ја развива со партнерски-
те комори и стоматолозите од ре-
гионот.

Прием на претставниците на Коморите кај претседателот
на Република северна македонија  стево Пендаровски



Во рамките на Конгресот, во прос-
ториите на Стоматолошката комора
на Македонија се одржа состанок со
претставници на партнерските комо-

ри, а како претставници на нашата
Комора присуствуваа претседателот
на Комората, д-р Денковски, претсе-
дателот на Извршниот одбор на СКМ

– д-р Селими и членот на ИО – д-р
Стојаноски.  На состанокот свое об-
раќање имаше директорката за упра-
вување и членство на ФДИ, г-ѓа Ѓер-
дана (Џина) Ивошевиќ, која му се за-
благодари на претседателот Ден-
ковски за поканата за присуство на
состанокот и на Конгресот, за госто-
примството и неговите заложби да
помогне при зачленување и на оста-
натите комори кои не се членки на
ФДИ, да го предводи процесот на
нивното зачленување, но и неговите
заложби за зголемување на
влијанието на регионот во работата и
активностите на ФДИ и ЕРО ФДИ.

Директорката Ивошевиќ го искажа
задоволството од оваа средба која се
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актуелно

На отварањето на Конгресот беа
доделени и две Благодарници за ус-
пешна соработка со СКМ.

Првата е за човекот за кого зборот
‘’невозможно’’ постои само на хар-
тија, кој докажа дека со работа и труд
може лесно да се справи со предиз-
викот на функцијата која ја извршу-
ва и да ги придвижи работите во об-
ласта.

Покажа огромно разбирање за на-
таложените проблеми на докторите
на стоматологија и несебично се за-
ложи за нивно решавање и кој со
стапувањето на функцијата, вети де-
ка силно ќе се посвети на заложби-
те да го пополни јазот меѓу здравст-
вото какво што е и здравството как-
во што сакаме да биде. За краток пе-
риод ја потврди неговата изјава де-
ка за него создавањето силен
здравствен систем претставува доб-
ро и сеопфатно дефинирање на
проблемите и системските недо-
следности и координиран и навре-
мен пристап околу решенијата.

Со Благодарницата, на министерот
д-р Сали, Комората му изразува ог-
ромна благодарност за интензивна-
та соработка со СКМ во насока на
решавање на долгогодишните про-
блеми на стоматолозите.

Бллагодарницата на министерот
во знак на признание и благодарност
за соработката и придонесот во
афирмирањето и успешното оства-
рување на задачите и надлежности-
те на Комората му ја додели претсе-
дателот Денковски. 

Благодарница му беше доделена и
на г-динот Драган Ласков, кој од са-
мото формирање на Стоматолошка-
та комора на Македонија е нејзин
надворешен соработник и како ITC
специјалист и консултант се грижи за
одржување и контрола на работата
на компјутерскиот систем и елек-
тронските информатички уреди со
кои располага Стоматолошката ко-
мора на Македонија, администрира-
ње на содржините на интернет-стра-
ната на Комората и активности околу
одржување на социјалните мрежи на
СКМ, воспоставување на интерко-
некцијата помеѓу регистарот на док-
тори на стоматологија и мобилната
апликација на СКМ како и активнос-
ти околу интероперабилноста. 

доделениблагодарници

состанок  на  К4  Групација  во  проширен состав 
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одржува после подолг временски пе-
риод, на која може да ги слушне пред-
лозите и критиките, но и барањата од
претставниците на Коморите кои се
членки на ФДИ, како и на оние кои би

сакале да се зачленат. Таа го истакна
значењето на ФДИ и важноста од за-
едничко настапување на К4-групата
и партнерските комори во рамките на
ФДИ и ЕРО ФДИ. На состанокот бе-

ше договорен заеднички настап во
меѓународните стоматолошки орга-
низации.

Претставниците на секоја од Комо-
рите присутни на состанокот имаа
свое излагање по однос на законска-
та регулатива во нивната држава и
надлежностите на Коморите во од-
нос на примена на законите, искуства
и недостатоци. 

На состанокот се донесоа и повеќе
заклучоци, меѓу кои и за наредниот
Конгрес на К4 во Сараево, чиј домаќин
ќе биде Стоматолошката комора на
Федерацијата на Босна и Херцегови-
на. Прифатени се и повеќе одлуки
поврзани за понатамошните актив-
ности на К4 Групацијата, но и за сора-
ботката со останатите комори кои
присуствува на состанокот во Скопје.

Во Стоматолошката комора на Ма-
кедонија со посебна почит се гледа
на трудот, упорноста и амбициознос-
та на секој млад човек кој неуморно
вложува во своето знаење, што на
крај секогаш резултира со голем ус-
пех и затоа повеќе години наназад
Комората ги наградува најдобрите
дипломирани студенти.

Пофалници за најдобри дипломи-
рани студенти во учебната 2020/21
година беа доделени на: д-р Марти-
на Трајковска од Стоматолошкиот
факултет - Скопје при Универзитетот

“Св. Кирил и Методиј“ во Скопје, д-р
Беге Џелилиод Факултетот за меди-
цински науки-студиска програма
стоматологија при Универзитетот во
Тетово,  д-р Ермира Красниќиод Сто-
матолошкиот факултет при Европс-
киот универзитет – Скопје и д-р Мар-
тина Гиновска од Факултетот за ме-
дицински науки - студиска програма
по дентална медицина при Универ-

зитетот “Гоце Делчев“ – Штип.
Пофалниците ги додели претседа-

телот на Комисијата за доделување
награди, д-р Драги Ристов, а најдоб-
рите дипломирани студенти ќе бидат
ослободени од надоместокот за по-
лагање на стручниот испит кој го
спроведува Стоматолошката комора
на Македонија, aизнесува 33.000,00
денари.

наградени најдобрите дипломирани 
студенти во учебната 2020/2021 година

состанок  на  К4  Групација  во  проширен состав 
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меѓукоморска соработка

Континуирани средби помеѓу Коморите,
министерството за здравство и ФЗо

Претставници на Стоматолошка ко-
мора на Македонија, на инциијатива на
министерот за здравство д-р Беким
Сали, во изминатите 30-тина дена за-
едно со претставниците на Лекарска и
Фармацевтска комора, како и пре-
тставниците на ФЗОРСМ одржаа се-
рија на состаноци во просториите на
Стоматолошка и Лекарска комора. На
средбите се отворија сите отворени
прашања поврзани со измените на За-
конот за здравствената заштита, Зако-
нот за здравствено осигурување, под-
законските акти поврзани со нереше-
ните проблеми кои се однесуваат на
креирање на системски решенија за
создавање на подобри услови за
вршење на доктoрската дејност како и
реално вреднување на трудот на сто-
матолозите.

Во текот на дискусиите претставни-
ци на Стоматолошката комора, пре-
тседателот Денковски, претседате-
лот на Собранието на Комората д-р
Оливер Манасиев, членот на ИО на
СКМ, д-р Фисник Касапи, придружу-
вани од раководителот на правниот
сектор М-р Ана Ангелеска,  аргумен-
тирано и со факти ги образложија да-
дените предлози на Комората и при-
добивките за здравствениот систем и
примарната здравствена заштита од
нивна имплементација и истакнаа
подготвеност за понатамошно вклу-
чување со целокупниот стручен капа-
цитет во процесот на дефинирање на
законските и подзаконските измени.

Во преговорите беа опфатени по-

веќе теми, но и динамика за нивно им-
плементирање меѓу кои:
l барање матичните пациенти да се

водат на ПЗУ, 
l ревидирање на мрежата на

здравствени установи, обезбеду-
вање на стимулации за младите
стоматолози при отворање орди-
нации како и матични доктори, 

l ревидирање и либерализација на
дополнителната дејност на сите
нивоа и во јавните  и приватните
здравствени установи, усогласува-
ње на старосната граница за оде-
ње во пензија за сите доктори, на-
следување на концесијата на прос-
торот во здравствениот дом од ле-
кар вработен во ПЗУ-то во послед-
на година, 

l доделување статус на руралност
за стоматолози, по ист принцип ка-
ко за матичните лекари, -задолжу-

вање на коморите да изработат це-
новници за минимални (референ-
тни) цени,

l да се овозможи стоматолог да не е
задолжен при влегување во мрежа
да има стоматолошка сестра до за-
пишани 700 пациенти, додека сто-
матолозите кои остануваат вон
мрежа сами да си одлучуваат кога
им треба стом. сестра,

l да може во Комората да членуваат,
да се евидентираат и здравствени
работници со средно, вишо и висо-
ко стручно образование со поло-
жен стручен испит, вработени во
здравствени установи што вршат
стоматолошка здравствена дејност
додека се вработени во истите;
На неколку часовните состаноци

беа идентификувани конкретни точ-
ки на приближување на ставовите за
постигнување на заеднички прифат-
ливи решенија во понатамошните
преговори, како што и беа утврдени
одговорностите и динамиката на си-
те засегнати страни за што е можна
побрза имплементација.

Преговорите продолжуваат во на-
редниот период со цел изнаоѓање на
решенија кои се прифатливи за сите
засегнати страни,   при што и беа при-
фатени заложбите на Комората, но и
на министерот Сали, да не се преста-
не со интензивните средби се до ко-
нечно  реализирање на договореното.

Договорени оптимални 
решенија за подобра

примарна 
стоматологија, 

на ред реализација од
институциите ?
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ана Чаушевска -25 години работен стаж
во стоматолошка комора на македонија

Претседателот на Комората, согласно одред-
бите на Правилникот за плата, надоместоци на
плата, наградување и санкционирање на Струч-
ната служба на Стоматолошка комора на Маке-
донија, донесе одлука за доделување јубилејна
награда.

На Ана Чаушевска, вработена во Стомато-
лошката комора на Македонија од самото фор-
мирање на Комората, од 1997 година, сега рако-
водител на Сектор финансии, Претседателот на
Комората и додели и Благодарница, скромен
подарак и симболична финасиска награда во
знак на благодарност за 25-години работа во
Комората. Со нејзината смиреност, трпеливост и
посветеност на работните обврски, нашата Ана
одлично се справува со предизвиците што ги но-
си работењето во нејзиниот сектор, односно ма-
теријално-финансиско работење на Комората,
евиденција на членарини по години, информи-
рање на членовите за неплатена чланарина, разграничу-
вање на платена групна чланарина од ЈЗУ по поединци-
доктори, пресметка и исплата на месечни хонорари на ко-
мисии, пресметка и исплата на дневници и патни трошоци
на органите и телата на Комората, изработка на предлог-
годишен финасиски извештај и предлог-финансиски план,
попис на основни средства на Комората и изработка на по-
писна листа, подготовка на финансиска документација, на-

бавка на канцелариски материјал и други материјални пот-
реби за Комората. Покрај тоа што е вреден и посветен ра-
ботник, кај Ана посебно се истакнуваат и добрите меѓучо-
вечки односи, кои ги негува како со колегите од Стручната
служба, така и со докторите на стоматологија.

Драга Ана, ти благодариме што си дел од Комората веќе
25 години! 

Ти посакуваме добро здравје и да ни останеш во Комо-
рата додека не оствариш право на пензија!

Согласно одредбите на Правилни-
кот за управување со Фондот за вза-
емна помош, донесен на седница на
Собранието на Стоматолошката ко-
мора на Македонија одржана на ден
06.09.2022 година, предвидено е
членовите на Комората кои оства-
риле право на пензија да користат
материјална помош од Фондот за
взаемна помош.

Право на користење на материјал-
на помош имаат доктори на стома-
тологија кои оствариле право на
пензија, а последните 7 години пред
пензионирање биле членови на Ко-
мората и редовно плаќале членари-
на. Комисијата одлучува за исплата
на материјална помош во износ од
10.000,00 денари, по поднесено Ба-
рање од докторот и доказ за оства-
рено право на пензија (Решение од

ФОНД ЗА ПИОМ или друг доку-
мент). Барањето се доставува во рок
од 6 месеци од добивањето на Ре-
шение за остварување на право на
пензија.

За доктори на стоматологија, по
основ раѓање/посвојување на дете,
Комисијата одлучува за исплата на
материјална помош со посебна од-
лука, по поднесено Барање до Ко-
мисијата, со соодветни докази: из-
вод од матична книга на родени на
детето или друг доказ за посвојува-

ње и/или други докази по барање на
Комисијата. Право на користење на
материјална помош има секој член
на Стоматолошката комора на Ма-
кедонија, кој има активна лиценца за
работа најмалку една година и ре-
довно плаќа членарина. За исплата
на средства во износ од 7.200,00 де-
нари од Фондот по основ раѓање или
посвојување на дете од страна на
член на Комората, барањето се дос-
тавува во рок од 6 месеци од денот
на раѓањето/посвојувањето.

Исплата на средства од фондот за 
взаемна помош по основ пензионирање
на доктор на стоматологија 
и раѓање или посвојување дете
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Известување за 26-ти конгрес на 
балканското стоматолошко друштво (BaSS)

Почитувани,
Стоматолошката комора на Македонија како подржувач на

26-тиот Конгрес на Балканското Стоматолошко Друштво
(https://e-bass.org/26thcongress/) во договор со Организа-
циoниот Одбор на конгресот за сите активни членови на ко-
мората (со платена членарина за 2021 година) ги овозможу-
ва следните поволности за уплата на конгресна котизација:

КонГРЕсна КотИЗаЦИЈа И РЕГИстРаЦИЈа

*  Свечената вечера не е вклучена во цена на котизација за
студентите, забните техничари и лица во придружба

**  Цените се изразени во денари (МКД)

Стоматолошкатa комора на Македонија на своите активни
членови им овозможува и уплата на конгресната котизација
на 3 (три) рати, според следниот распоред:

l прва рата (до 15.02.2023) 
- со свечена вечера - 3.000,00 денари 
- без свечена вечера - 2.000,00 денари

l втора рата (до 15.03.2023) 
- со свечена вечера - 3.000,00 денари 
- без свечена вечера - 2.000,00 денари

l трета рата (до 15.04.2023)
- со свечена вечера - 3.000,00 денари
- без свечена вечера -2.800,00 денари

Уплатата на котизација во денари треба да се изврши на
следниот начин:

Цел на дознака: 
уплата на котизација за БаСС (со име и презиме)
Корисник: БАССМК
Банка: СИЛК РОУД 
Жиро сметка: 280119103308392

Регистрацијата се смета за комплетна откако ќе се попол-
ни и испрати формуларот кој може да се превземе на след-
ните линкови:

https://e-bass.org/26thcongress/registration/
https://e-bass.org/26thcongress/registration-information/
https://e-bass.org/26thcongress/registration-form/
Формуларот за регистрација може директно да се испра-

ти и на е-меил адреса: bass2023mkdsc@yahoo.com.

ПРИ ПодГотовКа на тРУдовИтЕ 
ЗадолЖИтЕлно слЕдЕтЕ ГИ слЕднИтЕ УПатства:

l Рок за пријава на апстракти на трудови: 
најдоцна до 31.03.2023 година

l Рок за праќање на потврда за примен труд: 
најдоцна до 07.04.2023 година

l Рокот за плаќање на рана котизација по известување за
примен труд е 7 (седум) календарски денови по примена
потврда за прифаќање на трудот, а најдоцна до
15.04.2023 година

l Трудовите се доставуваат исклучиво на англиски јазик
Повеќе информации во врска со формата во која треба да

бидат подготвени, како и начинот на кој треба да бидат исп-
ратени апстрактите, може да се најдат на следниот линк: 
https://e-bass.org/26thcongress/guidelines-for-abstract-submission/

======================================

Награди на конгресот на BaSS за најдобри усни и постер пре-
зентации се доделуваат со цел да се промовираат научните
активности и истражувања во стоматологијата. Наградите се
доделуваат на три најдобри усни и три најдобри постер пре-
зентации. 

Повеќе информации во врска со пријавите за натпреварот за
Наградите на конгресот на BaSS, може да се најдат на линкот:
https://e-bass.org/26thcongress/guideline-for-award-competition/

Авторите кои ќе се регистрираат за усна или постер пре-
зентација, се должни да ја уплатат раната конгресна котиза-
ција најдоцна до 7 (седум) календарски дена по прием на
потврдата за прифаќање на трудот, а најдоцна до 15 Трудо-
вите се доставуваат на англиски .04.2023 година, како би мо-
жело трудовите да се внесат во книгата на апстракти, а пре-
зентациите да бидат внесaт во финалната програма на Кон-
гресот. 

Формуларот за регистрација на авторите, може да се пре-
вземе на следните линкови:

https://e-bass.org/26thcongress/registration/
https://e-bass.org/26thcongress/registration-information/

======================================

Стоматолошката комора на Македонија, согласно Правил-
никот за континуирано стручно усовршување на докторите
на стоматологија, ќе го бодира Конгресот со: 20 бода за ак-
тивно учество (за автори и коавтори на трудови)  и 16 бода за
пасивно учество. 

Со почит, 
Стоматолошка комора на Македонија

Рокови за уплата и 
регистрација 

ДОКТОРИ НА 
СТОМАТОЛОГИЈА СТУДЕНТИ И 

ЗАБНИ 
ТЕХНИЧАРИ 

ЛИЦА ВО 
ПРИДРУЖБА со свечена 

вечера 
без свечена 

вечера 

до 31.03.2023 9.000,00 6.800,00 1.800,00 4.400,00 

до 10.05.2023 10.200,00 8.000,00 3.200,00 4.400,00 

од 11.05.2023 10.900,00 8.700,00 3.200,00 4.400,00 

11-14 МАЈ 2023, СкопЈе Хотел Doubletree by Hilton
https://e-bass.org/26thcongress/



Како дел од TDA 26. Меѓународен сто-
матолошки конгрес, од 8.09.-9.9. 2022
година се одржа состанок на  платформа
за соработка на стоматолошки здруже-
нија на соседните земји.

Состанокот на платформата има за цел
да ја зголемат научната и економската
соработка помеѓу земјите учеснички, како и да донесе пого-
лема  размена на  идеи од областа на стоматологијата помеѓу
земјите  кои имаат географски, историски, социјални и профе-
сионални и културни врски. 

Состанокот го водеше претседателот на Турската дентална
асоцијација, Др А.Тарик Ишмен (A.Tarık İşmen) , а на него при-
суствуваат претседатели/претстваници на над 15 земји, но и
претставници на ФДИ предводени од претседателката на
ФДИ, проф.Ихсане Бен Јахја (Prof. Ihsane Ben Yahya). 

На состанокот кој се одвиваше во мошне конструктивна и
работна атмосфера , на покана на Турската асоцијација, Сто-

матолошката комора на Македонија ја претставуваа претсе-
дателот на Комората д-р Денковски и претседателот на ИО
на СКМ, д-р Селими.

На состанокот претежно се дискутитраше и се разгледуваа
дефиниција на Светската стоматолошка федерација (СДИ) за
оралното здравје и ефектите од проширувањето на дефини-
цијата за здравјето на забите врз стоматолошката едукација и
професионалните практики, потоа повеќе професионални
прашања, предизвици и агенда и случувања меѓу земјите-
членки и се  проценуваа можностите за билатерални соработ-
ки и бенефити од соработките.                                                                   С.С.

трклезна маса во Фоча

9 –ти состанок на Платформа за соработка на 
стоматолошки асоцијации на соседни земји ( NDACP)

Во рамките на 5. Меѓународен кон-
грес на стоматолозите, на покана и во
организација на Медицинскиот факул-
тет во Фоча и нивниот Стоматолошки
отсек,  07-08.10.2022 година, се одржа
тркалезна маса на која претставници од
Медицинскиот факултет во Фоча и нив-
ниот Стоматолошки отсек, претставни-
ци од Медицинскиот факултет во Под-
горица и Одделението за стоматологија,
потоа претставници од Стоматолошка-
та комора на Србија, Стоматолошката
комора на Федерацијата Босна и Хер-
цеговина, Стоматолошкиот институт од
Крагуевац, Стоматолошкиот факултет
во Белград, Факултетот за стоматоло-
гија од Мостар, Комората на стоматоло-
зите на Република Српска  и Стомато-
лошката комора на Македонија. 

На тркалезната маса, како и на соста-
ноците со претседателите на Коморите

присутни во Фоча, Стоматолошка комо-
ра на Македонија беше претставувана
од претседателот д-р.Денковски и ра-
ководителот на правниот сектор на Ко-
мората, М-р Ангелеска. Темата беше со-
работката на споменатите институции,
соработката помеѓу факултетите и нив-
но учество во заеднички проекти,  но се
осврнаа и на неколку теми кои ја мачат
стоматологијата, пред се, недостигот на
кадар, односно стоматолошки сестри,
хиперпродукцијата на стоматолози, це-
ната на услугите и нивно регулирање.

Состаноците се одвиваат во пријател-
ска и партнерска атмосфера со договор
за продолжување и разгледување и раз-
мена на искуство и на други теми кои се
од витално значење за стоматологијата
и стоматолозите на состаноците кои
следат, и тоа во Белград за време на Кон-
гресот на стоматолозите на Србија, потоа

во Скопје  за време на К4 Конгресот, на
кој би требало да се приклучат и колеги-
те од Хрватска, Косово, Словенија и Ал-
банија, но и на иницијатива на Порталот
stomatologija.me, и на веб состанок кој би
се одржал во декември 2022 година.

Договорена соработка 
со Порталот stomatologija.me
На маргините на состанокот Др Ден-

ковски имаше можност да ги даде раз-
мислувањата за состојбата во која се
наоѓа Македонскиот стоматолог и ма-
кедонската стоматологија во интервјуто
за Порталот stomatologija.me, но и да се
договори потпишување на договор за
соработка со Порталот.

https://stomatologija.me/blog/zado-
voljni-smo-onim-sto-smo-postigli-u-sa-
radnji-sa-institucijama/

С.С.
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ксу

ОРГАНИЗАТОР ДАТУМ МЕСТО

Стоматолошки факултет - Скопје 21.01.2023 Скопје
МСД – Здружение на спец. по протетика 25.02.2023 Скопје
МСД – Здружение на спец. по болести 04.03.2023 Скопје

на заби и ендодонт

МСД – Здружение на спец. 11.03.2023 Велес
по максилофацијална хирургија

ДДДММ – Стоматолошко здружение  18.03.2023 Скопје
на  Mакедонија

МСД 25.03.2023 Скопје
СДА 26.03.2023 Тетово
МСД – Здружение на општи стоматолози 08.04.2023 Радовиш
МСД – Здружение на спец. по ортодонција 22.04.2023 Скопје
БаСС   ///  Конгрес* 11-14.05.2023 Скопје
ДУТ 17-19.05.2023 Тетово
МСД – Здружение на спец. по болести 27.05.2023 Битола

на уста и пародонт

ДДДММ 03.06.2023 Велес
ДДДММ – Стоматолошко здружение 09.09.2023 Велес

на Македонија

Годишен план за континуирано стручно усовршување за 2023 год.
ОРГАНИЗАТОР ДАТУМ МЕСТО

МСД – Здружение на спец. по ортодонција 16.09.2023 Берово
МСД – Здружение на спец. по  23.09.2023 Охрид

орална хирургија

СДА    ////Конгрес 30.09.-01.10 Скопје/Струга
МСД- Здружение на спец. по протетика 07.10.2023 Велес
ДДДММ 14.10.2023 Скопје
ДДДММ – Македонско имплантолошко 28.10.2023 Гевгелија

здружение

МСД – Здружение на спец. по детска и 04.11.2023 Скопје
превентивна стоматологија

УГД Штип 11.11.2023 Штип
МСД – Здружение на спец. по максило 14.11.2023 Скопје
ДДДММ Етернитас 18.11.2023 Струмица
МСД – Здружение на спец. по болести на уста 25.11.2023 Скопје
ДДДММ Протетика 02.12.2023 Скопје
СДА 03.12.2023 Тетово
ЕУРМ 16.12.2023 Скопје

*    Конгресот на Балканското стоматолошко друштво(БаСС )  согласно Правилникот за КСУ ќе се бодира со 16 бода за пасивно и 20 бода за активно учество
**  Во годишниот  план за 2023 се предвидени и 4 бесплатни вебинари кои ќе се следат преку порталот  stomatologija.me.

Секој вебинар ќе се бодира по еден(1) бод , а со нивно следење може максимално да се добијат 4(четири) бода на годишно ниво согласно Правилникот за КСУ



Стоматолошката комора на Србија седма година по ред, во
соработка со Стоматолошкиот факултет во Белград, го органи-
зираше најзначајниот стоматолошки собир во Србија и регио-
нот, 21. Конгрес на српските стоматолози, кој се одржа од 20.10.
до 23.10.2021 година. во хотел Мона Плаза во Белград. Бидејќи
епидемиолошката состојба беше поповолна, оваа година кон-
гресот се одржа во хибриден модел - одреден број посетители
можеа да присуствуваат на Конгресот во
живо во хотелот Мона Плаза во Белград, до-
дека другите учесници можеа да го следат
Конгресот преку онлајн платформа во фор-
ма на вебинар. 

Благодарение на многу добрата соработ-
ка помеѓу СКС и стоматолошките комори во
регионот, конгресот годинава како коорга-
низатори го поддржаа Хрватската комора на
дентална медицина,Стоматолошка комора
на Македонија, Комората на стоматолозите
на Република Српска, Стоматолошката комора на Федерацијата
Босна и Херцеговина и Стоматолошката асоцијација Лариса од
Грција. Поддршка во организацијата на конгресот дадоа сите
здравствени комори во Србија: Лекарската комора, Комората на
фармацевти, Комората на биохемичари и Комората на меди-
цински сестри и здравствени техничари.

Како и претходните шест години, така и оваа година, конгре-
сот во организација на комората се одржа под покровителство
на Министерството за здравство на Република Србија. 

Со својата организација и научен квалитет, конгресот уште еднаш

ги потврди очекувањата, дури и ги надмина, пред се благодарение
на квалитетните предавања и самата организација на средбата во
комбиниран (хибриден) модел, т.е. во живо и преку онлајн плат-
форма. Затоа, средбата се уште е препознатлива, како во Србија, та-
ка и во регионот, како една од најважните во областа на стомато-
логијата. Во рамки на 21-от Конгрес на стоматолозите на Србија,
на највисоко ниво беше организиран и состанок на стоматолош-
ките комори од регионот и на состанокот присуству-
ваа претседателот на ХКДМ, м-р. д-р Хрвоје Пезо,
претседател на СКМ д-р Маријан Денковски, претсе-
дател на КДСРС, д-р Саша Дабиќ, претседател на
СКФБИХ, прим.д-р Мирсад Токиќ, директор на СКС,
д-р Милојко Јовановиќ и претседател на 21 КСС проф.
д-р Витомир Константиновиќ, како и придружните
членови на делегациите на споменатите комори. 

Кога се зборува за научниот дел од конгресот,
треба да се истакне дека имаше повеќе од 45 пока-
нети предавачи и врвни експерти од 15 земји, од кои
28 беа од странство. 

За крај организаторите уште еднаш изразија благодарност на
предавачите меѓу кои посебно би ги истакнале и предавачите
од Северна Македонија проф.Ѓорѓиевска Елизабета, проф. Ми-
оска Анета, Проф.Ферати Кенан и проф.Реџеп Енис, на излага-
чите како и на сите учесници кои придонесоа и поддржаа орга-
низирање на Конгресот на стоматолозите на Србија и порачаа
дека Ве очекуваат и  следната година,како за дружењеи споде-
лување на убави моменти да се дружиме и да споделиме убави
моменти во Белград  на 22-от Конгрес на српските стоматолози. 

НОВОГОДИШНА АКЦИЈА
Дентал сервис И&Ѓ ДООЕЛ Скопје · тел: 070 267 129 · Емаил: dentalservice2014@yahoo.com

 · Акцијата трае до 31.01.2023

Дентал сервис И&Ѓ ДООЕЛ Скопје

Рендген
Ai Ray
SUPER HIGH PERFORMANCE 
HIGH EFFICIENCY

Сензор + Софтвер
i-Sensor H1
 inner Clearer Smarter

Хелио Лампа
O-Light 1 sec

Доверлив партнер во денталната медицина

++
2940

ИЛИ

 · Без  скриени трошоци
· 12 месеци гаранција

6x

490

Є

Є

20.10.- 23.10. 2022 - бЕлГРад

меѓународна активност

21. Конгрес на стоматолозите на србија 
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Членови на регионални комисии за спроведување
на редовен стручен надзор за 2023 година

РЕГИОНАЛЕН ОДБОР ИМЕ И ПРЕЗИМЕ ВИД НА ЛИЦЕНЦА 

1. Регионален одбор Делчево за 
подрачјето на општините: 
Делчево, Берово, Пехчево и 
Македонска Каменица; 

ГАБРИЕЛА АРМЕНСКА Примарна стоматолошка здравствена 
заштита 

ДИМИТАР МАЛЕШЕВСКИ Примарна стоматолошка здравствена 
заштита 

ЈАДРАНКА АТАНАСОВА Ортодонција 

2. Регионален одбор Битола за 
подрачјето на општините: 
Битола, Могила, Новаци, Ресен и 
Демир Хисар; 

ЗОРАН ШУШАК Орална хирургија 

АНДРЕА АНДРЕЕВСКИ Стоматолошка протетика 

САШО ИЛИЕВСКИ Примарна Стоматолошка здравствена 
заштита 

СПАСЕНИЈА ЃОРЃИЕВСКА Детска и превентивна стоматологија 

3. Регионален одбор Велес за 
подрачјето на општините: Велес, 
Градско и Чашка; 

БЛАГОРОДНА НИКОЛОВА Ортодонција 

КОСТАДИН МИТЕВ Примарна стоматолошка здравствена 
заштита 

ЛИЛЈАНА ДАФИНЧЕВСКА-СЛАВЕСКА Примарна стоматолошка здравствена 
заштита 

НОВЕ СОКОЛОСКИ Примарна стоматолошка здравствена 
заштита 

СТЕВО ИВЕВСКИ* Болести на уста и пародонтот 

4. Регионален одбор Гевгелија за 
подрачјето на општините: 
Гевгелија, Дојран, Валандово и 
Богданци; 

ВАСКО КОЦЕВСКИ Примарна стоматолошка здравствена 
заштита 

ДОНКА БОГАТИНОВА Детска и превентивна стоматологија 

КОНСТАНТИН ГЕТОВ Протетика 

5. Регионален одбор Гостивар за 
подрачјето на општините: 
Гостивар, Врапчиште, Маврово 
и Ростуша,  

АНА СОТИРОВСКА Примарна стоматолошка здравствена 
заштита 

ЗУМРИ ЕМРУЛАИ Ортодонција 

НАЗМИ ФЕРАТИ Примарна стоматолошка здравствена 
заштита 

САФЕТ ЗУФЕРИ Орална хирургија 

ФЛОРИМ ШИШКО Примарна стоматолошка здравствена 
заштита 

МИРЛИНД СЕЛИМИ Максилофацијална хирургија 

6. Регионален одбор Дебар за 
подрачјето на општините: Дебар 
и Центар Жупа; 

АГРОН ПАШОЛИ Примарна стоматолошка здравствена 
заштита 

МИРЛИНД СЕЛИМИ Максилофацијална хирургија 

СУЉЕЈМАН МЕЛА Примарна стоматолошка здравствена 
заштита 

7. Регионален одбор Кавадарци 
за подрачјето на општините: 
Кавадарци, Росоман, Неготино и 
Демир Капија; 

ВЕСНА ЧЕМЕРСКА ПОПОВА Ортодонција  

ГОЈЧО НИКОЛОВ Ортодонција 

8. Регионален одбор Кичево за 
подрачјето на општина Кичево; 

ШУКРИ СЕЈДИНИ Детска и превентивна стоматологија  

НАТАША ПЕТРЕСКА Примарна стоматолошка здравствена 
заштита 

КРИСТИЈАН ПОПОСКИ Примарна стоматолошка здравствена 
заштита 

ХАЈРАДИН СУЛЕЈМАНИ Примарна стоматолошка здравствена 
заштита 

9. Регионален одбор Кочани за 
подрачјето на општините: 
Кочани, Виница, Зрновци и 
Чешиново - Облешево; 

ОЛИВЕР МАНАСИЕВ Примарна стоматолошка здравствена 
заштита 

МИТКО ГАВРИЛОВ Примарна стоматолошка здравствена 
заштита 

ТОДОР ПАШОСКИ Примарна стоматолошка здравствена 
заштита 

10. Регионален одбор Куманово 
за подрачјето на општините: 
Куманово, Крива Паланка, 
Кратово, Ранковце, Старо 
Нагоричане и Липково; 

АРБЕН АСАНИ Примарна стоматолошка здравствена 
заштита 

ГОРАНЧО КОЛЕВСКИ Примарна стоматолошка здравствена 
заштита 

ЗАФЕР СУЛЕЈМАНИ Ортодонција 

СНЕЖАНА СТОЈМАНОВСКА Примарна стоматолошка здравствена 
заштита 

11. Регионален одбор Охрид за 
подрачјето на општините: Охрид 
и Дебарца; 

ГРАЦИЈА БАКРАЧЕСКА Детска и превентивна стоматологија 

ЗОРАН ЦЕЛАКОСКИ Примарна стоматолошка здравствена 
заштита 

ЛИДИЈА ТИЛЕВСКА Ортодонција 

МИРЈАНА АНЃЕЛОСКА Примарна стоматолошка здравствена 
заштита 

12. Регионален одбор Прилеп за 
подрачјето на општините: 
Прилеп, Долнени, 
Кривогаштани, Крушево, 
Македонски Брод и Пласница; 

ВАЛЕНТИНА ГЕШОСКА ВЕЛЕСКА Ортодонција 

12. Регионален одбор Прилеп за 
подрачјето на општините: 
Прилеп, Долнени, 
Кривогаштани, Крушево, 
Македонски Брод и Пласница; 

ВАЛЕНТИНА ГЕШОСКА ВЕЛЕСКА Ортодонција 

ПАНДЕ БАЧАНОВСКИ Примарна стоматолошка здравствена 
заштита 

РОБЕРТО АЦЕСКИ Протетика 

ЦВЕТА ТУЛЕВСКА Орална хирургија 

13. Регионален одбор Струга за 
подрачјето на општините: 
Струга и Вевчани; 

ВЈОСА ПОЛОЖАНИ Примарна стоматолошка здравствена 
заштита 

АНДОН ЛОЖАНКОСКИ Примарна стоматолошка здравствена 
заштита 

МАРИНА ПРЕНТОВСКА Примарна стоматолошка здравствена 
заштита 

14. Регионален одбор Струмица 
за подрачјето на општините: 
Струмица, Василево, Босилово и 
Ново Село 

ДРАГИ РИСТОВ Примарна стоматолошка здравствена 
заштита 

МАРЈАНА ОЏАКОВА ТИЛЕВА Примарна стоматолошка здравствена 
заштита 

МАРЈАН РИСТОВСКИ* Орална хирургија 

15. Регионален одбор Тетово за 
подрачјето на општините: 
Тетово, Боговиње, Брвеница, 
Желино, Јегуновце и Теарце; 

ФАТМИР АХМЕДИ Примарна стоматолошка здравствена 
заштита 

ЏЕЉАЉ ИБРАИМИ Стоматолошка протетика 

ЗИЛБЕХАР МЕХМЕДИ Примарна стоматолошка здравствена 
заштита 

16. Регионален одбор Штип за 
подрачјето на општините: 
Штип, Карбинци, Радовиш и 
Конче; Регионален Одбор Свети 
Николе за подрачјето на 
општините Свети Николе, 
Лозово и Пробиштип;  

БОРИС СТОЈАНОВ Примарна стоматолошка здравствена 
заштита 

ЗОРАН НУНЕВ Примарна стоматолошка здравствена 
заштита 

ЃОРЃИ НИКОВ Примарна стоматолошка здравствена 
заштита 

17. Регионален одбор Центар за 
подрачјето на општина Центар; 

АНДРЕЈЧО ГРНЧАРОВСКИ* Орална хирургија 

ЈУЛИЈАНА НИКОЛОВСКА Стоматолошка протетика 

КАТЕРИНА СТАМЕНКОВСКА Специјалист по Примарна стоматолошка 
здравствена заштита 

МАРИЈА ПЕЕВА-ПЕТРЕСКА Орална хирургија 

ТАЊА ДЕЈАНОСКА Примарна стоматолошка здравствена 
заштита 

18. Регионален одбор Карпош за 
подрачјето на општините: 
Карпош, Ѓорче Петров и Сарај; 

ГОЦЕ БАБОСКИ Примарна стоматолошка здравствена 
заштита 

ДЕЈАН ГЕШТАКОВСКИ Примарна стоматолошка здравствена 
заштита 

ЈОРДАН СТОЈАНОСКИ Стоматолошка протетика 

ЛИЛЈАНА АНАСТАСОВСКА Примарна стоматолошка здравствена 
заштита 

ЦВЕТАНКА БАЈРАКТАРОВА МИШЕВСКА Ортодонција 

19. Регионален одбор Кисела 
Вода за подрачјето на 
општините: Кисела Вода, 
Сопиште, Студеничани и 
Зелениково; 

АНА ГЕНЧОВСКА ДОЛЕНЦ Примарна стоматолошка здравствена 
заштита 

АНЕТА АНГЕЛОВСКА Протетика 

ВАНЧО СПИРОВ Орална хирургија 

ЃОРЃИ ТОПУЗОСКИ Примарна стоматолошка здравствена 
заштита 

20. Регионален одбор Аеродром 
за подрачјето на општина 
Аеродром; 

ВАЛЕНТИНА ЈОРДАНОСКА Ортодонција 

МАРИЈА МАНЕВА Стоматолошка протетика 

СЛАВИЦА ЃУРЧЕСКА Примарна стоматолошка здравствена 
заштита 

ТЕРЕЗА БОЛИС-ЃУРИЌ Специјалист по Примарна стоматолошка 
здравствена заштита 

21. Регионален одбор Гази Баба 
за подрачјето на општините Гази 
Баба, Илинден, Петровец и 
Арачиново; 

АНА ДУКОВСКА ЦВЕТКОВСКА Ортодонција 

АЛЕКСАНДРА ПОДОЛЕШОВА Ортодонција 

АТАНАС ПАВЛЕСКИ Примарна стоматолошка здравствена 
заштита 

22. Регионален одбор Чаир за 
подрачјето на општините: Чаир, 
Бутел, Шуто Оризари и Чучер-
Сандево; 

АРИАН ДАЦИ Стоматолошка протетика 

АРТАН САЛИУ Примарна стоматолошка здравствена 
заштита 

МЕМЕД ФЕЈЗУЛА Примарна стоматолошка здравствена 
заштита 

ФИСНИК КАСАПИ Орална хирургија * треба да платат членарина за 2021 година

РЕГИОНАЛЕН ОДБОР ИМЕ И ПРЕЗИМЕ ВИД НА ЛИЦЕНЦА 
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ординации во кои ќе се спроведува 
редовен стручен надзор во 2023 година

РЕГИОНАЛЕН ОДБОР БР. НАЗИВ НА ОРДИНАЦИЈА СПЕЦИЈАЛНОСТ ГРАД / 
ОПШТИНА 

1. Регионален одбор 
Делчево за подрачјето 
на општините: 
Делчево, Берово и 
Пехчево; 

1 ПЗУ ДЕНТАЛ ЕСТЕТИКА ОПШТA 
СТОМАТОЛОГИЈА БЕРОВО 

2 ПЗУ МАЛЕШЕВСКИ ОПШТA 
СТОМАТОЛОГИЈА ДЕЛЧЕВО 

3 ПЗУ ВИТАДЕНТ ОПШТA 
СТОМАТОЛОГИЈА 

МАКЕДОНСКА 
КАМЕНИЦА 

2. Регионален одбор 
Битола за подрачјето 
на општините: Битола, 
Могила, Новаци, Ресен 
и Демир Хисар; 

1 ПЗУ МЕРИ ДЕНТ ОПШТA 
СТОМАТОЛОГИЈА БИТОЛА 

2 ПЗУ ТЕА - ДЕНТ ОПШТA 
СТОМАТОЛОГИЈА БИТОЛА 

3 ПЗУ ДР НЕЧАКОВСКИ ОПШТA 
СТОМАТОЛОГИЈА БИТОЛА 

4 ПЗУ ЈОВЕ -ДЕНТ ОРАЛНА ХИУРГИЈА БИТОЛА 

5 ПЗУ М & М ДЕНТ ОПШТA 
СТОМАТОЛОГИЈА РЕСЕН 

3. Регионален одбор 
Велес за подрачјето на 
општините: Велес, 
Градско и Чашка; 

1 ПЗУ Д-Р ОЛИВЕР МИРОВ  ОПШТA 
СТОМАТОЛОГИЈА ВЕЛЕС 

2 ПЗУ МА-БО-ДЕНТ ОПШТA 
СТОМАТОЛОГИЈА ВЕЛЕС 

3 ПЗУ ДР.ЖАНЕТА САРАГИНОВА И ДР 
АНИТА ПЕРКОВА ОРТОДОНЦИЈА ВЕЛЕС 

4 ПЗУ ПРОТЕТИКА ДВА СТОМАТОЛОШКА 
ПРОТЕТИКА ВЕЛЕС 

5 ПЗУ ДЕНТИКС-ВЕЛЕС СТОМАТОЛОШКА 
ПРОТЕТИКА ВЕЛЕС 

4. Регионален одбор 
Гевгелија за 
подрачјето на 
општините: Гевгелија, 
Дојран, Валандово и 
Богданци; 

1 ПЗУ ВЕ - МA ОПШТA 
СТОМАТОЛОГИЈА ГЕВГЕЛИЈА 

2 ПЗУ Д-Р АТАНАСОВ ОПШТA 
СТОМАТОЛОГИЈА ГЕВГЕЛИЈА 

3 ПЗУ ВИТА-ДЕНТ ГЕВГЕЛИЈА ОПШТA 
СТОМАТОЛОГИЈА ГЕВГЕЛИЈА 

4 ПЗУ ПОЛИДЕНТ-2 НОВ ДОЈРАН 
ДОЈРАН 

ОПШТA 
СТОМАТОЛОГИЈА ГЕВГЕЛИЈА 

5. Регионален одбор 
Гостивар за подрачјето 
на општините: 
Гостивар, Врапчиште, 
Маврово и Ростуша; 

1 ПЗУ ХИПОКРАТ ОПШТA 
СТОМАТОЛОГИЈА ГОСТИВАР 

2 ПЗУ ДР НЕДИМ КАСО ОПШТA 
СТОМАТОЛОГИЈА ГОСТИВАР 

3 ПЗУ ПОРЦЕЛАН ДЕНТ ОПШТA 
СТОМАТОЛОГИЈА ГОСТИВАР 

4 ПЗУ Д-Р ЕЉЕСА ОРТОДОНЦИЈА ГОСТИВАР 

5 
ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА НА 
СЕКУНДАРНО НИВО Д-Р АЛИХАЈДАР 
ГАШИ 

СТОМАТОЛОШКА 
ПРОТЕТИКА ГОСТИВАР 

6. Регионален одбор 
Дебар и Центар Жупа; 

1 ПЗУ МАЌЕЛАРА ДЕНТ-ДЕБАР ОПШТA 
СТОМАТОЛОГИЈА ДЕБАР 

2 ПЗУ БЛЕР-ДЕНТ С.МАЛ ПАПРАДНИК 
ЦЕНТАР ЖУПА 

ОПШТA 
СТОМАТОЛОГИЈА ДЕБАР 

7. Регионален одбор 
Кавадарци за 
подрачјето на 
општините: 
Кавадарци, Росоман, 
Неготино и Демир 
Капија; 

1 ПЗУ ДЕНТАЛ-ЕСТЕТИК НЕГОТИНО ОПШТA 
СТОМАТОЛОГИЈА НЕГОТИНО 

2 ПЗУ ОРТО-ГЕМ ОРТОДОНЦИЈА НЕГОТИНО 

3 ПЗУ ДР АНДОВА ОПШТA 
СТОМАТОЛОГИЈА КАВАДАРЦИ 

4 ПЗУ ОРТОДЕНТ - М ОПШТA 
СТОМАТОЛОГИЈА КАВАДАРЦИ 

5 ПЗУ ВЕНУС-ДЕНТАЛ ЕСТЕТИК 
КАВАДАРЦИ 

ОПШТA 
СТОМАТОЛОГИЈА КАВАДАРЦИ 

8. Регионален одбор 
Кичево за подрачјето 
на општина Кичево; 

1 ЈЗУ ЗДРАВСТВЕН ДОМ  КИЧЕВО ОПШТA 
СТОМАТОЛОГИЈА КИЧЕВО 

2 ПЗУ Д-Р БЕЖОСКИ ОПШТA 
СТОМАТОЛОГИЈА КИЧЕВО 

3 ПЗУ Д-Р МЕНДИ КИЧЕВО ОПШТA 
СТОМАТОЛОГИЈА КИЧЕВО 

4 ПЗУ ИДЕАЛ ДЕНТ КИЧЕВО ОПШТA 
СТОМАТОЛОГИЈА КИЧЕВО 

5 ПЗУ- МИЧИ-ДЕНТ КИЧЕВО ОПШТA 
СТОМАТОЛОГИЈА КИЧЕВО 

9. Регионален одбор 
Кочани за подрачјето 
на општините: Кочани, 
Виница, Зрновци и 
Чешиново - Облешево; 

1 ПЗУ - ДЕНТАЛ С КОЧАНИ ОПШТA 
СТОМАТОЛОГИЈА КОЧАНИ 

2 ПЗУ ОПТИМУС ДЕНТАЛ КОЧАНИ ОПШТA 
СТОМАТОЛОГИЈА КОЧАНИ 

3 ПЗУ МЕДИКО ОПШТA 
СТОМАТОЛОГИЈА КОЧАНИ 

4 ПЗУ  АПОЛОНИЈА 09 ОРТОДОНЦИЈА КОЧАНИ 

5 ПЗУ ОРТОСМАЈЛ КОЧАНИ ОРТОДОНЦИЈА КОЧАНИ 

10. Регионален одбор 
Куманово за 
подрачјето на 
општините: Куманово, 
Крива Паланка, 
Кратово, Ранковце, 
Старо Нагоричане и 
Липково; 

1 ПЗУ Д-Р НАТАЛИЈА ОПШТA 
СТОМАТОЛОГИЈА КУМАНОВО 

2 ПЗУ-Д-Р МИЛЕНА ГЕОРГИЕВСКА 
КУМАНОВО 

ОПШТA 
СТОМАТОЛОГИЈА КУМАНОВО 

3 ПЗУ Д-Р ДАРКО ГЕОРГИЕВСКИ 
КУМАНОВО 

ОПШТA 
СТОМАТОЛОГИЈА КУМАНОВО 

4 ПЗУ  ВИТАМЕДИКА Д-Р КРСТЕВСКИ 
КУМАНОВО 

ОПШТA 
СТОМАТОЛОГИЈА КУМАНОВО 

5 ПЗУ ИВАДЕНТ КУМАНОВО ОПШТA 
СТОМАТОЛОГИЈА КУМАНОВО 

11. Регионален одбор 
Охрид за подрачјето на 
општините: Охрид и 
Дебарца; 

1 ПЗУ ДР МАЛЕНКОВ ОПШТA 
СТОМАТОЛОГИЈА ОХРИД 

2 ПЗУ ДЕНТАЛ ПРОТЕКТ ОПШТA 
СТОМАТОЛОГИЈА ОХРИД 

3 ПЗУ АЛЕКС ДЕНТ ОПШТA 
СТОМАТОЛОГИЈА ОХРИД 

4 ПЗУ ТИЛЕВИ ДЕНТАЛ ОХРИД ОПШТA 
СТОМАТОЛОГИЈА ОХРИД 

5 ПЗУ ДЕНТEСА ОХРИД ОПШТA 
СТОМАТОЛОГИЈА ОХРИД 

12. Регионален одбор 
Прилеп за подрачјето 
на општините: Прилеп, 
Долнени, 
Кривогаштани, 
Крушево, Македонски 
Брод и Пласница; 

1 ПЗУ ДЕНТАЛ МЕДИКА ПЛУС 
ПРИЛЕП 

ОПШТA 
СТОМАТОЛОГИЈА ПРИЛЕП 

2 ПЗУ АНДОНОСКИ ДЕНТАЛ СТУДИО 
ПРИЛЕП 

ОПШТA 
СТОМАТОЛОГИЈА ПРИЛЕП 

3 ПЗУ СВЕТИ АНТИП ОПШТA 
СТОМАТОЛОГИЈА ПРИЛЕП 

4 ПЗУ ЕСТЕТИК-НОВА ПРИЛЕП  ПРИЛЕП 

5 ПЗУ ЕСТЕТИК-НОВА ПРИЛЕП ОПШТA 
СТОМАТОЛОГИЈА ПРИЛЕП 

РЕГИОНАЛЕН ОДБОР БР. НАЗИВ НА ОРДИНАЦИЈА СПЕЦИЈАЛНОСТ ГРАД / 
ОПШТИНА 

13. Регионален одбор 
Струга за подрачјето 
на општините: Струга 
и Вевчани; 

1 ПЗУ Д-Р МАРИНОСКИ ОПШТA 
СТОМАТОЛОГИЈА СТРУГА 

2 ПЗУ ДЕНТА ЛИФЕ ОПШТA 
СТОМАТОЛОГИЈА СТРУГА 

3 ПЗУ АРБИ ДЕНТ ОПШТA 
СТОМАТОЛОГИЈА СТРУГА 

4 ПЗУ Д-Р АСЕН САВЕВ М - ДЕНТ ОПШТA 
СТОМАТОЛОГИЈА СТРУГА 

5 ПЗУ Д-Р ДЕРЕБАН СТРУГА ОРТОДОНЦИЈА СТРУГА 

14. Регионален одбор 
Струмица за 
подрачјето на 
општините: Струмица, 
Василево, Босилово и 
Ново Село 

1 ПЗУ ДР ГУДИЦА МАЛИНОВА ОПШТA 
СТОМАТОЛОГИЈА СТРУМИЦА 

2 ПЗУ ЕЛИТА ОПШТA 
СТОМАТОЛОГИЈА СТРУМИЦА 

3 ПЗУ ДР БИЛЈАНА ПРОДАНОВА ОПШТA 
СТОМАТОЛОГИЈА СТРУМИЦА 

4 ПЗУ МИТКО-ДЕНТ ОПШТA 
СТОМАТОЛОГИЈА СТРУМИЦА 

5 ПЗУ ДР КИРИЛ МИТЕВ ОПШТA 
СТОМАТОЛОГИЈА СТРУМИЦА 

15. Регионален одбор 
Тетово за подрачјето на 
општините: Тетово, 
Боговиње, Брвеница, 
Желино, Јегуновце и 
Теарце; 

1 ПЗУ БРАЦКЕТ ОРТОДОНЦИЈА ТЕТОВО 

2 ДР МИЛАНЧО С.ВРАТНИЦА ОПШТA 
СТОМАТОЛОГИЈА ТЕТОВО 

3 ПЗУ ОРТОДОНЦИЈА ДР ЕЛЕЗОВИЌ И 
ДР ЃОРЃЕВСКИ 

ОРТОДОНЦИЈА, ОПШТA 
СТОМАТОЛОГИЈА ТЕТОВО 

4 ПЗУ ДЕНТАЛ XОМЕ С.ПОРОЈ 
ТЕТОВО 

ОПШТA 
СТОМАТОЛОГИЈА ТЕТОВО 

5 ПЗУ ЦРИСТАЉ ДЕНТ ТЕТОВО ОПШТA 
СТОМАТОЛОГИЈА ТЕТОВО 

16. Регионален одбор 
Штип за подрачјето на 
општините: Штип, 
Карбинци, Радовиш и 
Конче; Регионален 
Одбор Свети Николе за 
подрачјето на опш-
тините Свети Николе, 
Лозово, Пробиштип и 
Македонска Каменица. 

1 ПЗУ ДЕНТИЦИЈА-ПЈ СВЕТИ НИКОЛЕ ОРТОДОНЦИЈА СВЕТИ НИКОЛЕ 

2 ПЗУ ДР ШАКЛЕВ ОПШТA 
СТОМАТОЛОГИЈА ШТИП 

3 ПЗУ ОРТОМЕДИКА - М ОПШТA 
СТОМАТОЛОГИЈА ШТИП 

4 ПЗУ АНА-ДЕНТ ОПШТA 
СТОМАТОЛОГИЈА ШТИП 

5 ПЗУ ПРИМ Д-Р БЛАГОЈ НИКОВ  
ШТИП 

ОПШТA 
СТОМАТОЛОГИЈА ШТИП 

17. Регионален одбор 
Центар за подрачјето 
на општина Центар; 

1 ПЗУ ДР КОВАЧЕВСКА ОПШТA 
СТОМАТОЛОГИЈА СКОПЈЕ - ЦЕНТАР 

2 ПЗУ ДЕНТАЛ ПРЕСТИГЕ СКОПЈЕ ОПШТA 
СТОМАТОЛОГИЈА СКОПЈЕ - ЦЕНТАР 

3 ПЗУ ПРЕМИУМ-ДЕНТ ОПШТA 
СТОМАТОЛОГИЈА СКОПЈЕ - ЦЕНТАР 

4 ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА НА 
СЕКУНДАРНО НИВО ДЕНТАЛ АРТ ОРТОДОНЦИЈА СКОПЈЕ - ЦЕНТАР 

5 
ПЗУ СПЕЦ.ОРД.ПО 
СТОМАТОЛОШКА ПРОТЕТИКА 
ПРОГРЕСИВ ДЕНТАЛ 

СТОМАТОЛОШКА 
ПРОТЕТИКА СКОПЈЕ - ЦЕНТАР 

 

18. Регионален одбор 
Карпош за подрачјето 
на општините: 
Карпош, Ѓорче Петров 
и Сарај; 

1 ПЗУ ДР ВЕСНА ОПШТA 
СТОМАТОЛОГИЈА СКОПЈЕ - КАРПОШ 

2 ПЗУ ДР ТАТЈАНА КИРОВСКА ОПШТA 
СТОМАТОЛОГИЈА СКОПЈЕ - КАРПОШ 

3 ПЗУ ДЕНТАЛЕНД ПЛУС ОПШТA 
СТОМАТОЛОГИЈА СКОПЈЕ - КАРПОШ 

4 ПЗУ. ДЕНТАЛИНА ДУО ОПШТA 
СТОМАТОЛОГИЈА СКОПЈЕ - КАРПОШ 

5 ПЗУ БЕЛА-ДЕНТ ЕСТЕТИК ОПШТA 
СТОМАТОЛОГИЈА СКОПЈЕ - КАРПОШ 

19. Регионален одбор 
Кисела Вода за 
подрачјето на 
општините: Кисела 
Вода, Сопиште, 
Студеничани и 
Зелениково; 

1 ПЗУ Д-Р ИЛИЈА КАРАМАНОВ- ОПШТA 
СТОМАТОЛОГИЈА 

СКОПЈЕ - КИСЕЛА 
ВОДА 

2 ПЗУ 11-ОКТОМВРИ ОПШТA 
СТОМАТОЛОГИЈА 

СКОПЈЕ - КИСЕЛА 
ВОДА 

3 ПЗУ НОРДИЈА ОПШТA 
СТОМАТОЛОГИЈА 

СКОПЈЕ - КИСЕЛА 
ВОДА 

4 ПЗУ Д-Р СВЕТЛАНА ИЛИЕВСКА ОПШТA 
СТОМАТОЛОГИЈА 

СКОПЈЕ - КИСЕЛА 
ВОДА 

5 ПЗУ Д-Р БИЉАНА ПАРНАЏИЕВА 
СКОПЈЕ 

ОПШТA 
СТОМАТОЛОГИЈА 

СКОПЈЕ - КИСЕЛА 
ВОДА 

20. Регионален одбор 
Аеродром за подрачјето 
на општина Аеродром; 

1 ПЗУ НИКО - ДЕНТ ОПШТA 
СТОМАТОЛОГИЈА 

СКОПЈЕ  - 
АЕРОДРОМ 

2 ПЗУ ФИЛИП-ДЕНТ ОПШТA 
СТОМАТОЛОГИЈА 

СКОПЈЕ  - 
АЕРОДРОМ 

3 ПЗУ ПИКAССО ДЕНТAЛ СТУДИО ОПШТA 
СТОМАТОЛОГИЈА 

СКОПЈЕ  - 
АЕРОДРОМ 

4 ПЗУ ДЕНТАЛ ММ АЕРОДРОМ 
СКОПЈЕ 

ОПШТA 
СТОМАТОЛОГИЈА 

СКОПЈЕ  - 
АЕРОДРОМ 

5 ПЗУ ПЕРИОДЕНТ СКОПЈЕ ОПШТA 
СТОМАТОЛОГИЈА 

СКОПЈЕ  - 
АЕРОДРОМ 

21. Регионален одбор 
Гази Баба за 
подрачјето на 
општините Гази Баба, 
Илинден, Петровец и 
Арачиново; 

1 ПЗУ МАРИКА ДЕНТ ОПШТA 
СТОМАТОЛОГИЈА 

СКОПЈЕ - ГАЗИ 
БАБА 

2 ПЗУ И ДЕНТАЛ  ОПШТA 
СТОМАТОЛОГИЈА 

СКОПЈЕ - ГАЗИ 
БАБА 

3 ПЗУ АРТ ДЕНТИСТ ПЛУС ОПШТA 
СТОМАТОЛОГИЈА 

СКОПЈЕ - ГАЗИ 
БАБА 

4 ПЗУ МАРИКА ДЕНТ ОПШТA 
СТОМАТОЛОГИЈА 

СКОПЈЕ - ГАЗИ 
БАБА 

5 ПЗУ ДЕНТИКС СКОПЈЕ ОПШТA 
СТОМАТОЛОГИЈА 

СКОПЈЕ - ГАЗИ 
БАБА 

22. Регионален одбор 
Чаир за подрачјето на 
општините: Чаир, 
Бутел, Шуто Оризари и 
Чучер-Сандево; 

1 ПЗУ ДЕНТИКО ДЕНТАЛ  ОПШТA 
СТОМАТОЛОГИЈА СКОПЈЕ - ЧАИР 

2 ПЗУ ТИТАН СКОПЈЕ ОПШТA 
СТОМАТОЛОГИЈА СКОПЈЕ - ЧАИР 

4 ПЗУ ДЕРМАН-ДЕНТ СКОПЈЕ ОПШТA 
СТОМАТОЛОГИЈА СКОПЈЕ - ЧАИР 

 ПЗУ ТРЕ-ДЕНТ СКОПЈЕ ОПШТA 
СТОМАТОЛОГИЈА СКОПЈЕ - ЧАИР 
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меѓународна соработка

Од 15 до 18 септември 2022 во Ох-
рид  се одржа 9ти Конгрес на Маке-
донско стоматолошко друштво со ме-
ѓународно учество под наслов „Сто-
матологијата пред предизвиците на
новото време: можности и ограничу-
вања“.

Конгресот свечено го отвори пре-
тседателот на Македонско стомато-
лошко друштво проф. д-р Габриела
Ќурчиева Чучкова, посакувајќи им топ-
ло добредојде на сите учесници во
преубавиот древен Охрид, градот под
Самоиловите кули, во кој твореа и еду-
цираа Светите Климент и Наум, учени-
ците на Светите Кирил и Методиј,
творците на кириличното писмо, низ
векови проткаено во описменување
генерации, со траен белег и аманет да
се негува и сочува. Во сво ето обраќа-
ње изрази особена благодарност за
присуството на поканетите гости, по-
канетите предавачи од Србија,
Хрватска, Словенија, Турција, Бугарија,
Грција и САД,  поканетите предавачи
од стоматолошките факултети во Ре-
публика Северна Македонија, до сите
колеги кои зедоа активно учество на
конгресот со усни и постер презента-
ции, како и на сите останати колеги
присутни во аудиториумот и особена
благодарност на долгогодишните
фирми соработници.

Во своето излагање истакна дека за
неа претставува огромна чест да се
биде претседател на најстарото и ре-
номирано Македонско стоматолошко
друштво, но истовремено и обврска
да се зачуваат вредностите трасира-
ни од основачите на друштвото, кое
својот пат го започна во далечната
1964 година како стоматолошка сек-
ција, за да со годините прерасне во са-
мостојно стоматолошко друштво. Де-
нес Македонското стоматолошко
друштво е друштво на 8 специјалис-
тички здруженија: Здружение на спе-
цијалисти по болести на заби и ендо-

донт, Здружение на специјалисти по
протетика, Здружение на специјалис-
ти по болести на уста и пародонт,
Здружение на специјалисти по орто-
донција, Здружение на специјалисти
по детска и превентивна стоматоло-
гија, Здружение на специјалисти по
орална хирургија, Здружение на спе-
цијалисти по максилофацијална хи-
рургија и Здружение на општи стома-
толози. Истовремено е членка на
Светската дентална федерација (FDI),
Европската регионална организација
(ERO), Светската федерација на орто-
донти (WFO), Европска федерација
на ортодонти (FEO), Балканска асо-
цијација на специјалисти по ортодон-
ција (BAOS) и Интернационалната
асоцијација на педијатриска стомато-
логија (IAPD).

На свеченото отворање на конгре-
сот, како поканети гости присуствуваа
Градоначалникот на град Охрид д-р
Кирил Пецаков кој во своето обраќање
ги поздрави колегите и гостите и поса-
ка успешен 9-ти Конгрес на Македон-
ско стоматолошко друштво. Деканот
на Стоматолошки факултет при УКИМ
проф д-р Ќиро Ивановски, декан на
најстариот стоматолошки факултет во

9-ти конгреС нА МАкедонСко СтоМАтолошко друштво Со МеѓунАродно учеСтво (15 - 18 СептеМври 2022, оХрид)

„стоматологијата пред предизвиците на
новото време: можности и ограничувања“
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нашата земја на кој се едуцираа и еду-
цираат генерации колеги стоматолози,
специјалисти, магистри, доктори на
стоматолошки науки и создаде кадар
за останатите стоматолошки факулте-
ти во земјата, претставници на Меди-
цински факултет од Универзитет „Гоце
Делчев“ во Штип и Медицински фа-
култет од Универзитетот во Тетово,
Ректорот на Европскиот универзитет
проф д-р Владо Ванковски, Интерна-
ционалниот балкански универзитет,
Директор на Универзитетски стомато-
лошки кли нички центар “Св. Панте-
лејмон“ д-р Аријан Даци, Директор на
Клиниката за хирургија на вилици,
глава и врат-максилофацијална хи-
рургија „Академик Илија Васков“
проф д-р Даница Поповиќ Моневска,
претставници на Стоматолошката ко-
мора на  Македонија како и претстав-
ниците на стоматолошките друштва,
ДДДММ д-р Шушак Зоран и Стома-
толошко друш тво на албанците проф.
д-р Кенан Ферати.

Во своето обраќање проф. д-р Ќур-
чиева Чучкова се осврна и на изборот
на логото на овој конгрес, лебедот и
црешата, во кои е вткаена приказната
при организацијата и создавањето на
концептот на 9ти конгрес на Маке-
донско стоматолошко друштво со ме-
ѓународно учество. Лебедот кој сим-
болизира благодет, убавина, љубов,
доверба и лојалност и црешата како
симбол на младост, чистота, невиност,
среќа, љубов, надеж и раѓање, која ис-
товремено со вековната традиција на
одгледување, уникатна за Охрид пре-
тставува национален бренд и е прв
македонски производ заштитен со
географска ознака. Те во тој контекст
изрази посебна благодарност на ко-
легата долгогодишен соработник
Драган Ласков кој го дизајнираше ло-
гото за овој конгрес и целокупниот
конгресен материјал, видеата на пес-
ните “Цреша“ и “Заветна“ специјално
подготвени за музичкиот дел од све-
ченото отварање пратени со моќниот
вокал на солистот Ана Петановска.

На конгресот учествуваа повеќе од
600тина колеги од Република Север-
на Македонија, како и колеги од
Србија, Црна Гора, Грција, Турција. 

Во четирите конгресни денови беа
одржани 9 работилници од областа

на реставративна стоматологија, ен-
додонција, дигитална стоматологија,
ортодонција, пародонтологија, им-
плантологија. Научната програма,
поделена според конгресните топи-
ци се одвиваше паралелно во две са-
ли (сала Билјана и сала Лабино) во
вкупно 12 сесии, во кои беа опфатени
различни топици: дигитална стомато-
логија, менаџмент на пациенти со
расцепи – ортодонтско-хируршки
третман, пародонтологија, ендодон-
ција, протетска рехабилитација, орто-
донција, импланто-протетика, орал-
на патологија, стоматологија во детс-
ка возраст, орална и максило-фа-
цијална хирургија, менаџмент на па-
циенти со дисфункција на темпоро-
мандибуларниот зглоб, стоматолош-
ка етика и деонтологија. Беа одржани
предавања од 42 поканети предава-
чи, ценетите професори и еминентни

имиња, од Македонија, Србија,
Хрватска, Бугарија, Словенија, Тур-
ција, Грција, САД, докажани експерти
во својата област. Покрај поканетите
предавачи во сесиите со свои усни
презентации учествуваа колеги од
Стоматолошки факултет при УКИМ,
Медицински факултет при Универзи-
тетот “Гоце Делчев“ во Штип, Европс-
киот универзитет, Универзитетски
стоматолошки клинички центар во
Скопје. На конгресот голем број ко-
леги активно учествуваа со постер
презентации (57).

Покрај конгресните научни актив-
ности, во четирите конгресни дена со
широк асортиман на стоматолошки
производи се претставија голем број
фирми, долгогодишни соработници,
меѓу кои генералниот соработник на
Македонско стоматолошко друштво
фирмата Колгејт,  како и многу други
фирми: Промедика, ИПСУМ, Натуса-
на, Курапрокс, Ортодента Ес, Вик ден-
тал, Дентиција, Борден, Медика лема,
Медис, Одисеј Инк, Орал естетик, Фи-
липс, Листерин, ЕГД-ЕГД, без кои ние-
ден едукативен настан кој го органи-
зира МСД и специјалистичките здру-
женија при МСД не би бил целосен и
не би го задржал нивото и реномето
на најстарото стоматолошко друштво.

Покрај научната, беше подготвена
богата програма која вклучи културни
и рекреативни активности.Чувството
на задоволство е неописливо кога по
завршување на конгресот ќе добиете
потврда дека и учесниците се задо-
волни. Тоа дава уште поголем поттик,
но и обврска да се продолжи поната-
му со исто темпо.

Подготвил МСД



Почитувани соработници
Ве информираме дека Вашите стручни и научни трудови што пла-
нирате да бидат објавени за наредниот број  во Vox Dentarii, по-
желно е да ги доставите најдоцна до 10 март 2023. Дополнителни
информации може да добите секој работен ден во Стоматолошка-
та комора на Македонија или пак  на телефон  02 3246 852.

in memoriam

На 4 јануари 2022 година
по тешко боледување почи-
на д-р Климе Кајмакоски –
специјалист по стоматолош-
ка протетика. Роден е во
Струга во 1948 година. Ос-
новното и гимназиското об-
разование ги завршува во
Охрид. Дипломира на Сто-
матолошкиот факултет во
Скопје во 1974 година. Како
дипломиран стоматолог се
вработува во Здравствен
дом Скопје. Специјализација
по стоматолошка протетика
завршува на Стоматолош-
киот факултет Скопје во
1992 година. Работи во по-
веќе скопски населби из-
вршувајќи ја својата стома-
толошка професија, а во
1992 година станува рако-
водител на стоматолошкиот
диспанзер во Поликлиника
“Идадија“, а подоцна и на-
чалник на стоматолошкото

одделение при Поликлини-
ката на МВР. 

Д-р Климе Кајмакоски
својот професионален про-
фил постојано го надградува
и усовршува со следење на
современите стоматолошки
трендови, притоа при  мену-
вајќи ги во секојдневната
практика новите техники и
иновации во оваа дејност.
Особено се посветува на
еду кација и примена на но-
вите методи и искуства стек-
нати во работењето кои не-
себично ги споделуваше, за
што е посебно почитуван ме-
ѓу колегите. Значаен е него-
виот придонес во оформу-
вањето на Стоматолошката
комора на Македонија. Беше
претседател на Судот на чес-
та при Стоматолошката ко-
мора на Македонија и член
на Извршниот одбор на ис-
тата. Значајна е и неговата

постојана соработка со Ле-
карската комора на Македо-
нија, како и со Македонското
лекарско друштво, афирми-
рајќи ја работата и значење-
то на стоматолошката деј -
ност во целост. Како претсе-
дател на на Комисијата за
крводарителство при Црве-
ниот крст на Македонија
ост  вари дотогаш највисоки
резултати во унапредува-
њето на крводарителството.
Беше инструктор и судија по
прва помош. Подготви и
упатство за користење на то-
талните конвенционални
стоматолошки протези, а со
свои трудови учествуваше
на повеќе стручни и научни
собири и конгреси во земјата
и странство. 

Д-р Климе Кајмакоски за
неговите достигнувања, за-
лагања и работа одликуван
е со Орден заслуги за народ

со сребрени зраци. Добит-
ник е на високото признание
Благодарница од Стомато-
лошката комора на Македо-
нија за особен придонес во
развојот на стоматолошката
дејност во Македонија, Бла-
годарница од Лекарската
комора на Македонија, по-
веќе благодарници и при-
знанија од Здравствен дом
на Скопје, од Македонското
лекарско друштво и Црве-
ниот крст на Македонија.

д-р Климе КаЈмаКосКИ
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ВОВЕД
Крајот на 2019 го означи почеток на

тешка респираторна болест, предизви-
кана од ново идентификуваниот аку-
тен респираторен синдром коронави-
рус 2(SARS-CoV-2). За првпат болеста се
по ја ви во Вухан, Кина. Вирусот се пре-
несува со капки и аеросоли од уста и
нос при зборување,кашлање и кивање
на заболена личност (Nilüfer Üstün et
al.2021) 

На 11ти март 2020,СЗО прогласи
светска пандемија на болеста,нарече-
на Коронавирус болест 2019(КОВИД-
19),предизвикана од овој вирус.Од са-
миот почеток до денес се појавија мно-
гу варијации на вирусот,па така се ме-
нуваше и развојот на болеста (Gianna
Maria Nardi et al.2021)

Болеста има симптоми на: треска,
кашлица,мускулна слабост,губење на
мирис и вкус итн.Клиничката мани-
фестација може да биде со благи сим-
птоми,средно тешка клиничка сли-
ка,до многу тешка со тешки пнеумонии
и со летален исход.Вирусот рапидно се
ширеше меѓу светската популација
(Mohammad Moharrami et al.2022)

Децата се чини беа најмалку во опас-
ност од смртоносниот вирус и доколку
се заразеа,немаа никакви симптоми
или тие симптоми беа благи.Меѓу-
тоа,беа преносители на вирусот на ли-
цата од возрасната популација,кои во
оваа пандемија,беа најранливата кате-
горија на пациенти заради бројни хро-
нични болести и имаа многу тешка

клиничка слика,но и најмногу и под-
легнаа на оваа болест.

Непознатиот вирус и неговото брзо
ширење во светот,беа огромен предиз-
вик за светот и за медицинската научна
заедница и ситуацијата налагаше, итно
пронаоѓање на лек и вакцина за спра-
вување со смртоносната болест,а во ме-
ѓувреме се бараа и превземаа соодвет-
ни мерки за спречување на неговото
ширење.Оваа пандемија го промени во
цел свет начинот на живеење,работе-
ње,учење,но и начинот на давање на со-
одветна медицинска нега и заштита.

Соодветната грижа за оралното
здравје е од огромно значење и има
влијание на општото здравје на целиот
организам. КОВИД-19 пандемијата
имаше силно влијание врз нормалното
функционирање на целиот здравствен
систем. Тука секако пандемијата има-
ше огромно вли ја ние и на стомато-
лошката здравствена заш тита и сто-
матолошките третмани.

Високиот ризик од зараза со вирусот
и високиот степен на смртност од КО-
ВИД-19,придонесоа луѓето да го сменат
своето размислување и својот став и
пристап кон стоматолошките третма-
ни.Со постојаниот страв од зараза и за-
болување,самите пациенти и родите-
лите на децата,почнаа да ги откажува-
ат закажаните стоматолошки посети и
да доаѓаат кај стоматолог само во слу-
чај на итност.

Во стоматолошките амбуланти,док-
торите по својата природа на работа
при стоматолошките интервенции се
директно изложени на аеросоли,плун-
ка и крв од пациенти и во време на пан-
демијата, амбулантите беа совршено
место за вкрстена контаминација и со

вирусот на КОВИД-19.Самите стомато-
лошки интервенции бараат близок
контакт на докторот со пациентот и ка-
ко резултат на се ова,стоматолозите
спаѓаат во високо ризична група за за-
раза (Florin Eggmann et al.2021) 

Иако стоматолошките амбуланти,
уште на самиот почеток на панде-
мијата ги презедоа сите неопходни
мерки за заштита на сопственото,но и
за заштита на здравјето на пациенти-
те,сепак мораше да се препорача се-
лекција на стоматолошките третмани
кои се изведуваа во стоматолошките
амбуланти во услови на пандемија.

Знаејќи го се ова,стоматолозите имаа
сериозен предизвик,од една страна да
испорачаат соодветна стоматолошка
услуга која што може да е врзана со од-
реден временски рок,а од друга,да се
заштитат себеси и останатите пациен-
ти од зараза со опасниот вирус.

Се разбира,имаше соодветни прото-
коли за работа пропишани од СЗО и од
македонското Министерство за
здравство и кај стоматолозите повтор-
но предизвик,да се испочитуваат тие
протоколи, да се превземат превентив-
ни и заштитни мерки,но и да се пружи
стоматолошка заштита и помош,се со
цел зачувување на оралното здравје,
особено кај децата.СЗО ги советуваше
стоматолозите во време на панде-
мијата,да направат тријажа на паци-
ентите и да изведуваат само одредени
стоматолошки процедури како прва
помош,помош при силна болка и не-
можност за нормално функционирање
заради тоа (Khawlah A. Turkistani1 , Kha-
dijah A. Turkistani, 2020)

Беше дадена препорака,сите проце-
дури кои не спаѓаат во итна помош,ка-

Фреквенција на стоматолошки
посети пред и за време 
на Ковид-19 пандемијата

Пацаноска В., Милевска Е., Јолеска Н.
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ко редовен орален преглед,естетски
третмани,профилакса, да бидат одло-
жени за интервенција после панде-
мијата (Tadej Ostrc et al.2020)

Се разбира,сите преземени мерки од
почетокот на пандемијата за да се заш-
титат здравствените работници и при-
мателите на здравствените услуги,
имаат директно влијание на движење-
то на индикаторите на стоматолошки-
те услуги, кои видови на стоматолош-
ки услуги се давани и слично.

Имајќи го во предвид се погоре кажа-
ното, целта заради која оваа студија е на-
правена е да се прикажат стоматолош-
ките посети и пристапот пред се до при-
марната,но и до повисоките форми на
стоматолошка заштита и да се направи
споредба на податоците по број и тип на
стоматолошки прегледи и интервенции
кај деца од 0-19 години, пред и за време
на КОВИД-19 пандемијата,во 2019 и 2020
година (Medhini Madi et al.2021)

Преку добиените параметри можеме
да го видиме влијанието на КОВИД-19
пандемијата врз оралното здравје и
пружањето на стоматолошки услуги
кај претшколски и школски деца,но и
да ги искористиме како индикатори за
пристапот на пациентите до стомато-
лошката здравствена заштита.

МАТЕРИЈАЛ И МЕТОД
За остварување на целта се изработи

ретроспективна студија со проспекти-
вен аналитички пристап.

Анализирани се две години, 2019г. (без
КОВИД) и 2020г. (со КОВИД),во периодот
01.01.2019 до 31.12.2019г. и 01.01.2020 г.до
31.12.2020г.

Користен е материјал од редовните
извештаи и евиденцијата на посети и
состојбите во службите за заштита и
лекување на устата и забите (стомато-
лошките служби) на ниво на општина
Прилеп- Центар за јавно здравје.

Одредени се проценти на структура,а
утврдување на статистичката зна-
чајност меѓу откриените разлики се
тестирани со Тест на разлики-Differen-
ce тест.

Развојната тенденција помеѓу двете
испитувани години е одредувана со
Индекс на динамика-темпо на пораст
и опаѓање.

Резултатите се прикажани табелар-
но и графички.Во оваа студија се ко-
ристени податоци за анализа според:

I.Возраст:
- претшколски деца
- школски деца

II.Според заболувања по дијагнози:
- неправилности во развојот 

и никнување на забите
- набиени (импактирани) заби
- дентален кариес
- заболувања на пулпата 

и периапикалните ткива
- акутен и хроничен периодонтит

- акутен и хроничен гингивит
- дентофацијални аномалии 

(малоклузии)
- фрактури на вилица
- други повреди

III.Според терапијата

РЕЗУЛТАТИ
Во 2019г. во општина Прилеп вкупно

регистрирани се 126.891 посети на сто-
матолог и тоа 6,3% (7.976) отпаѓа на пре-
тшколски деца, 38,5% ( 48.831) на школ-
ски деца и 55,2% (70.084 ) возрасни.

Во 2020г. во општина Прилеп вкупно
регистрирани се 92.901 посети на сто-
матолог, и тоа 2.1% (1.995) отпаѓа на пре-
тшколски деца, 43,2% ( 40.075) на школ-
ски деца и 54,7% (50.831 ) возрасни (та-
бела и график 1).

Според индексот на динамика се ре-
гистрира темпо на опаѓање генерално
на ниво на општина Прилеп на посети
на стоматолог во 2020г. во однос на
2019г. за 26.8%.

Според индексот на динамика се ре-
гистрира темпо на опаѓање на посети
на стоматолог на претшколски деца во
2020г. во однос на 2019г. за 75%.

Според индексот на динамика се ре-
гистрира темпо на опаѓање на посети
на стоматолог на школски деца во
2020г. во однос на 2019г. за 17.9%.

Во 2019г. во општина Прилеп први
посети на стоматолог регистрирани се

посети/година 2019 2020
број % број %

вкупно 126.891 100 92.901 100
претшколски 
деца

7.976 6,3 1.995 2,1

школски деца 48.831 38,5 40.075 43,2
возрасни 70.084 55,2 50.831 54,7 0% 20% 40% 60% 80% 100%

2019

2020

6.3

2.1

38.5

43.2

55.2

54.7

предшколски
школски
возрасни

Табела 1  Приказ на број на стоматолошки посети во 2019 и 2020 година График 1 Приказ на број на стоматолошки посети во 2019 и 2020 г.

први 
посети/година

2019 2020
број % број %

вкупно 41.295 100 31265 100
претшколски 
деца

5.495 13,3 1.641 5,2

школски деца 35.800 86,7 29.624 94,8 0% 20% 40% 60% 80% 100%

2019

2020

13.3

5.2

86.7

94.8

предшколски
школски

Табела  2 Приказ на први стоматолошки посети во 2019 и 2020 година График  2 Приказ на први стоматолошки посети во 2019 и 2020 година
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Слика бр.2  Аll on four

41.295, од кои 13,3% (5.495) отпаѓа на пре-
тшколски деца, а 86.7% ( 35.800) на школ-
ски деца.

Во 2020г. во општина Прилеп први
посети на стоматолог регистрирани се
31.265 и тоа 5.2% (1.641) отпаѓа на пре-

тшколски деца, 94,8% ( 29.624) на школ-
ски деца (табела и график 2).

Според индексот на динамика се
регистрира темпо на опаѓање гене-
рално на ниво на општина Прилеп на
први посети на стоматолог во 2020г.

во однос на 2019г. за 24.3%.
Според индексот на динамика се ре-

гистрира темпо на опаѓање на први по-
сети на стоматолог на претшколски де-
ца во 2020г. во однос на 2019г. за 70.1%

Според индексот на динамика се ре-
гистрира темпо на опаѓање на први по-
сети на стоматолог на школски деца во
2020г. во однос на 2019г. за 17.3%

Во 2019г. во општина Прилеп плом-
бирани, лекувани и нелекувани за-
би,вкупно кај претшколски деца -1181 и
школски се 5789,а во 2020г.-776 отпаѓа
на претшколски деца и 4630 на школ-
ски деца. Процентуалната разлика која
се регистрира помеѓу пломбирањето
заби кај претшколски и школски деца
во годините 2019 и 2020г е сигнифи-
кантна за p<0,05 (Difference test)(табела
и график 3)

Во 2020г. се регистрира темпо на опа-
ѓање на пломбирање заби кај пре-
тшколски деца за 34.3%.

Во 2020г. се регистрира темпо на опа-
ѓање на пломбирање заби кај школски
деца за 20.0%.

Во 2020г. се регистрира темпо на
опаѓање на хируршките интервенции
за 18.1%.

Во 2019г. во општина Прилеп од хи-
руршките интервенции / екстракции

пломбирани 
заби/година

2019 2020
без лек со лек вкупно без лек со лек вкупно

број % број % број број % број % број
предшколски
деца

568 48,1 613 51,9 1181 331 43,8 445 56,2 776

школски 
деца 3452 59,6 2337 40,4 5789 2658 57,4 1972 42,6 4630

Табела 3  Приказ на бројот на пломбирани заби во 2019 и 2020 година

0 10 20 30 40 50 60 70

предшколски/2019

школски/2019

предшколски/2020

школски/2020

48.1

59.6

43.8

57.4

51.9

40.4

56.2

42.6

без лек
 Со лек

График 3  Приказ на на пломбирани заби во 2019 и 2020 г.лекувани и нелекувани

хируршки 
интервенции

2019г. 2020г.
Екстракции останати 

хир. 
интервенции

Екстракции останати 
хир. 
интервенции

% % % %
претшколски 
деца
школски деца 1077 91.3 796 80.7 829 86.1 678 83.6
вкупно 
хир.интевенции 2166 1774

103 8.7 190 19.3 134 13.9 133 16.4

број број број број

0 500 1000 1500 2000 2500

вкупно

2166

1774

2019
2020

Табела  4 Приказ на бројот на хирушки интервенции во 2019 и 2020 година
График  4   Приказ на бројот на хирушки интервенции 

во 2019 и 2020 година

отодонција/школски деца
година први 

прегледи
ортодо.терап.
интервенции

мобилни
апар.

фиксни
апар.

2019 342 1142 408 5
2020 350 808 357 1

2019 2020
0

200

400

600

800

1000

1200

342 350

1142

808

408 357

5 1

први прег.
терап.интерв.
подвижни ап.
фиксни ап.

Табела  5  Приказ на бројот на извршени ортодонтски прегледи,интервенции и апа-
рати во 2019 и 2020 година

График 5  Приказ на бројот на извршени ортодонтски 
прегледи,интервенции и поставување ортодонтски 
апарати во 2019 и 2020 година
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кај претшколски деца –е 8.7% , а кај
школски деца хируршка интервенција
/ екстракции е во поголем обем т.е. кај
91.3%. Во 2020г.-екстракции кај пре-
тшколски деца е кај 13.9%, а кај школски
деца 86.1%. Процентуалната разлика
која се регистрира помеѓу екстракции-
те помеѓу претшколски и школски де-
ца во годините 2019 и 2020 е сигнифи-
кантна за p<0,05 (Difference test).

Останатите хируршки интервенци во
поголем процент се регистрираат кај
школските деца (80.7%-2019 и 83.6%-
2020г.), процентуалната разлика помеѓу
претшколски и школски деца е сигни-
фикантна за p<0,05 (табела и график 4)

Во 2020г. се регистрира темпо на по-
раст на ортодонтски први прегледи кај
школски деца за 2.3%.

Во 2020г. се регистрира темпо на опа-
ѓање на ортодонтски тераписки интер-
венции кај школски деца за 29.2%.

Во 2020г. се регистрира темпо на опа-
ѓање на ортодонтски мобилни апарат-
чиња кај школски деца за 12.5%.

Во 2020г. се регистрира темпо на опа-
ѓање на поставување на ортодонтски
фикснии апаратчиња кај школски де-
ца за 80%.

Во 2020г. се регистрира темпо на по-
раст на лекување на меките ткива кај
претшколски деца за 11.5%.

Во 2020г. се регистрира темпо на опа-
ѓање на лекување на меките ткива кај
школски деца за 29.8%.

Во текот на испитуваниот период
најголем број на пациенти вкупно, се

регистрираат со дентален кариес во
2019г. (4375) и 2020г.(3345), потоа следи
заболување на пулпата и периапикал-
ните ткива(2019г.-2585 и 2020г.-2042) и
т.н.(табела 7).

Во 2020г. се регистрираат зголемен
број на пациенти со дентофацијални
аномалии-малоклузија -329 во однос на

2019г.- 284. Во испитуваните години,т.е.
во 2020г. се регистрира темпо на пораст
од 28.5% на бројот на заболени со ден-
тофацијални аномалии-малоклузии во
однос на 2019г.

Најголемо темпо на опаѓање во однос
на заболувањата се регистрира кај
фрактура на вилица од 51.9% 2020г. во

Табела  7 Приказ на бројот на регистрирани заболувања според пол и возрасни групи 
во 2019 и 2020 година

година предшколски школски деца
2019 61 533
2020 68 374

2019 2020
0

100

200

300

400

500

600

61 68

533

374

предшколски
школски

Табела  6 Приказ на бројот на извршени 
лекувања на меки ткива 
во 2019 и 2020 година

График  6 Приказ на бројот на извршени  
лекувања на меки ткива 
во 2019 и 2020 година

2019 2020
0

100

200

300

400

500

600

61 68

533

374

предшколски
школски

2019
возраст,години
пол

≤ 4 5-6 7-9 10-14 15-19
м ж м ж м ж м ж м ж

заболувања
во развојот и 
никнување на 
забите

2 1 2 3 5

набиени заби 1 2 2 2 22 27 44 53 24 52
дентален кариес 91 118 212 244 202 292 610 643 900 1063
акутен и 
хроничен 
гингивит

2 1 1 3 1 12 20 58 94

акутен и 
хроничен 
периодонтит

2 12 12 35 23 38 41 67 60

дентофацијални 
аномалии-
малоклузија

10 41 46 54 36 97

фрактури на 
вилица

4 4 3 7 3 6 8 6 6 5

други повреди 14 7 8 4 7 2 5 4 19 3
на пулпата и 
периапикалните 
ткива

24 57 230 177 312 215 313 313 432 512

забен преглед 14 7 180 202 361 360 934 930 542 690
2020
возраст,години
пол

≤ 4 5-6 7-9 10-14 15-19
м ж м ж м ж м ж м ж

заболувања
во развојот и 
никнување на 
забите

2 1 1 1 2

набиени заби 4 2 14 24 31 38 11 23
дентален кариес 76 62 142 130 211 250 386 497 736 855
акутен и 
хроничен 
гингивит

2 1 1 2 2 8 12 15 31 51

акутен и 
хроничен 
периодонтит

6 4 14 11 35 12 37 29 49 60

дентофацијални 
аномалии-
малоклузија

29 27 40 76 53 104

фрактури на 
вилица

1 1 1 1 2 3 2 12 2

други повреди 14 7 8 4 7 2 5 4 19 3
на пулпата и 
периапикалните 
ткива

49 26 156 145 222 210 255 242 383 354

забен преглед 128 132 162 149 190 284 490 561 471 502
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однос на 2019г., потоа следи темпо на
опаѓање за 46.2% кај заболувањата во
развојот и никнување на забите, тем-
по на опаѓање од 35.8% кај набиени за-
би, темпо на опаѓање од 34.9% кај аку-
тен и хроничен гингивит и т.н.

ДИСКУСИЈА
Анализата е правена за периодот

01.01.2019 до 31.12.2019 и 01.01.2020 до
31.12.2020год.и е направена споредба
според истите параметри во годината
пред, 2019 и во годината на КОВИД-19
пандемијата,2020.

КОВИД-19 беше ново заболување и
научниот свет ги немаше поголемиот
број на податоци за самата болест.
Преземените мерки за спречување на
ширењето на инфекцијата меѓудруго-
то,вклучуваа социјална дистанца,зат-
ворање на градинки,школи и угости-
телски објекти, прекинување на било
какви јавни настани, се до комплетно
затворање и прекинување на сите ак-
тивности и социјален живот (локдаун)
од неколку месеци. Во тие рестрикции
спаѓа и ограничениот пристап до ме-
дицинска и стоматолошка услуга.

Пристапот до редовни стоматолош-
ки посети е важен заради зачувување
на орал ното здравје. Избегнувањето
на денталните посети или нивното од-
ложување, можат да доведат до кари-
озни лезии, ком пликации како воспа-
ление и оштетување и на околните
ткива на забот,што за кратко време ќе
доведе до губиток на самиот заб.Се
ова води до намалување на квалите-
тот на животот и на нормалното фун-
кционирање и до загрозување на опш-
тото здравје (Klaudia Migas et al.2022)

Безбедноста и здравјето на децата
се секогаш приоритет за здравствени-
те работници.Родителите на децата
пациенти,за време на пандемијата мо-
жеа да стапат во контакт со стомато-
лозите на телефон.Таквата зголемена
соработка на стоматолозите и роди-
телите на децата,доведе до разбира-
ње за потребите од стоматолошка по-
сета на децата само за одредени сос-
тојби и процедури и стоматолозите
одредуваа во кои случаи ќе се интер-
венира во итната стоматолошка служ-
ба,а се останато беше одложено за во

нареден период,после пандемијa
(Aneta Olszewska et al.2021)

Во Прилеп,генерално, на ниво на
општината во 2020 г. во однос на 2019г.
има опаѓање на бројот на стомато-
лошки посети, а особено на први по-
сети на стоматолог за 24.3% 

Во 2020г. во однос на 2019г.кај пре-
тшколските деца има огромен пад на
посети за 70.1%,а на школски деца,за
17.3%.

Во 2020г. има пад на пломбирање
заби кај претшколски деца за 34.3%,а
кај школски деца за 20.0%.

Во 2020 година имаме пораст на
бројот на екстрахирани заби кај пре-
тшколските деца,но намалување на
бројот на екстрахирани заби кај школ-
ските деца.

По однос на сите заболувања по
дијагнози има пад на дијагностицира-
ни пациенти во 2020 година во спо-
редба со 2019 година и тоа најмногу кај:
дентален кариес и заболување на пул-
пата и периапикалните ткива,кај
фрак тура на вилици од 51.9%, потоа
следи пад за 46.2% кај заболувањата во
развојот и никнување на забите,пад
од 35.8% кај набиени заби, пад од 34.9%
кај акутен и хроничен гингивит и т.н.
Интересен е падот на бројот на повре-
ди (трауми) на вилиците,што се објас-
нува со рестрикциите на спортски ак-
тивности и социјалната изолација во
периодот на КОВИД-19 пандемијата.
После локдаунот, голем број на рес-
трикции се укинаа, се надокнадува
изгубеното време со спортски и друг
вид на активности и веќе има зголе-
мен број на повреди на вилиците и
други повреди.

Во 2020 г. во однос на 2019 г. се ре-
гистрираат зголемен број на пациен-
ти со дентофацијални аномалии-ма-
локлузии, т.е пораст од 28.5%, но орто-
донтските интервенции бележат го-
лем пад во 2020 година.

Дисконтинуитетот од редовните
стоматолошки посети,доведува до
зголемена појава на кариозни лезии и
појава на периодонтитис и зголемено
ниво на периапикално воспаление
(André Hajek et al.2021)

Студии кажуваат (Ashley M. Kranz et
al.2020), исто како и на ниво на опш-

тина Прилеп, намален број на дентал-
ни пациенти особено на деца за време
на локдаунот,но и потоа и дека пове-
ќето пациенти биле третирани со екс-
тракции и лекови за прва помош. Спо-
ред препораките на СЗО и Министер-
ството за здравство,се интервенирало
само во итни случаи, во најголем број
во случај на болка и трауми, а ресто-
ративната стоматологија и профи-
лаксата не спаѓаат во итна стомато-
лошка заштита.

Намалениот процент на стомато-
лошки посети и после локдаунот во
2020,укажува на тоа дека причини
има повеќе. КОВИД-19 пандемијата
доведе до зголемена анксиозност и
стрес и страв од стоматолошки посе-
ти.Имаме долг период на заштита на
здравјето од ризик од инфекција во
континуитет,продолжување на рес-
трикциите после локдаунот и укажу-
вање за заштита на популацијата,осо-
бено на децата,со одложување на сто-
матолошките посети на неодредено
време,доколку нема итна потреба за
стоматолошка интервенција (Stefano
Salgarello et al.2022)

Затоа во цела 2020 година има пад
на стоматолошки посети и интервен-
ции во споредба со 2019 година.

ЗАКЛУЧОК
Главна поента од оваа студија е де-

ка протокот на пациенти во детска
возраст за време на КОВИД-19 панде-
мијата е намален во споредба со годи-
ната пред пандемијата, 2019. Ова ќе
влијае негативно врз епидемиолош-
ките податоци за оралното здравје кај
децата.Препораките за понатамошна
терапија се за имплементација на ми-
нимално инвазивни процедури и ме-
тоди кои го намалуваат или го анули-
раат ризикот од инфекција.

Од анализите во оваа студија доби-
ваме податоци за тоа како во услови
на ваква светска пандемија функцио-
нира стоматолошката здравствена
заштита и заштитата на оралното
здравје кај децата,што е од огромна
помош за планирање и насоки за под-
обра подготовка и преземање на соод-
ветни мерки за справување со слични
ситуации во иднина.

СЕПТЕМВРИ  2014

СТРУЧЕН ТЕКСТ
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ВоВед 
Знаење и разбирање на индивидуалнa

шема на скелетeн раст и развој ни обез-
бедува успешен исход за ортодонтски и
дентален ортопедски третман со избира-
ње на вистинско време и правилен орто-
донтски апарат. Индексот на созревање
во вратните пршлени (ICBМ) е еден од
најшироко користените методи за про-
ценка на индивидуални раст и развој и
неговите предности се тоа што анализата
се изведува во латерална цефалометри-
ска радиографија, која е рутински дос-
тапна за ортодонтска дијагноза.

Методот на созревање во вратните
пршлени  за проценка на скелетниот раст
првпат беше предложен од Lamparski во

1972 година. Тоа беше негова необјавена
магистерска теза и анализираните
пршлени беа Ц 2 до Ц 6. [1-3]

Во 1995 година, Hassel и Farman беа
првите кои предложија употреба на ме-
тодот созревање во вратните пршлени
врз основа на три пршлени. Тие изјавија
дека овие пршлени се избрани затоа што
Ц2,  Ц3 и Ц4 може да се визуелизираат ду-
ри и кога се носи заштитна јака на тиро-
идната жлезда при изложување на ра-
дијација. [4]

Во 2002 година, а потоа модифициран
во 2005 година, Baccetti et al дефинираа 6
фази што одговараат на шест различни
фази на созревање во вратните пршлени
кои може да се идентификуваат за време
на пубертетскиот период. овие фази се
како што следува:

ICBП 1 – Иницијација – долните грани-
ци на вториот, третиот и четвртиот вра-
тeн пршлен (Ц2,  Ц3 и Ц4) се рамни. Те-
лата на Ц3 и Ц4 се во форма на трапез, а
горните вертебрални граници се заост-
рени од задниот кон предниот дел.
ICBП 2 – Забрзување – Конкавитeт се

развиваат на долните граници на Ц2
и Ц3, а долната граница на Ц4 е рам-
на. Телo на Ц3 и Ц4 имаат cкopo пра-
воаголна форма.
ICBП 3 – Транзиција – Истакнати кон-
кавитeти се развиваат на долните
граници на Ц2 и Ц3, а конкавност поч-
нува да се развива и на долната гра-
ница на Ц4. Телата на Ц3 и Ц4 се пра-
воаголни хоризонтални .
ICBП 4 – Забавување – Истакнати
конкавитeти се гледаат на долните
граници на Ц2, Ц3 и Ц4.
ICBП 5 – Созревање – Повеќе нагласе-
ни конкавитeти се гледаат на долни-
те граници на Ц2, Ц3 и Ц4. Телата на
Ц3 и Ц4. имаат квадратна форма
ICBП 6 – Завршување – Се гледаат
длабоки конкавитeти на долните гра-
ници на Ц2, Ц3 и Ц4. Телата на Ц3 и
Ц4 се квадратни или поголеми во вер-
тикална димензија отколку во хори-
зонтална димензија, правоаголни
вертикални. [5]
Фазите 1 и 2 на индексот на созревање

во вратните пршлени, одговараат на пре-

Евалуација на созревање во 
вратните пршлени кај поединци 
со различни малоклузии

П. Џара Будима1, Л. Кануркова2, J. K. Кубати3

1 „Арс Медика“, Дневна болница, Приштина, 
2 Факултет за дентална медицина, Универзи-

тетот „Св. Кирил и Методиј“, Скопје,
3 Оддел за ортодонција,

УБТ - Стоматолошки факултет - Приштина

Апстракт

Introduction: Skeletal growth is an indi-
vidual trait. Knowledge and understanding
of individual skeletal growth pattern pro-
vide us with a successful outcome for or-
thodontic and dental orthopedic treatment
by choosing the right timing and the right
appliance. Cervical vertebral maturation
index (CVMI) is a method skeletal of age
evaluation that provides us with the infor-
mation regarding individual growth and de-
velopment. The CVMI 2 is a period when we
can modify growth in the midface, applying
force in intermaxillary sutures with the
aim to expand or compress. On the other
hand, the most favorable period to promote
mandibular growth in class II cases is CV-

MI 3 and in lesser amount stage 4 of CVMI. 
Aim of study:  to understand if the identifi-
cation of the stages of CVMI 2, 3 and 4 are af-
fected by sagittal skeletal malocclusions, and
help us plan the right timing and the right or-
thodontic and dental orthopedic appliance.
Material and method: The study was con-
sisted of 90 subjects, 41 males and 49 fe-
males. They were divided into three groups
according to Steiner cephalometric analy-
sis. CVMI was identified in lateral cephalo-
gram. Data were subjected to statistical
analysis, with SPSS 26 IBM, Chicago Illi-
nois for Windows. Descriptive statistics,
frequency and distribution, independent
sample t test for means were performed.

Results: Independent samples t test for
mean ages between stages CVMI 2 and CV-
MI  3 in class II patients was significant
with p value < 0.05. While for mean ages be-
tween stages CVMI 3 and CVMI 4 it was sig-
nificant with p < 0.05 for class III subjects.
Conclusion: In class II subject the duration
of pubertal growth spurt is shorter com-
pared to class I and class III subjects.
Whereas the duration of pubertal growth
peak in class III subjects is significantly
longer compared to class I and especially
class II subjects.
Keywords: individual growth, skeletal
growth, cervical vertebral maturation, mal-
occlusions
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пубертетниот скок на раст. Оваа фаза на
раст и развој е соодветна за модифика-
ција на растот во средината на лицето,

Фазите 3 и 4 на ICBП одговараат на ста-
диумот на циркумпубертален раст. Промо-
вирање на мандибуларниот раст е подобро
изведен во овие фази на скелетна зрелост.

Фазите 5 и 6 на ICBП одговараат на пост-
пубертетната фаза на раст. Модалитети на
третман се претежно ортодонтски.

Оваа процедура се покажа како ефи-
касна и клинички сигурна за проценка на
мандибуларното созревање на скелетот
кај субјекти кojи растaт, бидејќи фазите на
созревање во вратните пршлени се повр-
зани со промените во долната вилица што
се случуваат за време на пубертетот.

Шест фази на созревање во вратните
пршлени вклучуваат набљудувања пред
пубертетскиот врв, т.е., за време на фаза-

та на забрзан раст (вертебрални фази од 1
до 3) и набљудувања по пубертетскиот врв,
т.е., за време на забавената фаза на раст
(вертебрални фази од 4 до 6). Вистинскиот
врв на пубертетски раст се јавува во про-
сек помеѓу вертебрални фази 3 и 4. [5]

„Идеален“биолошки индикатор за ин-
дивидуална зрелост на скелетот на ман-
дибулата треба да се карактеризира со
најмалку пет карактеристики: 1. Ефикас-
ност во откривање на врвот во мандибу-
ларeн раст. Методот треба да се претста-
ви со одредена фаза или период што се
совпаѓа со врвот на мандибуларниот раст
кај повеќе субјекти. 2. Нема потреба од до-
полнително изложување на рендген. 3.
Леснотија во снимањето. 4. Конзистен-
тност во интерпретациa на податоците.
Грешката на меѓуиспитувачот во оцену-
вањето на дефинираните фази или пе-

риоди треба да биде што е можно помала.
5. Корисност за исчекување на појавата на
врвот. Методот треба да се претстави со
дефинирана фаза или период што се јаву-
ва пред врвот на мандибуларниот раст кај
повеќето субјекти.[6]

Периодите кога можеме да го измени-
ме растот кореспондираат со индексот на
созревање на вратните пршлени 2 (ICBП
2), ICBП 3 и ICBП 4.

ICBП 2 е период кога можеме да моди-
фикациpамe растот на средината на ли-
цето, со примена на сила во интермакси-
ларните сутури со цел да ги прошири или
компресира. Од друга страна, најповолен
период за промовирање на мандибулар-
ниот раст во случаите од II класа е ICBП 3
и во помала количина фаза 4 на ICBП.

ЦЕЛ НА ИСТРАжУВАњЕТО
Да се разбере дали идентификацијата

на овие фази на ICBП, која се однесува на
созревањето на скелетот, е под влијание
на сагиталните скелетни малоклузии и да
ни помогне да го планираме вистинскиот
тајминг и вистинскиот ортодонтски и
дентален ортопедски апарат.

МАТЕРИЈАЛ И МЕТОД
Студиската група беше составена од

90 субјекти. Сите биле од “Ars medica Dai-
ly Hospital”, Приштина, Косово. Пред-
третман дигиталнa латералнa цефало-
метрискa радиографија беа направенa
од Vatech и тие беа анализирани и зачу-
вани во DICOM формат со помош на на-
менски софтвер (Easydent верзија 4.1).
Критериумите за избор беа: а) субјекти
со хронолошка возраст од 6 до 19 години;
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Слика 1. Steiner сагитална интермаксиларна 
цефалометриска анализа 

Слика 2. Steiner денталнa цефалометриска 
анализа

Слика 3. Steiner вертикална цефалометриска
анализа

Слика 4. Конкавитeт на долната граница 
на C2, C3 и C4

Слика 5. Облик на C2, C3 и C4
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б) пред третман квалитетни латерални цефалометриски ра-
диографија; ц) нема вродени аномалии или синдроми и д) не-
ма претходен ортодонтски или дентален ортопедски третман,

Субјектите беа поделени во групи според нивниот пол и ин-
термаксиларниот сагитален скелетен однос.

На латерално цефалометриско рендгенско снимање беше из-
вршена рутинска латерална цефалометриска анализа за да се
утврди скелетна класа; aнализа според Steiner надополнета со-
однос Holdaway и проценката на Wits, Слика 1, 2, 3.

Индексот на созревање во вратните пршлени (ICBП) на врат-
ните пршлени C2 (одонтоиден процес), C3 и C4 ќе се евалуира на
латерално цефалометриско рендгенско снимање. Ќе се испита-
ат два сета на варијабили: 1) присуство или отсуство на конкави-
тeт долж долната граница и 2) разлики во морфолошките фор-
ми на тела во вратните пршлени (трапезоидни, правоаголни хо-
ризонтални, квадратни и правоаголни вертикални). Слика 4, 5 

Сите податоци беа оценети во SPSS верзија 26, IBM, Чикаго,
Илиноис. Беше извршена деcкриптивна статистика за лате-
ралните цефалометриски податоци, возраст и ICBП. Фреквен-
ција и дистрибуција на субјекти и независен примерок t-тест за
меѓугрупна споредба.

РЕЗУЛТАТИ
Применувајќи ја Steiner цефалометриска анализа со аголни

и линеарни мерења, ги поделивме нашите субјекти во три гру-
пи, и две подгрупи според нивниот пол, Табела 1, 2, 3 и 4.

Од 90 субјекти, 41 беa мажи со просечна возраст од 12 години и
8 месеци и 49 жени со просечна возраст од 12 години и 3 месеци.
Што се однесува до скелетната возраст, просечните вредности
за ICBП беа 3,5 за мажи и 3,7 за жени. Мажите биле постари хро-
нолошки од женcки субјекти, но помлади во скелетната возраст
во споредба со женките. Табела 5 и графикон 1, 2.
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Табела 1. Деcкриптивна статистика за Steiner сагиталeн интермаксиларeн однос

Табела 3. Деcкриптивна статистика за Steiner забни однос

Табела 2. Деcкриптивна статистика за Steiner вертикалeн интермаксиларeн однос

Табела 4 Фреквенција и дистрибуција на I, II и III класа по пол

Табела 5. Деcкриптивна статистика на возраст и ICBП по пол
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Независни примероци t тест за средна
возраст помеѓу фазите ICBП 2 и ICBП 3 кај
субјекти од класа II беше значаен со p <
0,05, додека кај субјекти од I класа и III кла-
са беше незначаен со p > 0,05, Табела 6 и 7.

T тестот за независни примероци за
средна возраст помеѓу фазите ICBП 3 и
ICBП 4 кај субјекти од III класа беше зна-
чаен со p <0,05, додека кај субјекти од II
класа беше незначителен со p > 0,05, Та-
бела 8 и 9.

Во субјекти од II класа, периодот на пу-
бертетски раст што одговара на ICBП 3 и
ICBП 4 е пократок, 3 месеци и 10 дена за
машки субјекти и 5 месеци и 10 дена за
женски субјекти, Графикон 3, 4.

Кај субјекти од класа III, периодот на
пубертетски скок на раст, ICBП 3 и ICBП 4,
е подолг, 28 месеци 3 дена за машки

субјекти и 23 месеци 9 дена за женски
субјекти, Графикон 3, 4. 

ДИСКУСИЈА
Растот на скелетот е индивидуална осо-

бина. За дeнтaлнo ортопедски третман
разбирањето на почетокот, времетраење
и завршување на пубертетскиот раст е
фундаменталaн.

ICBП е корисен метод, особено во по-
следните две децении, за евалуација на
индивидуалниот модел на раст бидејќи
се изведува во латерален цефалограм кој
од рутинска употреба за ортодонтска
дијагноза и планирање на третман. Ова е
предност, бидејќи нема потреба од до-
полнителна изложеност на рендген, ние
го почитуваме принципот на зрачење “as
low as reasonably achievable” (ALARA). 

Почетокот на пубертетскиот раст е сли-
чен за субјекти од II класа и III класа, но се
случил порано кај испитаниците од кла-
са I. Што се однесува до времетраењето на
пик-периодот на пубертетот, ICBП 3 и
ICBП 4 е пократок кај субјекти од II класа,
3 месеци и 10 дена за мажи и 5 месеци и 5
дена за жени.

Студијата на Salazar-Lazo R et al откри-
ла разлика од 4 месеци помеѓу субјекти со
малоклузија од I класа и II класа, просеч-
ното времетраење на адолесцентниот
пик-периодот на раст беше 10 месеци по-
меѓу ICBП 3 и ICBП 4 фазите кај субјекти
со малоклузија од I класа , додека во II
класа времетраењето беше 6 месеци. Пок-
раткo времетраење на адолесцентниот
пик-периодот кај малоклузии од II класа
може да значи пократко време на третман
да се ефикасно стимулира мандибуларен
раст. Ова исто така може да значи дека
шансите да се пропушти адолесцентниот
пик-периодот се зголемени поради рела-
тивно малиот прозорец на можности во
однос на нашите вообичаени временски
рамки за следење на растот на лицето. [7]

Во нашата студија, за субјекти од III кла-
са, времетраење на пубертетниот пик пе-
риод, ICBП 3 и ICBП 4, беше подолг 28 ме-
сеци 3 дена за машки субјекти и 23 месеци
9 дена за женски субјекти. Во споредба со
субјекти од II класа, постои разлика од ско-
ро 25 месеци за мажи и 19 месеци за жени
Ова може да има импликации врз плани-
рањето на третманот во случаите од кла-
са III, каде што основната причина за ма-
локлузија лежи во мандибулата, особено
во граничните случаи, мораме да запом-
ниме дека мандибулата ќе продолжи да
расте во текот на овој период.
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Графикон 1. Приказ на возраст кога рендгенски снимки се направени по пол
со интермаксиларeн сагиталeн однос

Графикон 2. Приказ на ICBП кога рендгенски снимки се направени по пол со
интермаксиларeн сагиталeн однос

Табела 6 Независен примерок t тест за ICBП 2 и ICBП 3 по класи 

Табела 7 Независен примерок t тест за ICBП 3 и ICBП 4 по класи



34 vox dentarii СТОМАТОЛОШКА КОМОРА НА МАКЕДОНИЈА

Kuc-Michalska M и Baccetti T во нивна-
та студија открија дека интервалот на
раст што одговара на пубертетниот пик
период е подолг кај субјектите од III кла-
са отколку кај субјектите со нормални
скелетни односи; поголемите зголемува-
ња на должината на долната вилица за
време на пубертетниот пик пријавени во
литературата за испитаници од III класа
може да бидат поврзани со подолгото вре-
метраење на caм пубертетниот пик. [8]

Слично на тоа, Qureshi T et al откриле
дека момчињата од II класа имаат
најкратко времетраење на пубертетскиот
пик период, а момчињата од III класа има-
ат најдолго времетраење на пубертетс-
киот пик период. [9]

Naderi MH et al исто така, заклучи дека
врвот на растот на адолесцентите започ-
нал на слична возраст кај субјектите од I
и III класа, но вториот го доживувал врвот
4,6 месеци подолго. Згора на тоа, пик на
адолесцентен раст кај жени започнува
порано и трае подолго.  [10]

Кога ги споредивме средните вреднос-
ти во независен примерок t тест помеѓу
стадиум ICBП 2 и ICBП 3, за субјектите од
II класа разликата беше значајна со p <
0,05. Во споредба со III класа и особено I
класа, периодот пред пик беше подолг кај
II класа.

Angelieri et al забележаа дека предпу-
бертетните фази на ICBП 1, ICBП 2 и ICBП
3, се еднакви на фазите на созревање на
палатум на A, B и C. Најдобрите перфор-
манси за рапидна палатална експанзија
се постигнуваат на ICBП 2. [16]

ЗАКЛУЧОК
Кај субјектите од II класа, времетрае-

њето на пик на пубертетниот раст е зна-
чително пократoк во споредба со I класа
и III класа. Додека времетраењето на пи-
кот на пубертетскиот раст кај субјектите
од III класа III е значително подолго во
споредба со I класа и особено II класа.
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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
Ул: „Балзакова” бр. 32
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: наслов-
на (прва страница), апстракт со клучни
зборови, вовед, материјал и метод, ре-
зултати, дискусија, референци и прилог

од табели, графикони, слики или илуст-
рации со легенди. Сите страници, започ-
нувајќи од насловната, треба да бидат ну-
мерирани  во десниот долен агол.

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

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

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

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

По должина апстрактот треба да
содржи  најмногу 250 зборови. 

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

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

Стручните трудови се рецензираат од
рецензенти од соодветната област. Ре-
цензиите се „двојно слепи“ односно, ав-
торите не знаат кои им се рецензенти,
а рецензентите не ги знаат авторите.
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од овој сегмент посочете ја и статистич-
ката метода која е применета за обра-
ботка на добиените податоци.

Во подделот материјал, изнесете ги
критериумите според кои е направена
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 леко-
ви, пожелно е да биде употребено гене-
ричкото име на лекот со точно наведу-
вање на сите податоци кои опфаќаат
назив на произведителот, град, земја.
Посебно  истакнете го начинот на при-
мена, обликот и дозирање на лекот. 

Доколку методот е употребуван и
публикуван 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
јасно и во детаил, со цел да биде при-
стапна 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 не-
пожелно е наодите да бидат следени со
Ваши сопствени видувања и коментари
или, пак, да бидат поврзувани со цита-
ти од литературата.  

Исти резултати не треба да се повто-
руваат во табели и графикони истовре-
мено.  Изборот за обликот на објавува-
ње на резултатите го прават авторите,
но непожелно е да се дуплираат.  После
секој табеларен и графички приказ
следи текстуален опис кој треба да ги
истакне само најважните  наоди. Не се

оправдува опширно и темелно тексту-
ално толкување на графиконот или на
табелата, тоа непотребно го оптоварува
текстот. Бројот на табелите, графиците
и сликите не е ограничен, но од Вас се
очекува да ги сведете на неоходен ми-
нимум. Во делот резултати, одберете за
секој толкуван параметар најсоодветен
приказ (табела, график или фотогра-
фија), изнесете ги најнеопходните на-
оди текстуално без сопствен  коментар
или заклучок  и не ги повторувајте ре-
зултатите преобликувајќи  едни исти
наоди  во табела, графикон или текст.
Фотографиите може да Ви бидат цврст
аргумент на Вашиот наод, но приложе-
те само она што е  вредно и неопходно
да се види. Секојдневни, познати и нез-
начајни состојби немојте да ги фотодо-
кументирате.

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 објас-
нуваат кратенките. За фусноти корис-
тете познати симболи. Во вакви ситуа-
ции  како најчести се користат следни-
те фусноти: *, #, и др.

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

Илустрациите (графиконите, фигу-
рите и фотографиите) цитирајте ги во
текстот исто како и табелите, посочу-
вајќи го бројот и насловот.

Графиконите нумерирајте ги според
појавување во текстот. Пожелно е гра-
фиконите да бидат изработени во Ex-

cel, а до редакцијата да бидат доставе-
ни електронски или во материјална
форма.

Фотографиите нумерирајте ги според
редот на појавување во текстот, исто ка-
ко кај табелите и графиконите. Слики-
те обележете ги со арапски бројки и
оформете наслов и легенда, а потоа
поставете ги во текстот каде што сте ги
предвиделе. Сликите може да бидат
црно бели или во боја, изборот го пра-
ват авторите. Пожелно е фотографиите
да бидат со резолуција 300 и да бидат
доставени до редакцијата во TIF или
JPG формат.

Ако во текстот предвидувате фото-
графија од лице, тогаш за тоа ви е пот-
ребна писмена согласност за објава во
јавност, која ќе ја приложите во Редак-
ција, Во спротивно, треба да преземете
активности  со која ќе овозможите  ли-
цата да бидат физички непрепозна-
тливи. 

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 ав-
тори чиј предмет на истражување е сро-
ден со вашиот избор. Дебатирајте пре-
ку добиените наодите од студијата,
спротиставувајќи се или, пак, потврду-
вајќи ги  резултатите со други релеван-
тни истражувања. Посебно е важно, во

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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овој дел да се потенцира важноста на
студијата, апликативноста или научни-
от придонес. 

Делот дискусија завршува со заклу-
чок кој се надоврзува на дискусијата и
е спонтан  завршеток на студијата. За
делот заклучок  не е предвиден посе-
бен сегмент.  Всушност, во последни-
от пасос  потенцирајте го заклучокот
кој треба да биде одговор на поставе-
ната цел.  При оформување на заклу-
чокот водете се од целтта. Имено, за-
клучете го она што ви е зададено како
задача во целтта, онака како што про-
излегува од добиени резултати на ист-
ражувањето. Избегнувајте да под-
држувате тврдења за кои немате пок-
ритие од спроведеното истражување
или, пак, да давате приоритети при
состојби кои докрај не се дефинирани.
Доколку изборот на темата дозволува,
пожелно е да произлезат одредени
препораки со кои ќе ја истакнете важ-
носта 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.  Се-
која од референците добива послед-
ователен број започнувајќи од првата и
завршувајќи со последната референца.
За цитирање на референците во делот
литературата користете ги инструк-
циите на примерите кои следат, за тру-
дови во списанија, извадоци од книги,
монографии, магистерски и докторски
трудови.

Непублицирани трудови, податоци
од лични комуникации не треба да ги
користите 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 тер-
минот  “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 учеству-
ваат  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
именува првиот автор се дополнува со
додавката соработници во скратен об-
лик.

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 ци-

тирани трудови во стручни и научни
списанија, книги, монографии, магис-
терски, 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
company,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 пародонтал-
ната болест кај младата попула-
ција (магистерски труд) Скопје,
Македонија; Стоматолошки фа-
култет, 2002:87.

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

Почитувани соработници
Ве информираме дека Вашите стручни и на-

учни трудови што планирате да бидат објавени
за наредниот број  во Vox Dentarii, пожелно е да
ги доставите најдоцна до 10 март 2023. 

Дополнителни информации може да доби-
те секој работен ден во Стоматолошката ко-
мора на Македонија или пак на телефон  02
3246 852.
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www.planmeca.com

Planmeca Compact™ i Classic

 

 

 

19.890€
ПОДАРОК 

терапевско Bambach столче
 

• Докторска конзола со црева преку пациент 
балансирани, рамо со должина 520 мм 
(опционално конзола со висечки црева )

• Светлосно црево за турбина (мидвест 
конекција )

• Bien-Air MCX трофазен микромотор со лед 
сијалица без четкици

• LM-ProPower Ultra –ултразвук со 3 наставци
• Приклучок за 4-ти инструмент (микромотор, 

турбинско црево, лампа за полимеризација, 
интраорална камера).

• Освен пустерот, распоредот на интрументите 
може да се менува од самиот корисник по 
сопствена желба

• Planmeca Solanna рефлектор кој овозможува  
светлина врз работно поле со перфектна 
видливост во сите агли 

• Табла за инструменти со брза конекција (296 
x 380 mm)

• Систем за аспирација за приклучување на 
екстерен саугер

• Подесувачко асистентско рамо со 
флексибилен држач

• Големо и мало црево за аспирација
• Фонтански дел-стаклен плав 
• безжична (waerles) ножна контролна педала
• Широк наслон за грб со димензии 469 x 664 

мм, Comfy
• Наслон за глава овален, Comfy
• Фиксен тгапацир за нозе 610 мм , Comfy

ВИК - ДЕНТАЛ д.о.о.  
„Наум Охридски“ бр. 2а, 1000 Скопје 
Тел.: (02) 3112-886, 3109-180 факс (02) 3298-095; 
www.facebook.com/vikdental


