
МСД – Здружение на специјалисти по ортодонција

СИМПОЗИУМ

СОВРЕМЕНА ОРТОДОНТСКА ДИЈАГНОЗА – 
ИМПЕРАТИВ И ПРИДОБИВКА ЗА ПРАВИЛНА 

ФУНКЦИЈА, ЕСТЕТИКА И СТАБИЛНИ РЕЗУЛТАТИ

Скопје - 11 септември  2021 година

Почеток 11.00 ч

HYBRID симпозиум преку платформата ZOOM



Почитувани колеги,

Здружението на специјалисти по ортодонција при МСД, како дел од своите 

редовни активности организира HYBRID симпозиум преку платформата ZOOM  

под наслов “Современа ортодонтска дијагноза – императив и придобивка 

за правилна функција, естетика и стабилни резултати “ на 11.09.2021 г. 

Симпозиумот ќе се оддржи дел во живо , дел преку платформата ZOOM  во 

корелација со Ковид 19 препораките на Владата на РСМ и Министерството за 

здравство на РСМ.

Со почит

Претседател на Здружението на специјалисти по ортодонција 

Проф. д-р Габриела Ќурчиева Чучкова dr. sci



ПРОГРАМА НА СИМПОЗИУМ

Скопје, 11 Септември 2021 година

HYBRID  симпозиум преку платформата ZOOM

11:00-11:15

Воведен збор и отворање на симпозиумот

Проф. д-р Габриела Ќурчиева Чучкова dr.sci

Претседател на Здружението на специјалисти по ортодонција

11:15- 11:45

Проф. д-р Цветанка Бајрактарова Мишевска, dr.sci

Специјалист по ородонција

Вонреден професор на Катедра за ортодонција, Стоматолошки факултет, 
УКИМ, Скопје

Тридимензионална дигитална ортодонција – предизвик и потреба 
Апликација на 3Д дигиталната технологија  во ортодонтската дијагностика 

и терапевтскиот концепт 

Брзиот развој на тридимензионалната дигитална технологија предизвика 
револуционерни промени во полето на ортодонцијата. Податоците за оралните меки 
и тврди ткива добиени со 3Д технологијата, дијагностичката анализа, предвидувањето 
на ортодонтскиот третман и изработката на индивидуализирани ортодонтски апарати 
многу наскоро ќе станат дел од секојдневната ортодонтска практика. Оваа технологија 
се карактеризира со вистински одраз на тридимензионалната форма, со висока 
точност, ефикасност, визуелизација и оперативност, истовремено овозможувајќи 
персонализиран ортодонтски третман и евалуација на ефектите од терапијата.

 Воведувањето на 3Д дигиталната технологија во секојдневната ортодонтска практика 
ќе овозможи подобро планирање на ортодонтскиот третман, предвидување и следење 
на напредокот на третманот во сите три оклузални правци, виртуелна корекција на 
малоклузијата и тестирање на различни опции на ортодонтски третман. 

Во рамките на оваа презентација ќе биде направен осврт на примената, предностите 
и придобивките од тридимензионалната дигитална технологија при планирањето и 
спроведувањето на ортодонтскиот третман, кои се многубројни и значителни.



11:45- 12:15

Доц. Д-р Ирена Гавриловиќ, dr.sci

Специјалист по ортодонција

Доцент на Катедра за Ортодонција, Стоматолошки факултет, 

УКИМ, Скопје

Критериуми за креирање на насмевка

Појава на малоклузиите во орофацијалната регија даваат промени на 
дентоалвеоларниот комплекс. Тие промени се забележуваат и на скелетните и 
меко - ткивните структури на лицето и влијаат на естетиката на профлниот и анфас 
изглед на индивидуите. Ортодонтската терапија треба да биде насочена, не само кон 
корегирање на малоклузијата, туку и целокупно задоволување на лицевата естетика.

Насмевката има клучна улога во формирање на лицевата естетика и е важна 
компонента која се менува кај различни ортодонтски неправилности.

Целта на оваа изнесување е да се прикажат главните компоненти кои учествуваат 
во формирање на насмевката и нивната улога при планирање и реализирање на 
ортодонтска терапија.

Карактеристики на оптимална насмевка се: минимален негативен букален простор, 
комисурална линија на насмевка и хармоничен однос помеѓу денталните и 
гингивалните компоненти. 

12.15- 12.45

Проф. д-р Сасил Понен, dr.sci

Специјалист по ортодонција

Професор на Катедрата за ортодонција при Шаржа Универзитет, 

Шаржа, Обединети Арапски Емирати

Како да постигнете техниката на прав лак да работи за вас

Цел на предавањето е да се претстават начините како да ги надминеме тешките 
ситуации додека ја користиме техниката на прав лак. Кога се користеа брекети во 
техниката на прав лак во различни клинички ситуации, тоа знае да даде променливи 
резултати. Зошто добиваме различни резултати за иста прескрипција на брекети 
кај различни малоклузии? Бидејќи секоја малоклузија реагира различно на истата 
механика. Значи, секогаш треба да користиме различни прескрипции за различни 
малоклузии, бидејќи секоја прескрипција има варијации на типот и торкот. Денешното 



предавање е за тоа како да ја изберете вистинската перцепција брекети и торк за 
вашиот пациент, бидејќи само со правилно дијагностицирање и планирање на 
третманот, можеме да направиме техниката на прав лак да работи за нас.

12.45- 13.15 

Доц. д-р Предраг Јаношевиќ, dr.sci

Специјалист по ортодонција, 

Медицински факултет, Оддел стоматологија, 

Универзитет во Ниш, Србија

Линк помеѓу екстракции, фацијален баланс и стабилност на резултатите

Ортодонтскиот третман во 21 век го поставува прашањето колку често ни е потребно 
да екстрахираме заби. Дали експанзијата или дистализацијата ја заменуваат 
екстракцијата кај многу ортодонтски слулаи? Едно е сигурно, современата ортодонција 
се стреми колку е можно да бидат избегнати екстракциите. Зошто е тоа така? Од една 
страна, естетскиот критериум се менува побргу од порано. Препорачлива е широка 
насмевка без црни букални коридори. Сметаме дека испакнатите усни и лице се 
поатрактивни. Брзиот третман е исто така императив и екстракциите бараат време за 
затворање на постекстракционите простори, со користење на биомеханички алатки 
кои бараат подолго време.

Едно што не смееме да изумиме и заборавиме е дека покрај  оклузијата мора да го 
земеме во предвид и изгледот на лицето, а мора и да постигнеме стабилни резултати. 
Од овие причини, добра и детална дијагноза е есенцијална пред да донесеме 
одлука дали ќе екстрахираме заби или не. Целта на предавањето е да покаже како 
екстракциониот третманможе да се примени во насока на подобрување на лицевата 
естетика, да се добијат многу постабилни резултати и како да ги идентификуваме 
пациентите кои може да бидат третирани без екстракција.



Симпозиумот  е акредитиран од СКМ со 8 бода за пасивно и 12 за активно учество. 

Котизацијата изнесува 1.300,00 денари, а за членови на МСД 1.000,00 денари

Уплатата се врши на ж-сметка: 300000002059055

Комерцијална банка АД Скопје, 

Здружение на специјалисти по ортодонција на Македонија за симпозиум 09/2021.

Сите информации се достапни и на веб страниците на :

МСД-Здружение на специјалисти по ортодонција: 

www.mos.org.mk; 

МСД: 

www.msd.org.mk 

 

СКМ: 

www.stomatoloskakomora.org


