
МСД – ЗДРУЖЕНИЕ 
НА СПЕЦИЈАЛИСТИ ПО ОРТОДОНЦИЈА

Хотел Континентал

Скопје – 7 мај   2022 година

Почеток 10.00 ч

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

Пред уплата задолжителна е регистрацијата на 
веб страницата на МСД, msd.org.mk во делот 
пријава за настан. 

Регистрација се врши со кирилична поддршка.

Котизацијата изнесува 1.300,00 денари, а за 
членови на МСД 1000,00 денари

Уплатата се врши на ж-сметка: 300000002059055

Комерцијална банка АД Скопје, 

Примач: 
МСД - Здружение на специјалисти по ортодонција

Во цел на дознака задолжително да се запише 
име, презиме, број на лиценца и меил на докторот.

Сите информации се достапни и на веб 
страниците на 

МСД-Здружение на специјалисти по ортодонција: 
WWW.MOS.ORG.MK; 

МСД: WWW.MSD.ORG.MK и 

СКМ: WWW.SКМ.МК
 

СИМПОЗИУМ 
СО МЕЃУНАРОДНО УЧЕСТВО

ОРТОДОНЦИЈА БЕЗ 
ГРАНИЦИ – ОД НАВРЕМЕНА 
ДИЈАГНОЗА ДО СТАБИЛНИ 
ТЕРАПЕВТСКИ РЕЗУЛТАТИ

СЛЕДЕЊЕТО НА НАСТАНОТ Е 

УСЛОВ ЗА ДОБИВАЊЕ СЕРТИФИКАТ



Почитувани колеги,
Здружението на специјалисти по ортодонција 
при МСД, како дел од своите редовни активности 
организира симпозиум под наслов “Ортодонција 
без граници – од навремена и правилна дијагноза до 
стабилни терапевтски резултати“ на 7.05.2022 
г. Симпозиумот ќе се оддржи 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, 7 Мај 2022 година
HYBRID симпозиум преку платформата ZOOM

10:00-10:15
Воведен збор и отворање на симпозиумот

Проф. д-р Габриела Ќурчиева Чучкова dr.sci
Претседател на Здружението на специјалисти 
по ортодонција

10:15- 10:45

Проф. д-р Челјана Тоти, dr.sci
Специјалист по ородонција
Вонреден професор на Катедра по 
ортодонција, Факултет за Дентална 
медицина, Универзитет во Тирана, Албанија

Дентални трауматски повреди од ортодонтска 
перспектива

Денталните трауматски повреди (ДТП) се 
иреверзибилни и претставуват голема грижа за 
секој стоматолог. Во многу случаи, потребен е 
интердисциплинарен третман и конечниот резултат 
бара време. Тие се вториот почест проблем во 
стоматологијата. Според литературата, преваленцата 
на ДТП варира од 6-49%, тие се јавуваат почесто во 
првата деценија од животот, ретко по 30-тата година. 
Поради сите овие причини, научниците подлабоко ги 

проучуваат причините за траумите и факторите, кои 
можат да бидат поврзани со нив. 
Во ова предавње ќе ги прикажеме резултатите од 
студијата за ДТП, изведена во Тирана. Целта на 
студијата беше да се дознаат општи информации 
за нив (преваленца, разлики меѓу половите, 
типот на почестите трауми, причина за траума, 
највулнерабилни заби и тн.). Ги истражувавме и 
различните фактори поврзани со ДТП. Фокусот ќе го 
насочиме на денталните фактори (моларна класа, 
оверџет, овербајт итн.) поврзани со ДТП. Најдовме 
значителна корелација помеѓу ДТП и изразена 
протрузија на инцизивите и зголемен оверџет, 
инкомпетентни усни и ги споредивме нашите наоди 
со други слични студии.

Ќе се дискутираат аргументи за рано или доцно 
лекување. Ќе презентираме информации што ги 
нуди најновата литература за ралични ортодонтски 
апарати кои може да ги користиме за да ја подобриме 
состојбата и да спречиме ДТП. Третманот на некои 
клинички случаи ќе го илустрира нашето искуство во 
оваа проблематика.

Иако се фокусиравме на денталните фактори 
поврзани со ДТП, врз основа на литературните 
податоци вклучени се многу други фактори како што се 
социјалните, психолошките, финансиските фактори. 
Превентивните мерки не треба да се однесуваат само 
на стоматолозите, туку и на глобалната политика против 
насилството, финансиската подршка на училиштата 
кои го унапредуваат здравјето, безбедниот сообраќај, 
употребата на штитници за уста за време на спортски 
активности и севкупна безбедна средина.

10:45- 11:15

Доц. Д-р Елена Петрова, dr.sci
Специјалист по ортодонција
Доцент на Факултет  по дентална медицина, 
Меѓународен Балкански Униврзитет, Скопје, 
Република Северна Македонија

Модалитети за лекување на хиподонциите

Хиподонцијата е дефинирана како аномалија каде 
отсствува присуството на еден или повеќе заби. Таа е 
една од најчестите дентални аномалии и истата има 
импакт како на функцијата, така и на естетиката. Истата 
може да е изолирана или во склоп на некој синдром. 
Во презентацијата имаме приказ на неколку решени 

случаи со хиподонција како и кратка дискусија за 
терапеутскиот пристап кај случаите со ектодермална 
дисплазија.

11:15- 11:45

Доц. Д-р Сабетим Черкези, dr.sci
Специјалист по ортодонција
Доцент на Факултет за Медицински науки, 
Отсек Стоматологија, Универзитет во Тетово, 
Република Северна Македонија

Лекување на збиеноста на денталните лакови без 
екстракција  и стабилна оклузија

Збиеноста на денталните лакови е една од најчестите 
аномали според класификацијата на Angle, само 
ротациите и инклинаците се почести од збиеноста 
според Graber (1972). Kuftinec (1981) потврдува 
дека несовпаѓањето помеѓу големината на забите 
и апикалните бази на вилиците, каде големината 
на сталните  заби во мезиодистален правец мерена 
индивидуално или групно е главен причинител за 
збиеностите на забите. Mc Namara (1983) во своите 
истражувања заклучил дека помалата големина 
на денталните лакови од нормалните вредности 
на големината на истите е главниот причинител на 
збиеноста. 

Треба да се земат во предвид и колку е истакната 
Спеовата крива и инклинацијата на фронталните 
мандибуларни заби, поради фактот дека овие две 
параметри директно придонесуват во должината на 
денталните лакови, како и во дефинитивната одлука 
за екстракција или не во ортодонтската терапија.
Лекувањето на збиеноста може да е успешна, некогаш 
е обична аномалија каде доминират ротациите на 
поедини заби со мал недостаток на простор, или 
комплицирани форми кои предизвикуват естетски 
и функционални проблеми. Дилемата е секогаш кај 
случаеви кои се на граница дали да се екстархира или 
не од фактот дека дијагностичките методи не секогаш 
можат со сигурност да ни дадат одговор на тоа дали 
со или без екстракција да се започне терапијата.

Во најголем број на нашите случеви сме постигнале 
добри оптимални фукционални и естетски резултати 
и кај случевите на граница, односно кај случевите со 
голема збиеност. 

11:45- 12:15 

Проф. д-р Енита Накаш, dr.sci
Специјалист по ортодонција, 
Професор на Катедрата за ортодонција, 
Стоматолошки факултет, Универзитет во 
Сараево,  Босна и Херцеговина

Се што секогаш сте сакале да знаете за 
ортодонтската терапија со алајнери – Кога 
невидливот станува видливо

Денес, во ерата на Instagram и Tik tok револуцијата, 
физичката привлечност и убавиот 
изглед се поважни од кога било. Лицето е најважниот 
дел од телото кој ја одредува физичката привлечност. 
Убавата насмевка позитивно влијае на самодовербата 
и отвореноста кон другите луѓе. Денес вниманието 
е насочено кон подобрување на естетскиот изглед 
на здравите заби. “Кривите заби“ имаат големо 
влијание врз емоционалната состојба на поединецот, 
а барањата за ортодонтски третман растат. 
Современите методи на исправување на забите се 
повеќе се фокусирани на “невидливи“ и краткорочни 
третмани, кои се достапни во секојдневната пракса. 
Но, не смееме да заборавиме дека планирањето 
на ортодонтскиот третман и спроведувањето на 
терапијата е од суштинско значење за да се обезбеди 
на пациентот безбеден и задоволителен третман. Исто 
така, важно е да се знаат и да се избегнат несаканите 
ефекти од ортодонтските сили. Секако мора да 
ги земеме предвид и несаканите компликации и 
појавата на јатрогени ортодонтски неправилности, а 
сето тоа како последица резултира со незадоволен 
пациент, но и судски тужби и спорови. Вештините 
потребни за да се постигне ова не се стекнуваат 
лесно и бараат соодветна обука и континуиран 
професионален развој. Исто така, многу е важно да 
ги знаеме маркетинг стратегиите на компаниите кои 
ги промовираат овие ортодонтски терапии и да не 
дозволуваат да не измамат со нивните слатки лаги.
Првиот дел од предавањето е посветен на индикациите 
и предностите на системот на алајнерите. Додека 
во вториот дел од предавањето фокусот е ставен на 
контраиндикациите и недостатоците на системот на 
алајнери.

12:30

Годишен состанок на Собрание на Здружение на 
специјалисти по ортодонција при МСД 


