МСД – Здружение на специјалисти по ортодонција

СИМПОЗИУМ СО МЕЃУНАРОДНО УЧЕСТВО

КОВ И Д 19
И АСПЕКТИ НА СТОМАТОЛОШКА
ЕТИКА И ДЕОНТОЛОГИЈА

8 мај

Почеток 10.00 ч
ON-LINE
симпозиум
преку платформата
ZOOM

Почитувани колеги,
Здружението на специјалисти по ортодонција при МСД, како дел од своите редовни
активности за 2021 година ќе организира два симпозиуми. Соочени со предизвиците кои ни
ги наметна пандемијата со Ковид 19 првиот симпозиум оваа година предвиден за 8.05.2021
го организираме повторно (како и претходните два минатата година) ON-LINE преку
платформата ZOOM.
И токму од аспект на предизвиците со кои се среќаваме во секојдневната стоматолошка
(не само ортодонтска) пракса изминатиов едногодишен период, не поттикна да поканиме
предавачи од различни специјалности и организираме симпозиум под наслов “Ковид 19 и
аспекти на стоматолошка етика и деонтологија “, да се осврнеме и на етичкиот аспект во
нашето секојдневно делување. Се надеваме дека темите кои предавачите ги одбраа за овој
настан ќе побудат голем интерес кај вас и во име на Управниот одбор на Здружението на
специјалисти по ортодонција и во лично име Ве поканувам да со своето активно учество во
дискусиите дадете личен придонес и порив за понатамошните ангажмани на Управниот одбор
на Здружението на специјалисти по ортодонција.
Со почит
Претседател на Здружението на специјалисти по ортодонција
Проф. д-р Габриела Ќурчиева Чучкова dr. sci

ПРОГРАМА НА СИМПОЗИУМ
8 Мај 2021 година
ON-LINE 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
ДАЛИ КОВИД 19 ЈА СМЕНИ ИЛИ НЕ ОРТОДОНЦИЈАТА?
Доц. д-р Радмила Димовска, dr.sci специјалист по ортодонција
ПЗУ “Круна МС“, Скопје

10:45 - 11:15
(НЕ)ИНФОРМИРАНА СОГЛАСНОСТ ВО ОРТОДОНЦИЈАТА И ПРЕЧКИ
ВО ВРЕМЕ НА КОВИД-19
Доц. Д-р Вишња Катиќ, dr.sci - специјалист по ортодонција
Клиника за ортодонција, Факултет за дентална медицина,
Универзитет во Ријека, Хрватска

11.15 - 11.45
ВЛИЈАНИЕТО НА ПАНДЕМИЈАТА СО КОВИД-19 ВРЗ СТОМАТОЛОГИЈАТА
Проф. д-р Јулијана Николовска, dr.sci - специјалист по стоматолошка протетика
Стоматолошки факултет, УКИМ, Скопје

11.45 - 12.15
ДИГИТАЛНА ОРТОДОНЦИЈА ЗА ВРЕМЕ НА ПАНДЕМИЈА
Доц. д-р Ели Амм dr.sci - специјалист по ортодонција
Катедрата по ортодонција, Факултет по дентална медицина,
Универзитет Св. Јозеф, Бејрут, Либан

12.15 - 12.30
Пауза

12.30 - 13.00
ЕТИКА ВО ЕВРОПСКАТА ОРТОДОНЦИЈА: НОВА ВИЗИЈА
Проф. д-р Ангел Алонсо Тосо dr.sci - специјалист по ортодонција, Кадиз, Шпанија
Претседател на Европската ортодонтска федерација (FEO)
Претседател на Етичкиот комитет на FEO

13.00 - 13.30
ЕТИЧКИ ПРЕДИЗВИЦИ ЗА ВРЕМЕ НА ПАНДЕМИЈА НА КОВИД-19
Прим. д-р Игор Кировски mr.sci - специјалист по ортодонција
ПЗУ “Д-р Кировски“, Скопје
Член на Етичкиот комитет на FEO

13.30 - 14.00
ОСНОВНИ ОБЕЛЕЖЈА НА СТОМАТОЛОШКАТА ЕТИКА
Проф. д-р Дејан Донев dr.sci
Филозофски факултет – УКИМ, Раководител на Центарот за интегративна
биоетика при Филозофскиот факултет – УКИМ, Скопје

14.00 - 14.30
ОДНОСОТ СТОМАТОЛОГ – ПАЦИЕНТ: ОД ЕСТЕТИКА ДО ЕТИКА
Проф. д-р Жељко Калуѓеровиќ dr.sci
Филозофскиот факултет,
Универзитет во Нови Сад

Доц д-р Зорица Калуѓеровиќ dr.sci - Мијартовиќ
Филозофскиот факултет,
Национален и Каподистриски универзитет во Атина

Симпозиумот со меѓународно учество е акредитиран
од Комисијата за стручни прашања при СКМ со 8 бода за пасивно и 12 за активно учество

Котизација 900,00 денари,
за членови на МСД 600,00 денари

Уплатата се врши на ж-сметка: 300000002059055

Комерцијална банка АД Скопје,
Здружение на специјалисти по ортодонција, за симпозиум 5/2021.

Во цел на дознака задолжително да се внесе: име и презиме на учесникот, број на
лиценца и маил адреса

Задолжителна регистрација за учество на симпозиумот на веб страната на МСД
www.msd.org.mk во делот ПРИЈАВА ЗА НАСТАН

24 часа пред почетокот на симпозиумот на вашите маил адреси кои сте ги внеле при
регистрирањето ќе ви биде испратен линк за приклучување на ZOOM платформата
креирана специјално за настанот

Сите информации се достапни и на веб страниците на Здружение на специјалисти по
ортодонција:
www.mos.org.mk;
МСД:
www.msd.org.mk и
СКМ:
www.skm.mk

