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ПРЕДГОВОР 

  

Со ова учебно помагало, скрипта,  се обидовме да дадеме приказ на најосновните 
карактеристики на повеќето лекови коишто денес се користат во секојдневната пракса, но и 
посебно да ги истакнеме сите детали што се важни за нивната употреба во стоматологијата. 

 Некои групи на лекови воопшто не се применуваат во секојдневната стоматолошка 
пракса. И покрај тоа, сметавме дека еден стоматолог треба да биде запознат со нивните 
основни особини. Причините за ова се разновидни. Стоматологот, пред сè, мора да биде 
запознат со моменталната општа состојба на пациентот кој седи на стоматолошката столица. 
Оваа состојба во голема мера зависи од лековите што пациентите вообичаено ги 
употребуваат, а кои не се директно поврзани со стоматолошката патологија. Освен тоа, можно 
е многу несакани дејства од лековите, како што се зголемено крвавење, паѓање на крвниот 
притисок, синкопа и колапс па сè до конвулзивни напади, да се појават токму за време на 
стоматолошката интервенција. 

 Причината поради која стоматолозите треба да имаат основни знаења од сите групи на 
лекови коишто се користат во медицината лежи и во можноста лековите што пациентите ги 
користат да стапуваат во сериозни интеракции со лековите што стоматологот им ги препишува. 
Потребата идните стоматолози да имаат опширни и детални знаења за некои групи на лекови 
постои одамна па затоа посебно внимание посветивме на лековите што се користат против 
болки, за запирање на крвавење во усната празнина, на антибиотиците и на локалните 
анестетици. 

 Посебно поглавје посветивме на примената на препаратите на флуорот при превенција 
и лекување на кариес. Од првите обиди кај децата да се превенира појавата на кариес со 
примена на препарати на флуор до денес не поминало многу време, а со нив е постигнат 
револуционерен напредок во оваа област. Во одделно поглавје е обработена примената на 
препаратите за хигиена на усната празнина, а посебно на фармаколошките супстанции коишто 
се додаваат во нив со цел да се постигне антисептичко дејство, превенција на кариес или на 
забен камен. 

 На крајот мора да се нагласи дека оваа скрипта целосно одговара на наставниот план и 
на Програмата по Фармакологија за студентите од стоматологија. 

 Се надеваме дека и студентите од другите студиски групи ќе имаат полза од овој 
учебник во својата идна едукација.  

Од авторите, 
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