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09:30 – 10:00 Регистрација на учесниците 

10:00 – 10:15 Поздравен говор од Ректорот на УГД 

Проф д-р Блажо Боев 

10:15 - 10:30 Поздравен говор од Деканот на ФМН 

Проф д-р Рубин Гулабоски 

10:30 - 11:00 Влијание на социјалните детерминанти врз перинаталното здравје-

национален приоритет 

Проф д-р Елизабета Зисовска 

11:00 – 11:15 Морталитетот од кардиоваскуларните заболувања кај нас и во светот 

Проф д-р Милка Здравковска 

11:15 - 11:30 Quality of Maternal and Neonatal care in Albania 

Prof d-r Eduard Tushe, external WHO consultant  
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Проф д-р Ристе Темјановски 

11:45 – 12:00 Фармацевтска грижа за болни од астма 

Проф д-р Бистра Ангеловска 

12:00 - 12:15 Личноста   на  сопругите  на   зависниците  од алкохол 

Прим д-р Павлина Васкова 

12:15 – 12:30 Социјалните детерминанти на инфективните заболувања и нивното 

влијание врз здравјето на населението во целина 

Проф д-р Снежана Стојковска 

12:30 – 13:30 Постер сесија 

13:30 – 13:45 Социјални детерминанти кај болните од туберкулоза 

Проф д-р Билјана Илиевска Попоска 

13:45 – 14:00 Dijagnostika i terapija SGA: dali se u fetalnom I ranom neonatalnom period 

određuje naša ukupna životna sudbina? 

Проф д-р Саша Живиќ, ФМН Ниш 

14:00 – 14:15 Состојба на залеаните први трајни молари кај 12-годишни деца во 

Гостивар и Прилеп 

Проф д-р Златко Георгиев  

14:15 - 14:30 Морални и биоетички прашања на Одделенијата за критично болни 

пациенти 

Проф д-р Аспазија Софијанова, Ana Frinzhand 

14:30 – 14:45 Корелација на социјалниот статус на пациентите со бенигна простатична 

терапија врз тежината на изразеност на симптомите на болеста 

Ас м-р Маја Софрониевска Главинов 

14:45 – 15:00 Социјални детерминанти и акутен гастроентеритис во детската возраст 

Ас д-р Марија Димитровска Иванова 

15:00 – 15:15 Најчести дерматолошки заболувања кај лица во ниски социоекономски 

услови со посебен осврт на паразитарни и бактериски инфекции 
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Апстракт. Методот на конечни елементи (МКЕ) претставува серија на процедури и 
калкулации со кои се одредува оптеретувањето на секој елемент, со што се одредува со 
кој метод ке се реши случајот и поставената ситуација. Таа структурна анализа 
овозможува да се одреди стресот кој ќе настане од некоја надворешна сила, притисок, 
промена на температура и други фактори. Оваа метода е многу корисна за да се одреди 
механичкото влијание на биоматеријалите врз гингивалното ткиво бидејки тоа тешко 
може да се измери во живо. Потоа добиените резултати можат да се студираат и да се 
користат при методот на конечни елементи во посебен софтвер кој се користи да се 
одредат потребните параметри и комплетно да се идентификува каде ке се примени 
анализата. Оваа тема го објаснува основниот концепт, предностите, границите и 
употребата на методот на конечни елементи во стоматологијата.  
Клучни зборови: Анализа на конечни елементи, 2D модел, 3D модел, забно 
оптоварување. 
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Abstract. The finite element method (FEM) involves a series of computational procedures to 
calculate the stress in each element, which performs a model solution. Such a structural 
analysis allows the determination of stress resulting from external force, pressure, thermal 
change, and other factors. This method is extremely useful for indicating mechanical aspects of 
biomaterials and human tissues that can hardly be measured in vivo. The results obtained can 
then be studied using visualization software within the FEM environment to view a variety of 
parameters, and to fully identify implications of the analysis. This paper shows the basic 
concept, advantages, limitations and applications of finite element method in dentistry.  
Kew words: Finite element method, 2D analysis, 3D analysis, dental load. 

 

 
Вовед 
Проучувањето на забните структури и околните ткива во усната шуплина претставува 
основата за да се разбере појавата на некој патолошки процес и тоа овозможува 
правилно да се пристапи и да се третира. Рехабилитацијата на оралната празнина е 
исклучиво тешка, поради функционалните и парафункционалните сили внатре во устата 
што резултира со екстремно комплексни структурни реакции од страна на оралното ткиво. 
Успехот на реставративните материјали зависи од нивните својства да издржат и да се 

mailto:svetlana.211236@student.ugd.edu.mk
mailto:pzu.gordana@yahoo.com
mailto:cena.dimova@ugd.edu.mk
mailto:svetlana.211236@student.ugd.edu.mk
mailto:pzu.gordana@yahoo.com
mailto:cena.dimova@ugd.edu.mk

