
 

Научен Симпозиум по 

Орална Хирургија 

 

28 ноември 2008 година  

Хотел  Овче поле,  Св. Николе  

II. Организационен дел 

17.00 ч.  

1. Извештај за активностите на комисиите при Здружението на 

Специјалисти по Орална Хирургија при МСД . 

 

Пријавување и Котизација 

 Уплата до 20. 11. 2008 година –  1.000 денари.  

 После наведениот термин како и на денот на одр

жување на  Научниот Симпозиум, котизацијата из

несува 1.200 денари. 

 

 

Жиро сметка: 300000002058764 

Депонент: Комерцијална банка 

Со назнака: За Научен Симпозиум на Орални Хирурзи 

 

Ве молиме, при уплатата да го наведете и вашето име и презиме. 

Во котизацијата е вклучен  и  заедничкиот ручек. 

Здружение на специјалисти по 

 Орална Хирургија на  

Република Македонија 

Македонско Стоматолошко Друштво 

  Теми: 

 Воспаленија на максиларниот синус 

 Претпротетски оралнохируршки 

интервенции 

Стручниот состанок е акредитиран од СКМ 



Почитувани Колешки и Колеги 

 

 

Од името на УО на Здружението на Специјалисти 

по Орална Хирургија при МСД и од свое лично име, чест 

ми е да Ве поканам на годишниот стручен состанок на 

кој ќе бидат разработени неколку актуелни и 

атрактивни теми, презентирани од поканети гости и 

наши членови на здружението. 

Се надевам дека присутните и овој пат ќе имаат 

можност на овој начин не само да го освежат своето 

знаење, туку и да се збогатат со нови сознанија од 

наведените области во стоматологијата. 

 

 

           Македонско Стоматолошко Друштво 

 Здружението на Специјалисти по Орална 

Хирургија  на Република Македонија 

                    Претседател 

 

 

 

11.00 – 11.30 ч. – „Ендоскопски пристап во лекувањето на 
максиларните синузити“ –  ас. д-р Јане Нетков, Клиника за уво, нос и грло – 
Медицински Факултет,  Скопје. 

 11.30 – 12.00 ч. – „Клинички третман на воспаленија на максиларниот 
синузит“ – доц. д-р Даница Моневска, Клиника за максилофацијална 
хирургија,  Скопје. 

12.00 – 12.30 ч. – „Epulis fisuratum– приказ на случаи“ –                             
ас. д-р Цена Димова, Клиника за Орална хирургија – ЈЗУ Универзитетски 
Стоматолошки Клинички Центар Свети Пантелејмон,  Скопје. 

 12.30 – 13.00 ч. – „Примена на коскени графтови и алопластични 
материјали во орофацијалната регија“ – д-р Билјана Андоновска, Клиника 
за Орална хирургија – ЈЗУ Универзитетски Стоматолошки Клинички Центар 
Свети Пантелејмон,  Скопје. 

13.00 – 13.30 ч. – Современи претпротетски хируршки методи на 
коскените делови на вилиците- д-р Енис Реџепагиќ, Вивадент, Тетово 

13.30 – 14.00 ч. – Дискусија. 

14.00- 16.00 - Ручек 

Програма 


