
 

Научен Симпозиум по 

Орална Хирургија 

 

30 април 2010 година  

Хотел  Истатов,  Нов Дојран  

II. Организационен дел 

17.00 ч.  

1. Извештај за активностите на Здружението на Специјалисти 

по Орална Хирургија при МСД во изминатиот четиригодишен 

период. 

2. Избор на Претседател и нов управен одбор на Здружението 

на Специјалисти по Орална Хирургија при МСД. 

Пријавување и Котизација 

 Уплата до 29 април 2010 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: 

 Примена на ласерот во оралната хирургија 

 Орален карцином 

 Акутна одонтогена инфекција 

 Стоматолошки концепт во третманот на 

тромботични пациенти 

 Орална имплантологија 

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 

          Проф. Д-р. Јордан Јанев 

10.00 – 11.00 – Пријавување и регистрација 

11.00 – 11.15 ч. – Поздравен говор од Претседателот на Здружението на 
Специјалисти по Орална Хирургија проф. д-р Јордан Јанев. 

11.15 – 11.30 ч. – „Примена на Ласер во конзервативниот третман на 
хроничните пародонтити“ – доц. д-р Ивона Ковачевска,  

ЈЗУ Универзитетски Стоматолошки Клинички Центар Свети Пантелејмон, Клиника за 
болести на забите и ендодонтот , Скопје. 

11.30 – 11.45 ч. – „Пластични интервенции на гингивата со примена на Erbi-
um и Neodium ласер“ – д-р Милан Камчев, ПЗУ„Blek“ – Кавадарци. 

11.45 – 12.00 ч. – „Третман на меки ткива со Dioden ласер“ – д-р Дијана 
Бојковска, ПЗУ„Медијана Дентал“ – Скопје.  

12.00 – 12.15 ч. – „Наше искуство во третман на оралниот карцином“ –             
д-р Златко Вршковски, ПЗУ„Maxident Вршковски“ – Битола 

12.15 – 12.30 ч. – „Најчести причинители на акутната одонтогена инфекција“ 
– д-р Зорица Ајдинска, д-р Данчо Бизевски, Воена  болница, Орална хирургија, 
Скопје. 

12.30 – 12.45 ч. – Дискусија 

12.45 – 15.00 ч. – Заеднички ручек 

15.00 – 15.15 ч. – „Современ стоматолошки концепт во третманот на 
тромботични пациенти“ – доц. д-р Цена Димова (1),    ас. д-р Едвард Јанев (2)  

1— Универзитет “Гоце Делчев“, Факултет за медицински науки, Студии по општа 
стоматологија – Штип,  

2– Клиника за Орална хирургија –ЈЗУ Универзитетски Стоматолошки Клинички 
Центар Свети Пантелејмон,  Скопје. 

15.15 – 15.30 ч. – „Постекстракциони методи за конзервација на алвеоларни 
гребени“ – Асс. Д-р. Киро Папакоча  

Универзитет “Гоце Делчев“, Факултет за медицински науки, Студии по општа 
стоматологија – Штип,  

15.30 – 15.45 ч. – „Згрижување на коскени дефекти со BioOss“ –                             
д-р Билјана Евросимовска, Клиника за Орална хирургија – ЈЗУ Универзитетски 
Стоматолошки Клинички Центар Свети Пантелејмон,  Скопје. 

 15.45 – 16.00 ч. – „Механизми на атрофија на алвеоларната коска и примена 
на мини импланти за ретенција на долна тотална протеза“ – д-р Ванчо 
Несторовски, Поликлиника др. Ванчо—Вратница 

16.00 – 16.15 ч. – „Направи полесни—нов слоган во имплантологијата“ –        
д-р Јулио Поповски, Орална хирургија , Козле – Скопје 

16.15 – 16.30 ч. – Дискусија. 

Програма 


