
PROGRAMI I KONGRESIT  -  CONGRESS SCHEDULE

e Premte       15.06.2012    Friday
16.00-16.30 HAPJA SOLEMNE

Sesioni i I-rë - First session (16.30-18.30)

LP.01 16.30-17.05 Darko Macan, Davor Brajdić Implantet dentare në kockë të komprometuar CRO

Dental implants in compromised bone

LP.02 17.05-17.40  Ivan Alajbeg Goja dhe sëmundjet seksualisht të transmetueshme CRO

The mouth and sexually transmitted diseases

LP.03 17.40-18.15 Luben Guguvçevski, Xhelal Ibraimi Dinamikat okluzale MK

The occlusal dynamics

LP.04 18.15-18.30 Osman Sejfija Akademik Musa Haxhiu - jeta dhe veprat KS

Musa Haxhiu - Life and acts

18.30 KOKTEJI - COCKTAIL

e Shtunë     16.06.2012      Saturday
Ligjërata plenare 

Sesioni i I-rë - First sessionSALLA - 1 - HALL

LP.05 9.00-9.35 Ruzhdie Qafmolla Abrazioni dhe disfunksioni i ATM AL

Abrasion and disfunction of TMJ

LP.06 9.35-10.10 Sead Redzepagic Porcelani si zgjedhje tek kurorat artificiale BiH

Dental ceramics as a chooise in artificial crowns

LP.07 10.10-10.45 Ugur Ergin Përcaktimi i konvencional dhe digjital i ngjyrës në stomatologjinë estetike TR

Conventional and digital shade matching in esthetic dentistry

10.45-11.15 Pauza e kafes   -    Coffee break

Sesioni i II-të - Second session

LP.08 11.15-11.50 Kiro Ivanovski, Emilija Stefanovska Konceptet e shërimit të sëmundjes parodontale MK

Concepts of parodontal disease healing

LP.09 11.50-12.25 Gabriela Kjurchieva-Chuchova Menaxhimi i kaninëve permanent ektopik dhe të impaktuar të maksillës MK



Management of ectopic and impacted permanent maxillary canines

LP.10 12.25-13.00 Snezhana Peshevska Trajtimi bashkëkohor konzervativ i sëmundjeve periodontale MK

Contemporary conservative periodontal therapy

13.00-15.00 Dreka  -  Lunch

Sesioni i III-të - Third session

LP.11 15.00-15.35 Jose DURAN VON ARX Stimoloterapia në stomatologji dhe terapia ortodontike ESP

Stimulotherapy in dentistry and orthodontic therapy

LP.12 15.35-16.10 Sami Saliu Metodat kirurgjike të trajtimit të anomalive Ortognatike KS

Surgical treatment methods of orthognathic anomalies

LP.13 16.10-16.45 Enita Nakash A është e mundur parandalimi i recidivit ortodontik BiH

Is it possible to prevent orthodontic relapse

16.45-17.15 Pauza e kafes   -    Coffee break

Sesioni i IV-të - Fourth session

LP.14 17.15-17.50 Ugur Ergin Menaxhimi i implantit dentar në zonën estetike anteriore TR

Dental Implant Management in the Anterior Esthetic Zone

LP.15 17.50-18.25 Gafur Shtino Ankiloza e ATM-së, vendosja e autotransplantit kutan AL

Ankylosis of TMJ - setting of dermal autotransplant

LP.16 18.25-19.00 Jose DURAN VON ARX Përshkrimi individual i breketave dhe stabiliteti ESP

Individualization of the brackets prescription and stability

LP.17 19.00-19.35 Amet Demiri Qasja terapeutike e lezioneve periapikale MK

Therapeutic approach to per apical lesions

20.30 Darka solemne -  Gala dinner

Prezantime gojore
Sesioni i I-rë - First sessionSALLA - 2 - HALL

L.01 09.00-09.25 Dorjan Hysi, Etleva Droboniku Pregatitja e një prezantimi, Si të shmangim gabimet AL

Preparing a power point presentation, avoiding mistakes

PO.1 09.25-09.35 Almiro Gurakuqi, Çeliana Toti Rehabilitimi protetik i nje pacienti me displazi ektodermale (rast klinik) AL

Prosthetic rehabilitation of a patient with ectodermal dysplasia (case report)

PO.2 09.35-09.45 Kiro Papkoça, Cena Dimova Principet e remodelimit kocko-indor në kirurgjinë orale - (raste klinike) MK

Principles of bone – tissue remodeling in oral surgery  (presentation of clinical cases)

PO.3 09.45-09.55 Çeljana Toti, Almiro Gurakuqi Një metodë e thjeshtë dhe efikase në korrigjimin e kafshimit të kryqëzuar anterior AL



A simple and effective method to treat anterior cross bite

PO.4 09.55-10.05 Kreshnik Keraj, Fejzi Keraj Si të planifikojmë elementët retentiv të protezave të skeletuara në vartësi të defekteve dhëmbore AL

How to plan retentiv elements of skeletal prosthesis depending on dental defects

PO.5 10.05-10.15 Nedim Kasami , Mefail Sulejmani Cistat kongjenitale të qafës MK

Congenital cysts of the neck

PO.6 10.15-10.25 Osman Sejfija, Zana Sejfija Limfadenopatitë e qafës KS

Neck Lymphadenopathies

PO.7 10.25-10.35 Mirlind Selimi, Gazmend Selmani                                  Trajtimi kirurgjikal i kistave të mëdha në regjionin maksilofacial MK

Surgical treatment of large cysts in maxillofacial region

10.45-11.15 Pauza e kafes   -    Coffee break

Sesioni i II-të - Second session

L.02 11.15-11.40 Agron Meto Mekanizmi i veprimit terapeutik i depoforezes ne patologjite periapikale. AL

The mechanism of therapeutic action of depotphorese in periapical pathologies. 

PO.08 11.40-11.50 Ramazan Isufi Vështirësitë dhe bukuritë e profesionit të kirurgut përcjellë nëpërmjet një eksperience 30 vjecare AL

Difficulties and beauties of the surgery followed by a 30-year experience

PO.09 11.50-12.00 Albert Xhoka, Hysen Kocaqi Trajtimi stomatologjik i pacientëve epileptik AL

Dental treatment of epileptic patients

PO.10 12.00-12.10 Aldo Vangjeli, Gafur Shtino Granulokistomat si patologji primare dhe rëndësia e trajtimit në kohë si mënyrë për parandalimin e kistave reziduale AL

Granulative cysts as primary pathology and the importance of preventive treatment from residual cysts

PO.11 12.10-12.20 Lindihana Emini, Veton Hoxha Efikasiteti i kalcium hidroksidit në eliminimin e baktereve aerobe dhe anaerobe nga kanali i rrënjës. Studim in vivo MK

The effectiveness of calcium hydroxide in eliminating aerobic and anaerobic bacteria from the root canal.

PO.12 12.20-12.30 Donika Bajrami, Veton Hoxha Efekti  antimikrobik i medikamenteve endodontike ndaj E.faecalis dhe Candida Albicans-in vitro KS

Antimicrobial effect of endodontic medicaments against E.faecalis and Candida Albicans

PO.13 12.30-12.40 Miranda Stavileci, Veton Hoxha Vlerësimi me mikro CT i ndryshimeve morfologjike në kanalin e rrënjës pas përpunimit të tij KS

Micro-CT evaluation of morphological changes in root canal after its preparation

PO.14 12.40-12.50 Fisnik Maqedonci ,  Enis Gllareva Qasja  multi-disciplinare  në  trajtimin  e  një  frakture  të  kurores  së  dhembit   të  klases  së  III-të  :  Prezantim  rasti KS

Multi-disciplinary approach in the treatment of a Class III dental crown fracture : A case report

13.00-15.00 Koha e drekës  -  Lunch time

Sesioni i III-të - Third session

PO.15 15.00-15.10 Hasim Havziu, Ramazan Isufi Menaxhimi bashkëkohor i cistave odontogjene inflamatore MK

Contemporary management of inflammatory odontogenic cysts



PO.16 15.10-15.20 Brunilda Koci, Baldissara Paolo Ndryshimi i shkallës së precizitetit në kurorat prej porcelani të plotë në varësi nga substrukturat tyre në lloje të caktuara të oksideve të zirconiumit AL

The change of precision scale in porcelain complete crowns depending their substructures in certain kinds of oxides zirconium 

PO.17 15.20-15.30 Nijas Azizi, Qerim Beqiri Përvoja jonë klinike 10 vjeçare në trajtimin e padhëmbësisë me anë të implantimit MK

Our 10 years of clinical experience in treating edentulism by implantation

PO.18 15.30-15.40 Maja Jovanovska Reimplantimi i dhëmbit të avulzuar MK

Reimplantation of avulsed tooth

PO.19 15.40-15.50 Erdit Dervishi, Elton Gjini Dhimbja dhe disfunksioni i muskujve përtypës AL

Pain and dysfunction of masticatory muscle 

PO.20 15.50-16.00 Silvana Beraj, Fejzi Keraj Raporti në mes vlerave të AMFP dhe EMG te defektet e kufizuara në arkadën dentare AL

Correlation between AMFP  and EMG values at limited defects on dental arches.

PO.21 16.00-16.10 Biljana Kapusevska, Nadër Ismaili Reparatura e protezave MK

Dentures repair

PO.22 16.10-16.20 Hasim Havziu, Ramazan Isufi Menaxhimi bashkëkohor i cistave odontogjene inflamatore MK

Contemporary management of inflammatory odontogenic cysts

16.45-17.15 Pauza e kafes  -  Coffee break

Sesioni i IV-të - Fourth session

PO.23 17.15-17.25 Bardhyl Reçani, Safet Zuferi  Opcionet rehabilituese apo mënyrat e përforcimi të Implanteve në protezat totale tek nofulla pa dhëmbë MK

Rehabilitation options or ways of strengthening the implants to total dentures on edentulous jaws

PO.24 17.25-17.35 Albena Reshitaj, M.Prekazi-Loxha Kombinimi i trajtimit ortodontiko-kirurgjik (SARME) me aparate të modifikuara ortodontike KS

Combined orthodontic-surgical treatment, SARME with modified acrzlic bonded appliance

PO.25 17.35-17.45 Zhelmira Thomaj, Gentiana Qirjako Ndikimi i faktorëve socio-demografikë në praninë e veseve tek fëmijët AL

Impact of social and demographic factors in the presence of bad habits of children

PO.26 17.45-17.55 Filip Zoto, Florjan Zoto Roli i indit pulpo-periodontal në suksesin e trajtimit endodontik AL

The role of the pulpo-periodontal tissue in the success of endodontic treatment

PO.27 17.55-18.05 Kreshnik Keraj, Lunareda Spahiu Vlerësimi i ndryshimeve dimensionale të rrezinave akrilike në protezat e plota AL

Evaluation of dimensional changes in acrylic full dentures

PO.28 18.05-18.15 Urime Demiri – Shaipi Qëndrimet ndaj kontrollit të infeksionit dentar dhe sigurija në mesin e dentistëve në praktikën private në qytetin e Shkupit, R. M. MK

Attitudes towards dental infection control and safety among dentists in private clinical practice in city of Skopje, R.of Macedonia

PO.29 18.15-18.25 Ajshe Rexhepi, Sevdi Rexhepi Biomekanika  pershpejtuar e trajtimit ortodontik MK

Accelerated biomechanics of orthodontic treatment

Prezantime në Poster



Paraqitja e I-rë / First exposure

PP.01 9.00-10.45 Jetmire Alimani-Jakupi , S.Iljovska, Kariesi sekundar te fëmijët dhe adoleshentët (12 deri 18 vjet) MK

Secondary caries in children and teenagers (12 to 18 years)

PP.02 Rozela Xhemnica, Xhina Mulo Vlerësimi i diferencave në zhvillimin fizik dhe moshën dentare në dy grupe të veçanta djemsh. AL

Evaluation of differences in physical and dental age in two separate groups of boys.

PP.03 Fadil Mehmeti, Fadil Azizi Trajtimi me terapi ortodontike fikse, klasa II/1 me nxjerrje të premolarëve në nofullën e sipërme MK

Treatment with fixed orthodontic therapy, class II/1 with the premolar extraction in upper jaw

PP.04 Begzat Ballazhi, Ylber Ballazhi Kafshimi i kryqëzuar MK

Cross bite

PP.05 Shevale Alili, B.Getova Vlerësimi i vulosjes dhe përcaktimi i reduktimit të kariesit të molarëve të parë të përhershëm te fëmijët e moshës 8 vjeçare të lindur në vitin 2003 në RM MK

Evaluation of sealing and caries reduction confirming on first permanent molar in children at age 8 in RM

PP.06 Algen Isufi, Marjon Sako Pozicioni i kirurgut oral dhe maksilofacial ndaj dhëmbëve që janë në brendësi të kistave të nofullave AL

Position of oral and maxillofacial surgeon to teeth that are within the jaw cysts

PP.07 Arfin Tafa Prevalenca e impaktimit të molarit të III-të mandibular në adultët e Shkodrës AL

Impact prevalence of third molar of mandible in adults of Shkodra

Paraqitja e II-të / Second exposure

PP.08 15.00-16.45 Adelina Vinca, Bujar Nexhipi Mbushjet konzervative stomatologjike dhe parodontoza MK

Conservative dental fillings and parodontosis

PP.09 Аjshe Rexhepi, Sevdi  Rexhepi Efekti në frymëmarjen gojore gjatë zgjerimit të shpejtë të qiellzës MK

Effect on oral breathing during rapid palate expansion

PP.10 Besim Boçi, Ramazan Isufi Rezultatet klinike të kimioterapisë tek kanceri nazofaringeal AL

Clinical results of alternating chemoradiotherapy for nasopharyngeal cancer

PP.11 Nora Aliu Sëmundjet parodontale dhe diabetus mellitus - shqyrtim literature KS

Periodontal diseases and diabetus mellitus - literature review

PP.12 Etleva Droboniku, Dorjan Hysi Efikasiteti i RMGIC në restaurimet e kaviteteve cervikale jokarioze AL

The efficiency of a resin modified glass ionomer cements in the treatment of cervical noncarious lesions

PP.13 Flamur Havziu, Hasim Havziu Frakturat te dhëmbët frontal dhe restaurimi konzervativ i tyre MK

Fractures os the frontal teeth and their conservative restoration 

PP.14 Aida Meto Provat mikrobiologjike të propolisit shqiptar për të vleresuar efektin antibakterial të tij AL

Microbiological study of Albanian propolis to evaluate its antibacterial effect.



e Diel     17.06.2012      Sunday
Ligjërata plenare

Sesioni i I-rë - First sessionSALLA - 1 - HALL

LP.18 9.00-9.35 Pavli Kongo, Filip Zoto Morfologjia e kanaleve dhe ndikimi i saj në trajtimet endodontike AL

Root canal morphology and its influence on endodontic treatments

LP.19 9.35-10.10 Vlado Vankovski, Sonja Vujasin Stomatologjia sot- Kriza MK

Dentistry today - crisis

LP.20 10.10-10.45 Edit Xhajanka, Alketa Qafmolla Përdorimi i materialeve elastike në protetikën e lëvizshme totale AL

The application of resilient (soft) relining materials in prosthodontic dentistry

LP.21 10.45-11.20 Ilijana Muratovska, Arijan Daci Tkurrje polimerizuese e kompoziteve si një problem aktual MK

Polymerization shrinkage of composites as current issue

LP.22 11.20-11.55 Sherif Shaqiri Analiza krahasuese e variacioneve odontometrike të elementeve zëvendësuese te urat dentare metal qeramike anësore MK

Comparative analzye of odontometric variables of pontic elements bz metal ceramic lateral dental bridges

12.00-13.00 TRYEZA E RRUMBULLAKËT


