
Здружение на специјалисти 
по ортодонција на Македонија 

СИМПОЗИУМ

ИНТЕРДИСЦИПЛИНАРЕН ПРИСТАП 
ВО ТРЕТМАНОТ НА СКЕЛЕТНИ 
ОРТОДОНТСКИ АНОМАЛИИ И 

ФУКЦИОНАЛНИ ПОРЕМЕТУВАЊА

КУРС

УСПЕХ СО СИСТЕМОТ -TOMAS®
ПОВЕЌЕ ОД САМО ЕДЕН 

МИНИ-ИМПЛАНТ

МАКЕДОНСКО 
СТОМАТОЛОШКО ДРУШТВО 

Конгресен центар ЕРА (Скопски саем)
1 Април 2017 година

Почеток 10:00

Едукативен центар, Промедика
31 Март 2017 година

Почеток
1ва група 08:00-13:00
2ра група 14:30-19:30

протетски  третман. Ортодонтот може да понуди  услуга со 
која ќе си го олесни текот на терапијата . Терапијата со ми-
ни-имплантот  не е без ризици и компликации. Постојат 
многу аспекти кои треба да се земат  во  предвид на патот 
за успешен третман.

ПРОГРАМА НА КУРСОТ

Времетраење на курсот: 5 часа
Место: едукативен центар Промедика – Скопје
Број на учесници: 2 групи по 15 учесници

1ва група (15 учесници)
08:00 - 10:00 
Концепти на прицврстување и  имплантација
10:00 - 11:00
Кафе пауза и закуска (brunch)
11:00 - 13:00
Работа на типодонт со Тomas® - системот (Hands on)

2 ра група 15 учесници)
14:30 - 16:30 
Концепти на прицврстување и  имплантација
16:30 - 17:30
Кафе пауза и закуска
17:30 - 19:30
Работа на типодонт со Тomas® - системот (Hands on)
За секој посетител е обезбеден типодонт со потребни 
елементи за поставување на мини-импланти

Курсот  е акредитиран од СКМ со 10 бода за пасивно и 
15 за активно учество Котизацијата изнесува 7200,00 
денари

Уплатата се врши на ж-сметка:300000002059055
Комерцијална банка АД Скопје, Здружение на 
специјалисти по ортодонција за курс 31.03/2017.

Со оглед да бројот на учесници е ограничен на 30 учесника 
(поделени во 2 групи од по 15 учесници) Ве молиме да ги 
извршите уплатите по потврдената регистрација 

Сите информации се достапни и на веб страницата на 

МСД-Здружение на специјалисти по ортодонција 
www.mos.org.mk; 

МСД: www.msd.org.mk  и 

СКМ: www.stomatoloskakomora.org



  
 

Почитувани колеги,

Здружението на специјалисти по ортодонција 
при МСД, како дел од своите редовни активности 
организира Курс под наслов “Успех со системот - tomas® 
повеќе од само еден мини-имплант“ на 31.03.2017 год.
(едукативен центар Промедика) и Симпозиум под 
наслов “Интердисциплинарен пристап во третманот 
на скелетни ортодонтски аномалии и функционални 
пореметувања“ на 1.04.2017 год. (ЕРА Конгресен 
центар, Скопски саем).
Ве покануваме да со своето присаство и активно 
учество во дискусиите придонесете за успехот на 
оваа стручно-научна манифестација.

Со почит
Претседател на Здружението на специјалисти по 
ортодонција 
Доц. др Габриела Ќурчиева Чучкова dr. sci

ПРОГРАМА НА СИМПОЗИУМ
Скопје, Конгресен центар ЕРА (Скопски саем), 
1 април 2017 година

90:00-10:00
Регистрација на учесниците

10:00-10:15
Воведен збор и отворање на симпозиумот
Доц. др Габриела Ќурчиева Чучкова 
Претседател на Здружението на специјалисти 
по ортодонција

10:15- 10:45
 Проф. д-р Билјана Капушевска dr.sci, 
 специјалист по протетика
 Професор на Катедрата за фиксна 
 стоматолошка протетика, Стоматолошки   
 факултет, УКИМ, Скопје, Македонија
Раководител на Клиника за фиксна стоматолошка 
протетика

Терапија и рехабилитација на темпоромандибуларна 
артропатија

10:45- 11:15
 Проф. др Младен Шлај, dr.sci 
 специјалист по ортодонција
 Професор и шеф на Катедрата за ортодонција, 
 Стоматолошки факултет, Свеучилиште во Загреб,
 Хрватска 
Претседател на Хрватското ортодонтско друштво

Интердисциплинарна дентална медицина, стандарди 
во третманот на пациентите во современата пракса

11.15- 11.45
 Проф. др Бранислав Глишиќ, dr.sci 
 специјалист по ортодонција
 Професор на Катедрата за ортодонција,    
 Стоматолошки факултет Белград, Србија

Тераписки пристап во лекувањето на малоклузија Класа III 
низ трите развојни фази на дентиција и оклузија

11.45- 12.00 Дискусија

12.00- 12.30 Кафе пауза

12.30- 13.00 
 Проф. Др Александар Грчев dr.sci, 
 специјалист по максилофацијална хирургија
 Професор на Клиника за максилофацијална
  хирургија, Стоматолошки факултет,УКИМ,Скопје, 
 Македонија
Председател на здружението на максилофацијалните хирурзи

Пореметување во растот по скршениците на вратот на 
долната вилица во детска возраст

13.00- 13.30
 Др. Томас Литц, 
 специјалист по ортодонција 
 Раководител на сектор  за клинички развој и истражување 
 (Dentaurum, Ispringen), Германија

15 годишна примена на скелетна анкаража во 
ортодонцијата

13.30- 13.45 Дискусија

Симпозиумот  е акредитиран од СКМ со 8 бода за пасивно 
и 12 за активно учество. Котизацијата изнесува 1.800,00 
денари, а за членови на МСД 1.300,00 денари

Уплатата се врши на ж-сметка: 300000002059055

Комерцијална банка АД Скопје, Здружение на специјалисти 
по ортодонција на Македонија за симпозиум 04/2017.

Сите информации се достапни и на веб страниците на 
МСД-Здружение на специјалисти по ортодонција: 
www.mos.org.mk; 

МСД: 
www.msd.org.mk и 

СКМ: www.stomatoloskakomora.org

КУРС

УСПЕХ СО СИСТЕМОТ -tomas®
ПОВЕЌЕ ОД САМО ЕДЕН МИНИ-ИМПЛАНТ

Едукативен центар, Промедика
31 Март 2017 година

Др. Томас Литц, специјалист по ортодонција 
Раководител на сектор  за клинички развој и истражу-
вање (Dentaurum, Ispringen), Германија

Др. Томас Литц започнал со работа  како забен техничар 
во 1976 година . По пет години работно искуство во оваа 
област, тој   завршува стоматолошки факултет  со дипломи-
рањето на Универзитетот Хумболт во Берлин. Првите две 
години, тој работел на катедрата за протетика на истиот 
универзитет. 
Во периодот од 1992 до 2002 година  е  помошник меди-
цински директор и шеф на одделот за претклинички обра-
зование на Универзитетот во Witten / Herdecke (UWH).  Во 
тоа време тој беше на чело на проектот помош во Гамбија.
Во 2002 година тој почнува  со  имплементирање на ино-
вации во  стоматолошка пракса и индустрија.  Долги  го-
дини тој бил директор на Dentaurum R & D ( истражување 
и развој ) и сега е на чело на одделот  за клинички развој 
и истражување  во оваа компанија.  Д-р Lietz е главното и  
одговорното лице во развојот на системот за tomas®. Имај 
објавено бројни статии и поглавја од книги за мини-им-
планти  и одржано голем број  предавања низ  целиот свет  
Тој е член  на друштвото на орална и максилофацијална 
хирургија   во Германија

Целта на овој курс  е да се опишат  различните  аспекти за 
тоа како да имате успех во терапијата  со мини-имплантот 
и како tomas® 
Успешноста на терапијата започнува со анализа на целите 
на третманот. Изборот на најдобра позиција за мини-им-
плантот е  потреба која треба да се  разгледа  од  анатом-
ски и биомеханички  аспект. Имплантирањето на мини-им-
плантот е едноставно , но има потреба од познавање на 
многу, пред се анатомски аспекти . Системот  Тomas®, не 
само што нуди мини-импланти,  исто така  обезбедува по-
мошни средства за целосен  ортодонтски  третман. Учесни-
ците на курсот ќе имаат можност да аплицираат микроим-
плант на животинска коска како и апликација акцесорни  
помагала  со Тomas®.
Употребата на мини-имплантот не е ограничена исклучи-
во   за ортодонтски  третман. Постојат некои можности на 
интердисциплинарен третман, на пример  со претходен 


