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Bashkohuni me ne për prestigj dhe shumë përfitime! 

Gjëja më e rëndësishme është bukuria që ne e krijojmë vazhdimisht. Sepse ajo është 
e pavdekshme. Ajo lind dhe krijohet, por nuk vdes kurë. Pas të gjithave, krejt çka bëjmë 
në jetë, me ose pa vetëdije, e bëjmë në emër të bukurisë, që e plotëson qënien tonë dhe 
përshkak të së cilës jemi jashtëzakonisht të lumtur ose pafundësisht të pakënaqur. 

Thonë, asgjë nuk zgjat më shumë se dëshira për bukuri personale, individuale. Dhe kush 
nuk dëshiron të jetë i bukur? Njeriu mund të durojë urinë, etjen, të ftohtin, dhimbjen…por 
nuk mund të durojë kotësinë e mos të qenit të bukur. Prandaj, të pakënaqur janë ato njerëz 
që mendojnë se nuk janë të bukur mjaftueshëm; më të lumtur janë ata, jeta e të cilëve 
është e mbushur me bukuri. Dhe secili fsheh një bukuri specifike në mënyrën e vet. Vetëm 
se ajo duhet të zbulohet: në sy, në fytyrë, te dhëmbët, në buzëqeshje… Po, në buzëqeshjen 
e bukur dhe të përsosur perlë që i mbulon të gjitha mangësitë e fytyrës dhe që paraqet një 
portë të gjërë për hyrjen në shpirt. 

Por, e bukura mund të rikrijohet, të riformohet në mënyrë estetike, të perfeksionohet. 
Jo e bukura të bëhet tërheqëse dhe atraktive; kaosi të shëndrohet në harmoni, e shëmtuara 
në perfeksion. 

Jo, nuk flitet për magji! Thjeshtë, këtë mund ta bëj vetëm stomatologjia bashkëkohore 
estetike.  

   Themelues dhe udhëheqës i IACD
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Për Akademinë 

Instituti Privat Shkencor-,, Akademia për stomatologji estetike’’ në Shkup, i 
akredituar nga ana e Ministrisë për Arsim dhe Shkencë, Bordit për akreditim dhe 
evaluim si dhe Agjencionit për kualitet, në përputhje me dispozitat e Ligjit për 
Arsim të Lartë plotëson të gjitha kriteriumet dhe kushtet e parapara në Dekretin 
për normat dhe standardet e krijimit të institucionit për arsim të lartë. 
Këtu praktika dhe shkenca janë të bashkuara në një vend, me standarde dhe 

principe bashkëkohore. 
Koncepti bazë i institucionit shkencor është përhapja progresive dhe zhvillimi i 

shpejtë i doktrinës stomatologjike bashkëkohore, me tendencë që ajo të zbatohet 
drejtpërdrejti në praktikë dhe ti mbjellë përvojat e pasura botërore në stomatologji 
dhe mjekësi.

Ajo paraqet një përgjigje për nevojat e stomatologjisë dhe vetë shoqërisë së 
bazuar në dije – për kuadrot profesionale që janë profilizuar përmes studimeve, 
brenda të cilëve përfshihen: mjekët e stomatologjisë, teknikët dentar laborant, 
asistentët dentar, higjienistët dentar, edukatorët, hulumtuesit dhe profesionistët 
tjerë nga vendi dhe nga jashtë.

Ky edukim funksional i ndërlidhur i praktikantëve të pasionuar është ajo që e 
bën Akademinë unike, duke u mundësuar anëtarëve të lidhen me njëri-tjetrin, të 
mbledhin informacion nga lëmia ndërkombëtare e stomatologjisë estetike, si dhe të 
marin dhe japin inkurajim dhe mbështetje profesionistëve të stomatologjisë estetike 
nga mbarë bota.  

Të gjithë profesionistët e stomatologjise kanë të drejtë rregjistrohen dhe kyqen 
në Akademinë për stomatologji estetike. Kur do të kyqen do të bëhen pjesë e familjes 
së profesionistëve të dedikuar. 

Instituti Privat Shkencor- Akademia për stomatologji estetike është anëtare e 
asociuar e Univerzitetit,, Goce Dellçev’’ Shtip. 
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MISIONI

Akademia për stomatologji estetike plotëson misionin e vet nëpërmes: programit të 
akredituar studimor për ciklin e dytë të studimeve për stomatologji estetike, me 
kohëzgjatje prej një viti dhe me 60 kredi të fituara (sipas ECTS);  duke ofruar mundësi 
arsimore superiore; veprimtari shkencoro-kërkimore; kërkime të aplikuara (zbatuara); 
promovim dhe mbështetje të programeve të avancuara dhe të akredituara për 

stomatologji estetike; promovim dhe mbështetje të akreditimit dhe asociacionit ( nëpërmes principit 
për shoqërim,integrim); forum i përhershëm për shkëmbim kreativ të njohurive dhe ideve për 
përmirësimin e teknologjive prezente dhe futjen e teknologjive të reja; aplikim i  njohurive, gjetja e 
zgjidhjeve praktike dhe sigurimi i informacionit të saktë dhe të sigurtë për profesionin dhe publikun.  

Synimi kryesor është që përmes zbatimit të planeve dhe programeve adekuate Akademia të 
sigurojë trajnim praktik dhe zhvillim profesional të mjekëve stomatolog për teknikat dhe metodat e 
reja të punës në stomatologjinë estetike, praktikë të mirë stomatologjike, përmirësimin e njohurive 
dhe aftësive për diagnostikim dhe trajtim.

Në procesin arsimor përfshihen ekspert të vendit dhe të huaj, me tema të përcaktuara qartë dhe 
me grupe të synuara. 

Akademia vazhdimisht do të organizojë kurse, punëtori, ligjerata, prezentime profesionale, 
mbledhje të grupeve të punës, seminare, aftësim individual, konsultime, mënyra të asistuara të 
arsimit nëpërmes shtypit, videove dhe kompjuterit, si dhe forma tjera të transferimit të njohurive, 
aftësive dhe informacionit.

Akademia për stomatologji estetike aktivitetet e veta i prezenton edhe nëpërmes publikimit të 
librave dhe broshurave edukative për arritjet botërore në lëminë e stomatologjisë estetike. Boton 
revistën profesionale,, JAADE’’ nga lëmia e stomatologjisë estetike, me bord redaktues ndërkombëtar.
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TË DEDIKUAR STOMATOLOGJISË ESTETIKE 

Stomatologjia estetike është një qasje gjithëpërfshirëse ndaj kujdesit total të shëndetit 
oral, që kombinon artin dhe shkencën për të arritur funksionin optimal të dhëmbit, 
shëndetit dhe estetikës. 

Është një degë e re e fokusit në fushën e stomatologjisë që premton përparime të 
reja në edukimin profesional. 

Ekzistojnë pesë specialitete dentare që fokusohen kryesisht në stomatologjinë estetike. Ato 
janë:  

• Protetika
• Ortodoncia
• Sëmundjet e dhëmbëve me endodonci
• Paradontologjia
• Kirurgjia orale me implantologji

Në transformimin e buzëqeshjes është e përfshirë ortodontësia dhe kirurgjia maksilo-faciale. 
Avantazhi i stomatologjisë estetike është se ofron një dimension të ri të trajtimit dentar, 

dhe në të njëjtën kohë i ofron stomatologut mundësi shtesë për shprehje artistike. Nëpërmjet 
njohjes dhe aplikimit të elementeve më të rëndësishme artisike bazë, stomatologu mund të 
ofrojë forma funksionale dhe estetike në çdo restaurim.  Një stomatolog estetik i kualifikuar 
dhe me përvojë, mund të ndihmojë në përmirësimin e pamjes, buzëqeshjes, madje edhe 
vetëbesimit, si dhe të trajtojë problemet funksionale dhe estetike të pacientit.  

Akademia për stomatologji estetike ofron mundësinë që profesionistët e kësaj fushe të 
bëhen pjesë e një grupi ekskluziv të stomatologëve estetik dhe laborantëve të përkushtuar. 
Do të mundësojë një angazhim prefesional dhe  të larmishëm në përsosjen e shkencës dhe 
artit të stomatologjisë estetike, do të ndihmojë dhe mbështes anëtarët në qëllimet e tyre për 
përsosmëri klinike përmes burimeve arsimore, gjë që do ta përforcojë karrierën e tyre. 

Zgjerimi i njohurive dhe aftësive, lidhje nëpërmjet rrjetit, bashkëpunim, mbështetje dhe 
inkurajim nga kolegët profesionistë. 
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Akademia është e hapur për të gjithë mjekët e stomatologjisë, teknikët laborant 
dentar, profesionistët stomatologjik dhe për ato që e mbështesin industrinë e 
stomatologjisë estetike, për të zellshmit, puntorët, për ata që janë të mbushur me 
energji për profesionin stomatologjik dhe që synojnë për një praktikë klinike, për 
zgjerim të vazhdueshëm të aftësive të tyre, për ata që duan të lidhen, të bëhen 

bashkë dhe të shkëmbejnë ide dhe përvoja. 
Qëllimi kryesor është që Akademia, nëpërmjet zbatimit të planprogrameve adekuate, të 

sigurojë: 
• Trajnim praktik dhe përsosmëri profesionale të mjekëve të stomatologjisë për teknikat 

dhe metodat e reja të punës në stomatologjinë estetike, praktikë të mirë stomatologjike, 
avancim të njohurive dhe aftësive për diagnostikim dhe trajtim;

• Prezantim të standardeve të larta për edukim cilësor dhe të vazhdueshëm për kuadrot 
tjera profesionale në veprimtarinë stomatologjike (laborant dentar, asistent dentar, 
higjienistë dentar, edukatorë, studiues dhe profesionistë tjerë stomatologjik); 

• Arsimim shtesë për studentët; 
• Informim për trendet e reja në stomatologji, teknologji dhe shkencë; 
Aktivitete tjera arsimore që kanë të bëjnë me shkencën  dhe praktikën stomatologjike, që 

do të rezultojnë me sigurimin e një niveli të lartë të kujdesit shëndetësor dentar të popullatës 
dhe zhvillim të stomatologjisë estetike në vend dhe rajon. 

Shumë mjek të stomatologjisë kërkojnë të vazhdojnë arsimin me qëllim që ti mësojnë dhe 
përvetësojnë teknikat dhe teknologjitë stomatologjike estetike. Stomatologët e specializuar në 
stomatologji estetike quhen stomatolog estetik. Eksperienca e tyre specifike në këtë fushë-
trajnim, specialiteti dhe arsimi- janë të drejtuara tek ky lloj i stomatologjisë, edhe pse nuk 
konsiderohet si specializim zyrtar. 

TË HAPUR PËR ARSIM
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Për Akademinë 

Parimi themelor i Akademisë është promovimi i arsimit. 
Përfitimet e mundshme përfshijnë (por nuk janë të kufizuara):
• Rritja e mundësive për edukim dhe përfshirja e potencialit krijues në shëndetësinë e 

vendit; 
• Rritja e interesit të stomatologëve dhe profesionistëve tjerë stomatologjik  për 

përsosmëri profesionale; 
• Rritje e perceptimit për trajnim praktik dhe specializim; 
• Zvogëlim të shpenzimeve për specializim; 
• Sigurim i një praktike me kualitet të lartë; 
• Arsimim i vazhdueshëm dhe përsosmëri; 
• Kalendar i programuar për mësim; 
• Sigurim i kushteve për rritje të cilësisë për trajnim praktik, sipas shembullit të qendrave 

klinike univerzitare botërore; 
• Nivel i lartë i kompetencave në menaxhimin e praktikës; 
• Zhvillim profesional cilësor përmes një procesi të vazhdueshëm të aktiviteteve të 

planifikuara, të bazuara në rishikimin e performancës dhe vendosjen e qëllimeve të 
qarta për një praktikë të mirë klinike (kurse, trajnime, seminare, ligjerata, punëtori dhe 
aktivitete tjera); 

• Rritje e pjesëmarjes në takime dhe konferenca vjetore profesionale dhe shkencore; 
• Vendosja e standardeve për sukses; 
• Sigurim i informcionit të saktë dhe të dobishëm për publikun dhe profesionin; 
Falë partneritetit midis anëtarëve, videot e trajtimeve të pacientëve nga praktika e tyre 

mund të shkarkohen dhe  transmetohen nëpërmes ueb-faqeve apo rrjeteve sociale. 

PËRFITIMET ARSIMORE

Bashkohuni me ne për prestigj dhe shumë përfitime! 
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Programi master për stomatologji estetike në Institutin privat shkencor - 
,,Akademia për stomatologji estetike’’  është i dedikuar në avancimin dhe 
zbatimin e njohurive dhe praktikave shkencore në stomatologji, promovimin 
e përsosjes në art dhe shkencë, nxitjen e standardeve më të larta të sjelljes 
etike dhe kujdesit të përgjegjshëm të pacientit nga stomatologët estetikë, 

si dhe ofron trajnime akademike në fushën e stomatologjisë estetike me një fokus 
multidisiplinor.

Është një program studimi njëvjeçar (60 ECTS) i krijuar për stomatologët dhe 
ka për qëllim kualifikimin e tyre për të kërkuar opcione për trajtim sinoptik, duke 
përmirësuar aftësitë metodologjike dhe individuale, si dhe ngritjen e ndëgjegjësimit 
të tyre për rëndësinë e vlerësimit objektiv të rasteve estetike. 

Nëpërmes këtij program, stomatologu njihet me principet e stomatologjisë 
estetike dhe rrëndësinë e qasjes interdisiplinare në arritjen e rrezultateve optimale, 
duke u përqëndruar në stomatologjinë minimale invasive si një kusht bazë. 

Qëllimi kryesor i këtij program është të sigurojë trajnim praktik dhe aftësim 
profesional të mjekëve të stomatologjisë për teknikat dhe metodat e rreja të 
punës, një praktikë të mirë stomatologjike, avancimin e njohurive dhe aftësive për 
diagnostikim dhe shërrim, të sigurojë një tërësi aftësish për planifikimin e rasteve 
të komplikuara estetike, formimin e një ekipi për terapi ideale për rastet individuale 
estetike dhe udhëheqjen efikase të këtij ekipi. 

Nëpërmjet diagnostikimit adekuat estetik dhe dinamik të parametrave dentar, 
facijal dhe gingival, do të mund të përpunohet një trajtim interdisiplinor, të planifikohen 
dhe të zgjidhen të gjitha llojet e rasteve. Theks i veçantë do ti kushtohet diagnozës 
dhe planit të trajtimit, me ndihmën e programit për dizajnim të buzëqeshjes.

STUDIME MASTER 
NJËVJEÇARE NË 
STOMATOLOGJI ESTETIKE 

PART- TIME PROGRAMIN
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Programin

 Me njohjen e procedurave laboratorike, do të mund të kuptohen testimet e 
ndryshme që duhet bërë, si dhe rrëndësia e komunikimit të duhur ndërmjet teknikut 
laborant dhe klinikut.  

Meqenëse të gjitha fushat e stomatologjisë duhet të miren parasysh për tu aritur 
rezultate të shkëlqyeshme estetike, temat për kirrurgji orale dhe implantologji, 
protetikë , parodontologji, stomatologji restauruese, ortodonci dhe teknologji dentale 
, janë përpunuar në mënyrë të balancuar gjatë programit. 

Gjatë këtij programi do të studiohen matriale të ndryshme dhe teknika 
restauruese, që do të jenë pjesë e trajtimit për përmirësimin e buzëqeshjes, në fakt: 
aplikimi i zbardhjes dhe konturimit të dhëmbëve, vendosja e mbushjeve kompozite 
estetike, laminatet prej porcelani, kurrorat, urrat, implantet, trajtimi i indit gingival si 
dhe teknika dhe procedura tjera që përdoren në stomatologjinë estetike. 

Të përfshira janë edhe disiplina plotësuese, siç janë ekonomia, etika dhe 
psikologjia, të cilat do të ndihmojnë në zgjerimin dhe përforcimin e ekspertizës së 
tyre, njëkohësisht duke i përmirësuar aftësitë e tyre komunikative të nevojshme për 
interakcion me pacientët dhe kolegët. 

Programi është një mundësi për stomatologët të përmirësojnë aftësitë e tyre 
gjithëpërfshirëse dhe interdisiplinore, veçanërisht në dizajnimin dhe aplikimin e 
opcioneve më të mira për trajtim. 

Programi për studim zgjat rreth 1500 orë, që është e barabartë me 60 pikë kredi 
(sipas ECTS). 

Pas përfundimit me sukses të këtij program, studentët e diplomuar do të pajisen 
me titullin akademik,, Magjistër i shkencave’’ (magjistër i stomatologjisë estetike) që 
në tregun ndërkombëtar njihet si: Master of science in Dentistry, moduli: Master of 
aesthetic dentistry, si dhe një diplomë shtesë: Diploma Supplement.



10

Ky është program i studimeve postdiplomike që eksploron tërësisht fushat më të 
rëndësishme të stomatologjisë estetike. Përfshin dokumentacionin shkencor, si dhe 
aplikimet klinike, planifikimin e trajtimit, matrialet bashkëkohore dhe procedurat 
klinike hap-pas-hapi. Theksi është i vendosur në përfitimin e njohurive, kuptimit 
dhe aftësive në fushat e restaurimeve estetike, bio-materialeve bashkëkohore, 

procedurave klinike dhe teknikave të bazuara në dëshmi.  
Programi realizohet nëpërmes kombinimit të ligjeratave, prezentimeve të rasteve të 

pacientëve hap-pas-hapi, seminareve interaktive, trajnim praktik në laboratoritë dhe klinikat 
në grupe të vogla, studime interaktive të rasteve, ushtrime për planifikim të trajtimeve dhe 
video demonstrime të procedurave klinike, si dhe përpilimi i teksteve dhe literaturës në format 
elektronik. Ekziston një raport i shkëlqyer mësues-nxënës për ushtrimet praktike. 

Mësimdhënia dhe të nxënit arrihen nëpërmjet:
• Mësimit teorik.
• Ushtrimeve (laboratorike, audio), punëtorive praktike, seminareve, punës në grupe.
• Detyrave proektuese.
• Detyrave të individuale. 
• Mësimit në shtëpi në baza individuale (in person-orë me orar të shkurtuar).
• Përgaditjes dhe përpilimit të tezës së magjistraturës me temë që lidhet me 

stomatologjinë estetike dhe kontrollit të rasteve klinike. 
• Programi realizohet nëpërmes ligjeratave të kombinuara, seminareve interaktive dhe 

planifikimit të trajtimit, aftësive laboratorike dhe trajnimit praktik. 
Mësohet me orar të shkurtuar pune gjatë një viti ose si mësim nga distanca ( kombinim i 

mësimit nëpërmes internetit dhe bllok mësimit në dy semestra). 

METODOLOGJIA E MËSIMDHËNIES 
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Për Akademinë 

Programi i studimit ofron trajnim të avancuar akademik në lëminë e 
stomatologjisë estetike me një fokus multidisiplinar. Qëllimi i programit 
është të përmirësojë njohuritë e studentëve për aplikimet stomatologjike 
dhe kufizimin e stomatologjisë restauruese, që të zhvillojnë aftësinë 
për lexim kritik të literaturës së shpallur dhe të përmirësojnë metodikën 

e kërkimit dhe aftësive prezantuese. Temat e stomatologjisë restauruese do të 
mbulohen gradualisht kurse në mënyrë sistematike me zhvillimin  e programit, do të 
rritet gjerësia dhe thellësia e njohurive. 

Programi mësimor përfshinë gjithashtu një diagnozë gjithëpërfshirëse, planifikim 
të trajtimit, preventim, okluzion, teknika për intervenime minimale dhe marketing etik. 
Synimi i programit është të ofrojë një tërësi të aftësive për planifikim dhe konstruim 
të rasteve komplekse restauruese, dhe të bëhesh pjesë e një ekipi interdisiplinar për 
raste stomatologjike individuale. 

Programi është përshtatur për të përmbushur nevojat e stomatologëve që duan të 
ushtrojnë dhe bazohet në parimin e të mësuarit të përzier dhe të mësuarit të bazuar 
në punë. Gjatë kohës së studimeve, ata do të marin pjesë në trajtime të drejtpërdrejta 
dhe do të mbikqyren raste klinike nga ordinancat e tyre.  Ata inkurajohen të 
dokumentojnë, ndajnë dhe diskutojnë përvojat e tyre me mësues individual dhe 
kolegë studentë. Një ekip ekpertësh multidisiplinar dhe ndërkombëtar do të jetë në 
dispozicion për mentorim në çdo kohë. 

Ligjeruesit tonë janë profesorë dhe specialist me një praktikë klinike stomatologjike 
shumëvjeçare, gjë që garanton përvojë të shkëlqyeshme në arsim dhe studentët 
të sigurojnë një menaxhim gjithëpërfshirës cilësor dhe restaurues për shumicën e 
pacientëve. 

GAMË GJITHËPËRFSHIRËSE E PROCEDURAVE 
ESTETIKE DHE RESTAURUESE



GJENERATA E PARË
MASTER NË STOMATOLOGJI ESTETIKE



GJENERATA E PARË
MASTER NË STOMATOLOGJI ESTETIKE
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STUDIME MASTER NJËVJEÇARE 
NË STOMATOLOGJI ESTETIKE 

Programi master për stomatologji estetike në Institutin privat shkencor - ,,Akademia 
për stomatologji estetike’’  është i dedikuar në avancimin dhe zbatimin e njohurive 
dhe praktikave shkencore në stomatologji, promovimin e përsosjes në art dhe 
shkencë, nxitjen e standardeve më të larta të sjelljes etike dhe kujdesit të përgjeg-
jshëm të pacientit nga stomatologët estetikë, si dhe ofron trajnime akademike në 
fushën e stomatologjisë estetike me një fokus multidisiplinor.

Është një program studimi njëvjeçar (60 ECTS) i krijuar për stomatologët dhe ka për 
qëllim kualifikimin e tyre për të kërkuar opcione për trajtim sinoptik, duke përmirësu-
ar aftësitë metodologjike dhe individuale, si dhe ngritjen e ndëgjegjësimit të tyre për 
rëndësinë e vlerësimit objektiv të rasteve estetike. 

Nëpërmes këtij program, stomatologu njihet me principet e stomatologjisë estetike 
dhe rrëndësinë e qasjes interdisiplinare në arritjen e rrezultateve optimale, duke u 
përqëndruar në stomatologjinë minimale invasive si një kusht bazë. 

Qëllimi kryesor i këtij program është të sigurojë trajnim praktik dhe aftësim profe-
sional të mjekëve të stomatologjisë për teknikat dhe metodat e rreja të punës, një 
praktikë të mirë stomatologjike, avancimin e njohurive dhe aftësive për diagnostikim 
dhe shërrim, të sigurojë një tërësi aftësish për planifikimin e rasteve të komplikuara 
estetike, formimin e një ekipi për terapi ideale për rastet individuale estetike dhe 
udhëheqjen efikase të këtij ekipi. 

Nëpërmjet diagnostikimit adekuat estetik dhe dinamik të parametrave dentar, 
facijal dhe gingival, do të mund të përpunohet një trajtim interdisiplinor, të planifiko-
hen dhe të zgjidhen të gjitha llojet e rasteve. Theks i veçantë do ti kushtohet 
diagnozës dhe planit të trajtimit, me ndihmën e programit për dizajnim të buzëqesh-
jes. Me njohjen e procedurave laboratorike, do të mund të kuptohen testimet e ndrys-
hme që duhet bërë, si dhe rrëndësia e komunikimit të duhur ndërmjet teknikut 
laborant dhe klinikut.  Gjatë këtij programi do të studiohen matriale të ndryshme dhe 
teknika restauruese, që do të jenë pjesë e trajtimit për përmirësimin e buzëqeshjes, në 
fakt: aplikimi i zbardhjes dhe konturimit të dhëmbëve, vendosja e mbushjeve 
kompozite estetike, laminatet prej porcelani, kurrorat, urrat, implantet, trajtimi i indit 
gingival si dhe teknika dhe procedura tjera që përdoren në stomatologjinë estetike. 

Programi për studim zgjat rreth 1500 orë, që është e barabartë me 60 pikë kredi 
ECTS. 

Që të arrihen rezultate të shkëlqyeshme në estetikë duhet marrë parasysh të gjitha 
lëmitë e stomatologjisë, temat e kirurgjisë orale dhe maksilofacijale, protetika stoma-
tologjike, periodontologjia, stomatologjia restauruese, ortodontësia dhe teknologjia 
stomatologjike. Përshkak se lujnë një rrol të rrëndësishëm, do të shqyrtohen në 
mënyrë të balancuar gjatë realizimit të programit të përgjithshëm.  

Programi është një mundësi për stomatologët të përmirësojnë aftësitë e tyre 
gjithëpërfshirëse dhe interdisiplinore, veçanërisht në dizajnimin dhe aplikimin e 
opcioneve më të mira për trajtim. 

Të përfshira janë edhe disiplina plotësuese, siç janë ekonomia, etika dhe psikologjia, 
të cilat do të ndihmojnë në zgjerimin dhe përforcimin e ekspertizës së tyre, njëkohë-
sisht duke i përmirësuar aftësitë e tyre komunikative të nevojshme për interakcion me 
pacientët dhe kolegët. 

Pas përfundimit me sukses të këtij program, studentët e diplomuar do të pajisen me 
titullin akademik,, Magjistër i shkencave’’ (magjistër i stomatologjisë estetike) që në 
tregun ndërkombëtar njihet si: Master of science in Dentistry, moduli: Master of 
aesthetic dentistry, si dhe një diplomë shtesë: Diploma Supplement.

STRUKTURA E PROGRAMIT 
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KKodi Emri i lëndës  Ligjerata  Seminare  SIR * Numri total 

i orëve   ECTS 

MSESIPDM1  Qasje interdisiplinare në dizajnimin
e buzëqeshjes  45 30 30 105 7 

MSESEPS2  Stomatologji estetike 
dhe restauruese 45 30 45 120 8 

MSESODO3 Ortodontësia dhe ortopedia 
dentofacijale  45 30 45 120 8 

MSESIP4  Implantologjia dhe 
sëmundja paradontale   

45 30 30 105 7 

 Total semestri i I I 180 120 150 450 30 

 

LËNDËT OBLIGATIVE
Semestri i I 

Semestri i II 

LËNDËT ZGJEDHORE 

Kodi Emri i lëndës  Ligjerata  Seminare SIR * Numri total 
i orëve   ECTS 

MSESBKS5 Sistemet jometale keramike  30 30 45 105 7 

MSESLS6  Laserët në stomatologji   45 30 45 120 8 

 Lënda zgjedhore 1  30 15 30 75 5 

 Lënda zgjedhore 2  30 15 30 75 5 

 Total semestri i II  II 135 90 150 375 25 

            Përpunimi dhe mbrojtja e temës së magjistraturës           5 

Total ЕCTS  60 

 

Kodi Emri i lëndës   Ligjerata   Seminare   SIR*  
Numri total 
i orëve    

ECTS  

MSESFDES  
Dokumentacion fotografik 
dhe vlerësim në 
stomatologjinë estetike 

30 15 30 150 5 

MSESDI  

Implantologjia digjitale: 
Vendosja precise e 3D implanteve 
me përdorim të sistemeve 
kompjuterike  

    
   

 

30 15 30 150 5 

 
MSESRPEKP  

Zgjidha e problemeve me  
praktikë klinike endodontike                                        30 15 30 150 5 

MSESSPA  Analizë socio-psikologjike -
për fuqinë e buzëqeshjes  30 15 30 150 5 

MSESEKPI  Sipërmarrësia dhe inovacioni  30 15 30 150 5 

MSESEKDEK   Etika e punës dhe komunikimi  30 15 30 150 5 

MSESEKMU Marketingu i shërbimeve  30 15 30 150 5 
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Struktura e programit

Ky program studimi bën pjesë në grupin e profesioneve të rregulluara për të 
cilat zbatohen dispozitat e rregulloreve Evropiane. Prandaj, për profesionet e 
rregulluara nuk zbatohen dispozitat e Ligjit për arsim të lartë për sa i përket 
raportit në mes lëndëve obligative dhe atyre zgjedhore. 

Studenti çdo semester rregjistron numër të caktuar të lëndëve që sjellin 
numër të caktuar të kredive. Numri i kredive të rregjistruara për një semestër është total 
30 ECTS.  Në përmbajtjen e programit për studim është i kalkuluar edhe mësimi praktik. 
Lëndët zgjedhore zgjidhen nga lista e lëndëve zgjedhore për vitin e parë, në përputhje 
me programin e parashikuar.

Studentët marin një program studimi njëvjeçar me vlerë prej 60 ECTS kredive. 
Programi përbëhet prej 6 lëndëve obligative dhe dy lëndëve zgjedhore me vlerë prej 

30 kredive për secilën, përfshirë edhe temën e magjistraturës. 
Programi i studimit është i ndërtuar në mënyrën vijuese: Në semestrin e parë ka 

katër lëndë që janë të obligueshme dhe për të cilat është e obligueshme edhe praktika 
profesionale me një vlerë totale prej 30 kredive. 

Në semestrin e dytë ka katër lëndë, prej të cilave dy janë të obligueshme dhe dy 
zgjedhore, të cilat zgjidhen nga lista e ofruar e lëndëve zgjedhore, me total 8 lëndë për të 
cilat është e obligueshme praktika profesionale dhe tema e magjistraturës me një vlerë 
totale prej 30 kredive. 

Secila lëndë përfshinë seminare të drejtëpërdrejta online dhe dy ditë trajnim praktik 
dhe ligjerata. Ditët e frekuentimit organizohen në blloqe. Me qëllim që të integrohet në 
mënyrë optimale diploma e tyre e masterit në rutinën e tyre të punës, çdo lëndë është 
e mbështetur nga përmbajtje digjitale mësimore në të cilat 
mund të qasen në çdo kohë.  

Semestri i fundit (i dytë) është i dedikuar për pregaditjen 
dhe hartimin e tezës së magjistraturës me temë që ka të bëjë 
me stomatologjinë estetike dhe shqyrtim të një rasti klinik. 

Përzgjedhja e lëndëve dhe përfaqësimi i tyre në programet 
e studimit është në funksion të edukimit profesional, 
kualitativ dhe krijues të stafit. Në programin e studimit, 
vëmendje e veçantë i kushtohet zbatimit dhe aplikimit të 
Sistemit Europian për transfer të kredive (ECTS), që duhet të 
mundësojë qasje të pandërprerë dhe lëvizje ndërkombëtare 
të specializantëve në univerzitete tjera apo institucione të 
arsimit të lartë. 

Studenti me prezencën e tij dhe me participimin në tërë procesin e studimit, do të 
ketë një rrol aktiv në procesin edukativ dhe shkencor-kërkimor, organizimin e mbledhjeve 
profesionale dhe shkencore, debate, seminare kërkimore gjatë relizimit të programit 
studimor, me çfarë do të ketë mundësi të hulumtojë drejtëpërdrejtë dhe të njihet me 
fushën shkencore. Koncepti për mësim të kombinuar, që përfshinë mësim digjital dhe 
mësim me pjesëmarje në blloqe të shkurtra, u mundëson pjesëmarësve të fitojnë nivel 
më të lartë të trajnimit praktik akademik, derisa e kufizojnë kohën jashtë shtëpisë dhe 
punës.   

Programi realizohet nëpërmes ligjeratave të kombinuara, seminareve interaktive dhe 
planifikimit të trajtimit, aftësive laboratorike dhe trajnimit praktik. 

Mësohet me orar pune të shkurtuar gjatë një viti apo si mësim në distancë (kombinim 
i mësimit nëpërmes internetit dhe mësimit bllok në dy semestra). 

Programi me orar të shkurtuar pune përbëhet prej 24 ditëve mësimore. Studentët 
mund të vendosin të përfundojnë mësimin si një herë në javë ose nëpërmes bllok 
mësimit prej 2-3 blloqeve të ndara gjatë tërë vitit. 

Studentët që duan të ndjekin mësimin një ditë në javë duhet të zgjedhin opcionin 
me orar të shkurtuar pune. Ata të cilët duan të ndjekin mësimin në blloqe, duhet të 
përzgjedhin opcionin e modalitetit të kombinuar.  Studentët e huaj duhet të zgjedhin 
opcionin e modalitetit të kombinuar. 

Studentët marin një 
program studimi 
njëvjeçar me vlerë 
prej 60 ECTS kredive



Instituti- Akademia për stomatologji estetike Endomak ofron disa lloje të kurseve 
për stomatologji estetike. Këto janë dizajnuar që mjekëve të stomatologjisë të ju 
mundësojnë aftësi klinike të bazuara në dëshmi, me qëllim që të përdoren elementet 
estetike në kujdesin e përditshëm të pacientit. Këto kurse janë të destinuara për 
punën e stomatologëve që veç më kanë një praktikë dentare të krijuar dhe duan 

të mësojnë një qasje të bazuar në prova për trajtimin estetik,për ato që dëshirojnë të 
qëndrojnë në krye të stomatologjisë moderne dhe të munden me siguri të përmbushin 
dhe rekomandojnë nevojat restauruese të pacientëve me pritshmëri të larta estetike.   

Këto kurse u ndihmojnë shumë stomatologëve të diplomuar, si në nivel kombëtar 
ashtu edhe në atë ndërkombëtar, që të arrijnë qëllimet e tyre për studimet postdiplomike, 
të zgjerojnë horizontet e njohurive për të siguruar restaurime stomatologjike funksionale 
të cilësisë së lartë dhe me vlerë estetike optimale. 

KURSE PËR ENDODONCI
 Sëmundjet që prekin pulpën e dhëmbit dhe 

indet periradikulare janë endemike dhe për shkak 
të  vendndodhjes dhe madhësisë së tyre, kërkojnë 
njohuri dhe aftësi të veçanta për ti menaxhuar. 
Zhvillimi i njohurive dhe aftësive të nevojshme të 
integruara është një proces kompleks dhe sfidues, 
që kërkon mentorim efektiv, udhëzim si dhe 
trajnim për aftësitë kognitive, teknike dhe klinike. 

Janë paraparë për punë të stomatologëve që 
veç më kanë të krijuar një praktikë dentare dhe 
që duan të mësojnë qasje të bazuara në dëshmi 
për trajtimet estetike. Kurset për endodonci 
fokusohen në njoftimin e stomatologëve me 
teknikat endodontike që përfshijnë diagnostikim 
dhe planifikim të trajtimit, pregaditjen e kanalit 
dhe aftësitë për mikroskopim. 
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Kurset

Këto kurse ofrojnë një ek-
splorim të plotë të temave 
më të rrëndësishme të stom-
atologjisë estetike interd-
isiplinare, si dhe trajnim të 
mjaftueshëm në laboratorinë 
e aftësive dhe në klinikë. 
Veçanërisht theksohet fitimi 
i njohurive, të kuptuarit dhe 
aftësitë në lëminë e restauri-
meve estetike, biomaterialeve 
bashkëkohore, plus procedura 
klinike dhe teknika të bazuara 
në dëshmi.  

KURSE PËR 
STOMATOLOGJI 
ESTETIKE 



Stomatologjia restaururese formon 
shtyllën kryesore të stomatologjisë 
bashkëkohore për mbrojtje primare 
shëndetësore. Kjo lëmi vazhdimisht 
zhvillohet duke u zhvilluar edhe teknikat 
dhe materialet e reja, kurse kërkesa që 
stomatologët të ndjekin këto rrjedha 
bëhet gjithnjë e më sfiduese dhe 
potencialisht shpërblyese. 

Stomatologjia restauruese mbulon 
një gamë të gjërë specialitetesh 
dhe siguron njohuri të avancuara 
në fusha të ndryshme të protetikës 
fikse, stomatologjisë operative dhe 
implantive, endodoncisë, dhe u 
mundëson stomatologëve të zhvillojnë 
aftësi, njohuri dhe ekspertizë moderne 
për të menaxhuar me besim nevojat e 
pacientëve për trajtim gjithpërfshirës. 
Është një disiplinë sfiduese dhe 
shpërblyese qe po evoluon vazhdimisht 
përshkak të inovacioneve në 
teknologjinë digjitale, në materiale dhe 
teknikë. 

Ky është një program intenziv 
që mban një ekuilibër të mirë midis 
njohurive teorike dhe zbatimit praktik, 
përveç komponentës kërkimore. 
Studentët fitojnë përvojë teorike dhe 
praktike në menaxhimin e pacientëve 
me nevoja komplekse protetike, duke 
përdorur qasje të bazuara në prova. 
Ata gjithashtu do të zhvillojnë aftësi 
të avancuara në diagnostikimin dhe 
planifikimin e trajtimit, praktikën klinike 
si dhe ndërmarrjen e punës laboratorike 
për pacientët e tyre. Zhvillimi i secilës 
prej këtyre aftësive forcon besimin 
dhe aftësinë për të ofruar trajtim të 
suksesshëm klinik. 

KURSE PËR PARODONTOLOGJI 
Sëmundja paradontale, e cila shkatëron strukturat mbështetëse 

të dhëmbëve, është shumë e përhapur në të gjithë botën dhe si e 
tillë konsiderohet një problem serioz i shëndetit publik dhe me një 
ndikim real në sistemin shëndetësorë.  Nevoja që stomatologët të 
ofrojnë trajtimin bazë të duhur paradontal është rritur ndjeshëm në 
dekadat e fundit dhe si e tillë,  ndërgjegjësimi dhe aftësia për të 
trajtuar këtë sëmundje është thelbësore për të gjithë stomatologët 
profesionistë. 

Kurset fokusohen në paradontologji dhe aftësitë themelore 
kirurgjike. Çdo kurs përfshinë ligjerata të mbështetura në dëshmi 
shkencore dhe janë të plotësuara nga punëtori praktike relevante. 

Këto kurse janë krijuar që stomatologëve të përgjithshëm të 
ju ofrojnë një kuptim të mëtejshëm të koncepteve dhe teknikave 
kirurgjikale, me një theks të veçantë në diagnozën, planifikimin 
e trajtimit dhe menaxhimin klinik, si dhe rrolin e paradontit në 
praktikën e përditshme klinike. Ato mbulojnë aspekte të tilla si 
konceptet biologjike të menaxhimit të indeve të buta dhe të forta 
gjatë operacionit dhe kanë për synim dentistët që shpresojnë të 
fitojnë më shumë njohuri dhe aftësi klinike në paradontologji, si një 
mënyrë për të plotësuar aktivitetet e tyre të përdithsme klinike. 
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KURSE PËR 
STOMATOLOGJI ESTETIKE 
DHE RESTAURUESE 
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Kurset e implantologjisë përfshijnë 
aftë  sitë themelore dhe të avancuara për 
implantologji. Stomatologjia moderne e 
implanteve zhvillohet vazhdimisht dhe 
paraqet sfida që kërkojnë aftësi të reja, si 
dhe përmbushje të pritshmërive të larta të 
pacientëve në botën ku jetojmë sot.  Programi 
për trajnim e krijuar për dentistët me pak 
ose aspak përvojë pune në stomatologjinë 
e implanteve, ofron një bazë solide për 
trajnim dhe arsimim të bazuar në dëshmi. 
Arritja e aftësive të reja në stomatologjinë e 
implantologjisë do të sigurojë bazë për trajtim 
të sigurtë të pacientëve që kërkojnë implante 
dentare dhe në të njëjtën do të sigurojë një 
karrierë shpërblyese.

Rritja e nevojës për teknologji digjitale në praktikën klinike përmirëson kujdesin për pacientin me rezultate 
të sakta dhe të parashikueshme. 

Objektet tona të reja përfshijnë pako speciale 3D të proceseve punuese, të plotësuara me pajisje kompjuterike 
nëpër klasat për aftësim klinik. Kjo do të mundësojë integrim dhe optimizim të ekpertizës  për rrjedhje të punës 
digjitale me qëllim të përmirësimit të trajnimit klinik. 

Studentët e studimeve postdiplomike nga të gjitha disiplinat, përfshirë endodoncinë, kirurgjinë orale, 
ortodontësinë, parantologjinë dhe protetikën, do të kenë mundësinë të trajnohen për përdorim të teknologjisë 
më të lartë.  

KURSE PËR 
KIRURGJI ORALE 
DHE IMPLANTOLOGJI 

KURSE PËR STOMATOLOGJI DIGJITALE 
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Për Akademinë 

Instituti- Akademia për stomatologji estetike ka në disponim hapësira me pajisje të cilësisë 
së lartë që tërësisht i plotësojnë normat dhe standardet për mësimdhënie si dhe laboratori 
për ushtrime dhe trajnime praktike. 

Qendra informative-teknologjike e Institutit- Akademia për stomatologji estetike, është 
e furnizuar me pajisje informatike, telekomunikative dhe telefonike më bashkëkohore që 

mundëson rrjedhje të vazhdueshme të informacionit dhe rrjetëzimin e të gjitha njësive të 
institutit, në një bërthamë informative kompakte dhe multifunksionale.  Kjo gjen zbatim të 
madh në krijimin dhe implementimin e mësimit në një mënyrë të re, moderne dhe funksionale 
(përfshirë paraqitjen elektronike të provimeve dhe notimin elektronik) që është në hap me 
epokën e re të teknologjisë informative. 

Qendra informative-teknologjike ofron mbështetje të jashtëzakonshme në mësimdhënien 
që zhvillohet në sallat e ligjeratave të pajisura me pajisje bashkëkohore kompjuterike audio-
vizuale dhe multimediale.  

Kabinetet dhe laboratoritë janë të pajisura me mobilje adekuate, kompjuterë për të gjithë 
të punësuarit, bord-tabela, flip- chart tabela, video projektorë, printerë, skenerë, qasje të 
pakufizuar të internetit, linja telefonike. 

Normat për pajisjet e nevojshme për zbatim të mësimdhënies, janë grupuar në katër grupe:
– Numër i mjaftueshëm i vendeve të punës nëpër klasa, kabinete dhe laboratori (seminare 

dhe punëtori praktike dhe të tjera) në mënyrë që të mundet të realizohet e gjithë mësimdhënia 
e paraparë në programën studimore të institucionit të arsimit të lartë, dhe të cilat do të 
plotësojnë normat për madhësinë e grupit.  

– Furnizim dhe funksionalitet të laboratorëve, praktikës dhe seminareve me pajisje për 
punë individuale në pajtueshmëri me programet e lëndëve që do të kryhen, sipas ISO apo 
standardeve tjera të njohura ndërkombëtare;

– Pajisje dhe funksionalitet i laboratorëve informatik, me kompjuter për punë individuale të 
studentëve, në përputhje me programet e lëndëve në kuadër të programës studimore; 

– Mundësia e kyqjes së kompjuterëve personal të specializantëve deri në 10% nga numri 
total i specializantëve në të njëjtën kohë, në rrjetin informatk të Institutit. 

HAPËSIRA DHE PAJISJET 
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Hapësira dhe numri i vendeve të punës në dispozicion, tejkalojnë kërkesat themelore 
normative. Të dhënat për hapësirën e parashikuar të paraparë për realizimin e programit 
studimor, janë të pajisura plotësisht me kompjuter të lidhur në rrjet, në mënyrë që çdo 
specializant gjatë periudhës së ligjeratave dhe ushtrimeve dëgjimore të ketë në dispozicion një 
kompjuter të lidhur në rrjet me softuerin e duhur. 

Për nevojat e Institutit, në dispozicion janë edhe pajisjet më të mira dentare, nga prodhuesit 
më të rinovuar botëror, me mundësi teknike që plotësojnë standardet më të larta gjatë punës. 

Materialet për punë zgjidhen me kujdes dhe për restaurimet e dhëmbëve përdoren 
ekskluzivisht materiale të cilësisë së lartë. 

Në suaza të Institutit punojnë ordinanca specialistike për kirurgji orale dhe implantologji, 
stomatologji protetike dhe ortodontësi, endodondësi, paradontologji, kabinete për radiografi 
të pajisuara me aparate digjitale ortopantomografike dhe 3D tomografike, laboratori dentare 
në Strumicë, Shkup, Gjevgjeli dhe Dojran, qendër edukative me foto studio për stomatologji 
estetike dhe restauruese dhe dizajnim digjital të buzëqeshjes (DSD) si dhe qendër diagnostike 
për radiografi 3D. 
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Për Akademinë 

Laboratoret gjithashtu mundësojnë që çdo specializant të ketë qasje në këto  pajisje 
gjatë realizimit të ushtrimeve. Gjithashtu, në dispozicion janë edhe Rentgen kabinetet me 
aparaturë 3D për implantologji dhe PTG ortopantograme për ekzaminime diagnostike, skenerë 
protetikë, mikroskopë endodontik, aparate për zbardhje të dhëmbëve, foto studio me imazhe 
kompjuterike. 

BIBLIOTEKA   
Instituti privat shkencoro-edukativ- Akademia 

për stomatologji estetike, ka bibliotekë që zotëron 
të gjitha librat në formë të shtypur apo elektronike 
që janë të parapara si literaturë e obligueshme apo 
plotësuese në të gjitha lëndët e programit që kryhen 
në këtë institucion të arsimit të lartë.  

Në bibliotekat e Akademisë për stomatologji 
estetike, si dhe në e-biblioteken e disponueshme në 
portal, edhe tek profesorët e lëndëve, janë siguruar 
tituj të mjaftueshëm si për nevojat e mësimdhënies 
sipas programit studimor, ashtu edhe për zhvillimin 
personal, kanë në dispozicion një bibliotekë me 
shumë libra në formë të shtypur dhe një numër të 
madh botimesh elektronike të librave, publikimeve 
dhe punimeve shkencore.    

REVISTA JAADE
Revista JAADE është një botim i Akademisë 

që siguron informacionet më të reja të trajtimeve 
klinike, teknikave dhe teknologjive stomatologjike 
kozmetike dhe atyre teknike dentare, dhe shumë më 
tepër nga stomatologët kryesor, teknikët laborant 
dhe specialistët. 

Anëtarët e Akademisë kanë të drejtë të bëjnë 
shpallje ne publikimin që e marin ne formë të 
printuar dhe digjitale.

Bashkohuni me 
ne për prestigj 
dhe shumë përfitime! 
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Prim. Dr. Kote Tasevski
Spec. Për sëmundjet e 

dhëmbëve dhe endodonci
Themelues dhe drejtues i IACD 

Prof. Dr. Nada Petrusheva 
Doktor i Shkencave 

Ekonomike 
Drejtor

Prof. Dr. Jovan Jovcheski
Doktor i Shkencave 

Juridike
Konsulent ligjor

Prof. Dr. Stipica Popovski
Spec. i ortodoncis 
Kryetar i Këshillit 
Arsimor-Shkencor  

Prof. Dr. 
Çeljana Toti 

  Spec. i ortodoncis  
   R. e Shqipërisë  

Prof. Dr. 
Daniela H. Tasevska 
Spec. për  Psikologji 
pedagogjike dhe për 

të riturit 
 R. e Bullgarisë   

Dr. Rosen 
Venelinov  

Spec. për stomatologji 
estetikë restauruese 

dhe endodonci  
 R. e Bullgarisë 

Prof. Dr.
Bojan Ignatovski, 
subspecialitete në
  kirurgji plastike 
-rikonstruktive 
  R. e Kroacinë    

Prof. Dr. 
Georgi Tomov  
Patalog oral, 
Paradontolog

Spec. i stomatologjisë 
laserike      

 R. e Bullgarisë 

Prof.Dr. 
Amos Jahav 

Kirurg Maksilo-facijal   
  Drejtor i Augma 
Biomaterialeve  

Izrael 

Dr. Viktor Stefanovski 
Spec. i protetikës

  Mësimdhënës dhe ligjerues 
aktiv, doktorant  

Mr. Dr. Irina Trajkovska
- Zareska 

 Spec. i protetikës

Dr. Elena Vasilevska 
– Georgieva 

Spec. i ortodoncis, mësimdhënës 
dhe ligjerues aktiv 

Dr. Ana Kërtolica- Gjeorgjiev  
Mësimdhënës dhe ligjerues aktiv  

Magjistër i protetikës 
stomatologjike  

BASHKËPUNËTORË PROFESIONISTË

ANËTARË TË JASHTËM
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Struktura e personelit

Prof. Dr. Sabetim Çerkezi 
Spec. i ortodoncis

Prim. Dr. Vanço Spirov  
Spec. i kirurgjis orale 

dhe implantologji 
  DDS, MSc, PhD

Doc.Dr. Hasim Havziu 
Spec. i kirurgjis orale 

dhe implantologji 

Prim. Dr. Tome Tasevski 
Spec. i paradontologjis 

dhe stomatologjis laserike 
 DDS, MSc, PhD

Prof. Dr. Vllado Vankovski  
 Spec. i protetikës 

Prof. Dr. Kenan Ferati
Spec. i Kirurgjise Maxillofaciale

Prim. Dr. Dimitar Tasevski 
 Spec. i kirurgjis orale 

dhe implantologjis 
Mis Speaker - Implant dentistry

Dr. Aleksandar Trajanovski  
Magjistër i stomatologjisë 

estetike 
Mësimdhënës dhe prezentues 
(DSD, Dental Photography & 

Smile Makeover)

Dr. Riste Panajotu 
Spec. i endodoncis

Style Italiano  Silver Member

Dr. Mario Jurkar 
Magjistër i stomatologjisë 

estetike 
 Mësimdhënës dhe prezentues 

i  Vatech - РТG

PROFESORËT



WWW.IACD.MK

INSTITUTI 
PRIVAT SHKENCOR
AKADEMIA PËR 
STOMATOLOGJI ESTETIKE 

RR. KLENOEC NR.85, 
LAGJA VLLAE, SHKUP 

+389 (0)2 2036 735

contact@iacd.mk

+389 (0)71 391 400

@iacdnmk


