ПРИВАТЕН НАУЧЕН ИНСТИТУТ
АКАДЕМИЈА ЗА ЕСТЕТСКА СТОМАТОЛОГИЈА

ОБРАЗОВАНИЕ, ПРАКТИЧНА ОБУКА
И КЛИНИЧКА ЕДУКАЦИЈА

НА ЕДНО МЕСТО

Прим. д-р Коте Тасевски
Спец. по болести на забите и ендодонтот

Придружете ни се за престиж и многу придобивки!
Најважна е убавината што постојано ја создаваме. Оти таа е бесмртна. Таа се раѓа
и се создава, но никогаш не умира. Впрочем, сè што правиме во животот, свесно или
не, го правиме во името на убавината, која го исполнува нашето битие и поради која
сме или неизмерно среќни или бескрајно несреќни.
Велат, ништо не трае подолго од желбата за лична, индивидуална убавина. А
кој не сака да биде убав? Човек може да истрпи глад, жед, студ, болка, но не може
да ја поднесе суетата дека не е убав. Затоа, несреќни се луѓето кои мислат дека се
недоволно убави; најсреќни се, пак, оние на кои животот им е исполнет со убавина.
А секој на свој начин во себе крие некоја специфична убавина. Само таа треба да се
открие: во очите, во лицето, во забите, во насмевката... Да, во прекрасната и совршена бисерна насмевка која ги покрива сите недостатоци на лицето и која претставува
широка порта за влез во душата.
Но, убавината може и да се пресоздава, естетски да се преобликува, да се усовршува. Безличното да стане привлечно и симпатично; хаосот да се претвори во хармонија, грдото во перфекција.
Не, не станува збор за магија! Едноставно, тоа го може современата стоматолошка естетика.

основач и челник на IACD
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П

за академијата

риватниот научен институт - Академија за естетска стоматологија во Скопје,
прв во државава и во регионот во сферата на стоматологијата, е акредитиран од Министерството за образование и наука, Одборот за акредитација и
евалуација и Агенцијата за квалитет, согласно одредбите на Законот за високото образование и ги исполнува сите критериуми и услови предвидени во
Уредбата за нормативи и стандарди за основање високообразовна установа.
Во него практиката и науката се споени на едно место, со современи стандарди и
принципи.
Основната концепција на Приватниот научен институт - Академија за естетска стоматологија е прогресивно ширење и брз развој на современата стоматолошка доктрина,
со тенденција тоа да се применува директно во практиката и да ги вгради богатите
светски искуства во стоматологијата и во медицината. Таа претставува одговор на потребите кои ги има стоматологијата и општеството базирано на знаење за стручни кадри кои се профилирани преку студии, во рамките на кои се вклучени: доктори по стоматологија, лабораториски забни техничари, стоматолошки помошници, стоматолошки
хигиенисти, едукатори, истражувачи и други стоматолошки професионалци од земјата
и од странство.
Оваа вкрстена функционална едукација на страсни практичари е она што ја прави
Академијата уникатна, овозможувајќи им на членовите меѓусебно да се поврзат, да соберат информации од меѓународната област на естетската стоматологија и да примаат
и да даваат охрабрување и поддршка на други естетски стоматолошки професионалци
од целиот свет.
Сите стоматолошки професионалци имаат право да се запишат и да се приклучат
на Академијата за естетска стоматологија. Кога ќе се приклучат стануваат дел од семејството на посветени професионалци.
Приватниот Научен Институт - Академија за естетска стоматологија во Скопје е придружна членка на Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип.
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MИСИЈА

А

кадемијата својата мисија ја исполнува преку: акредитирана студиска програма од втор циклус на студии за естетска стоматологија во траење од една година и со освоени 60 кредити (според ЕКТС); нудење супериорни едукативни
можности; научно-истражувачка дејност; апликативни (применливи) истражувања; промовирање и поддршка на акредитација и асоцијација (преку принципот на здружување, интеграција); постојан форум за креативна размена на знаења и
идеи за подобрување на постојните и воведување на нови технологии; примена на знаења,
изнаоѓање практични решенија и обезбедување точни и корисни информации за јавноста
и за професијата.
Основната цел е преку спроведување на соодветни планови и програми Академијата
да обезбеди практична обука и стручно усовршување на докторите на стоматологија за
новите техники и методи на работа во естетската стоматологија, добрата стоматолошка
практика, унапредувањето на знаењето и вештините за дијагностика и третман.
Домашни и странски експерти се вклучени во едукативниот процес со јасно дефинирани теми, целни групи, видови и трење на програмите.
Академијата постојано организира курсеви, работилници, предавања, стручни презентации, состаноци на работни групи, семинари, индивидуално усовршување, консултации,
печатени, видео и комјутерски потпомогнати практики за образување и други облици на
пренесување на знаење, вештини и информации.
Приватниот научен институт - Академија за естетска стоматологија своите активности
ги презентира и преку издавање на едукативни брошури и книги за светските достигања
во областа на естетската стоматологија. Издава стручно списание „JAADE“ со импакт од
областа на стоматологијата, со меѓународен уредувачки одбор.
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ПОСВЕТЕНИ НА ЕСТЕТСКАТА СТОМАТОЛОГИЈА

Е

стетската стоматологија е еден сеопфатен пристап кон вкупната орална здравствена заштита, кои ги комбинира уметноста и науката за да се постигне оптимална забна функција, здравје и естетика. Тоа е ново подрачје на фокусираност
во областа на стоматологијата кое ветува нови продори во стручното образование.
Постојат пет стоматолошки специјалности кои претежно се фокусираат на стоматолошката естетика. Тоа се:
• Протетика
• Ортодонција
• Болести на забите со ендодонција
• Парадонтологија
• Орална хирургија со имплантологија
Во трансформирањето на насмевката е вклучена ортодонцијата и максило-фацијалната хирургија.
Предноста на естетската стоматологија е во тоа што обезбедува нова димензија
на дентално лекување, а истовремено на стоматологот му овозможува дополнителни
можности за уметничко изразување. Преку познавање и примена на најзначајните базични уметнички елементи, стоматологот може да обезбеди функционални и естетски
облици во секоја реставрација. Квалификуван, искусен естетски стоматолог може да
помогне во подобрување на изгледот, насмевката, дури и на самодовербата, и може
да одговори на функционалните и естетските проблеми на пациентот.
Академијата за естетска стоматологија нуди можност професионалците во таа област да станат дел од есклузивната група посветени естетски стоматолози и лабараториски техничари. Ќе овозможи супериорна и разновидна професионална посветеност
на усовршување во науката и уметноста на естетската стоматологија, ќе помогне и ќе ги
поддржи членовите во нивните цели за клиничка совршеност преку образовните ресурси, што ќе ја зајакне нивната кариера. Проширување на знаењето и вештините, мрежно
поврзување, соработка, поддршка и охрабрување од колегите професионалци.
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ОТВОРЕНОСТ ЗА ОБРАЗОВАНИЕ

А

кадемијата е отворена за сите доктори по стоматологија, лабoраториски
забни техничари, стоматолошки професионалци и оние кои ја поддржуваат
естетската стоматолошка индустрија, вредните, работливите, трудолубивите, оние кои се стремаат кон клиничка пракса, за постојано проширување на
нивните вештини, кои сакаат да бидат поврзани, да се здружуваат, да разменуваат идеи и искуства.
Основната цел е преку спроведување на соодветни планови и програми Академијата
да обезбеди:
• Практична обука и стручно усовршување на докторите на стоматологија за новите техники и методи на работа во естетската стоматологија, добра стоматолошка
практика, унапредување на знаењето и вештините за дијагностика и лекување;
• Воведување високи стандарди за квалитетна и континуирана едукација на други стручни кадри во стоматолошката дејност (лабoраториски забни техничари,
стоматолошки помошници, стоматолошки хигиенисти, едукатори, истражувачи
и други стоматолошки професионалци);
• Дополнителна едукација на студенти;
• Информирање за новите трендови во стоматологијата, технологијата и науката;
• Други едукативни активности поврзани со стоматолошката наука и пракса,
што ќе резултира во обезбедување на високо ниво на стоматолошка здравствена
заштита на населението и развој на естетската стоматологија кај нас и во регионот.
Многу доктори по стоматологија бараат продолжување на образованието со цел да
ги научат и усовршат естетските стоматолошки техники и технологии. Стоматолозите
специјализирани за естетска стоматологија се нарекуваат естетски стоматолози. Нивното специфично искуство во областа - обуката, специјалноста и образованието - се
насочени кон овој тип стоматологија, иако не се смета за официјална специјализација.
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за академијата
ОБРАЗОВНИ БЕНЕФИЦИИ
Основен принцип на Академијата е да го промовира образованието.
Потенцијалните придобивки вклучуваат (но не се ограничени):
• Зголемување на можностите за образование и вклучување на креативниот потенцијал во домашното здравство;
• Зголемување на интересот на стоматолозите и другите стоматолошки професионалци за нивно професионално усовршување;
• Зголемена перцепција за практична обука и специјализација;
• Намалување на трошоците за специјализација;
• Обезбедување практика со висок квалитет;
• Постојана едукација и усовршување;
• Програмиран календар за учење;
• Обезбедување услови за подигнување квалитетот на практична обука, по примерот на универзитетските клинички центри во светот;
• Високо ниво на компетенции во управувањето со праксата;
• Квалитативен професионален развој преку континуиран процес на планирани
активности, базирани на ревизија на извршувањето и поставувањето експлицитни цели за добра клиничка пракса (курсеви, тренинзи, семинари, предавања, работилници и други активности);
• Зголемена посетеност на годишни стручни и научни собири и конференции;
• Поставување на стандарди за успешност;
• Обезбедување точни и корисни информации за јавноста и професијата.
Благодарение на партнерството меѓу членовите може да се даунлодираат и стримуваат видеа за едукација на пациентите од нивната пракса, веб-сајт или социјалните
мрежи.

Признание за квалитет, иновација и лидерство во естетската стоматологија
Академијата за естетска стоматологија ќе доделува годишна награда за најдобар естетски стоматолог, за извонредност во естетската стоматолошка едукација, за иновација, лидерство и унапредување во
областа на естетската и реставративната стоматологија.
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СКРАТЕНА (PART- TIME) ПРОГРАМА

ЕДНОГОДИШНИ
МАГИСТЕРСКИ СТУДИИ
ПО ЕСТЕТСКА СТОМАТОЛОГИЈА

М

агистерската програма за естетска стоматологија на Приватниот научен
институт – Академија за естетска стоматологија е посветена на унапредување и имплементирање на научните сознанија и практики во стоматологијата, промовирање совршеност во уметноста и науката и поттикнување
на највисоки стандарди на етичко однесување и одговорна грижа за пациентот од естетските стоматолози и нуди напредна академска обука во областа на естетската стоматологија со мултидисциплинарен фокус.
Тоа е едногодишна (60 ЕКТС) студиска програма со скратено работно време наменета за стоматолози во која било фаза од нивната кариера, земајќи ги предвид нивните
временски ограничувања и работни обврски, и има за цел да ги квалификува да бараат
опции за синоптички третман преку подобрување на методолошките и индивидуалните
вештини, како и подигање на нивната свест за важноста на објективното оценување на
естетските случаи.
Преку оваа програма стоматологот се запознава со принципите на естетската стоматологија и важноста на интердисциплинарниот пристап во постигнувањето оптимални
резултати, фокусирајќи се на минимално инвазивната стоматологија како основна премиса.
Главната цел на програмата е да обезбеди практична обука и стручно усовршување
на докторите на стоматологија за новите техники и методи на работа, добра стоматолошка практика, унапредување на знаењето и вештините за дијагностика и лекување,
да обезбеди збир на вештини за планирање сложени естетски случаи, за формирање
идеален терапевтски тим и негово ефикасно водење.
Преку адекватна естетска и динамична дијагностика на фацијалните, гингивалните и
денталните параметри, ќе може да изработи интердисциплинарен третман, да ги планира и да ги реши сите видови случаи. Посебен акцент е ставен на дијагнозата и планот
за лекување, потпомогнати од програмата за дизајнирање на насмевката.
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програма

Со познавање на лабораториските процедури, ќе може да се разберат различните
тестови кои треба да се направат, како и важноста на правилната комуникација помеѓу
лабораторискиот техничар и клиничарот.
Бидејќи сите области од стоматологијата треба да се земат предвид за да се постигнат одлични естетски резултати, темите од орална хирургија и имплантологија, дентална протетика, пародонтологија, ресторативна стоматологија, ортодонција и дентална
технологија се обработени на добро избалансиран начин во текот на целата програма.
При оваа програма се изучуваат различни материјали и реставративни техники, кои
се дел од третманот за подобрување на насмевката, односно: примена на белење и
контурирање на забите, поставување естетски композитни пломби, порцелански ламинати, коронки, мостови, импланти, третман на гингивалното ткиво и други постапки и
техники кои се користат во естетската стоматологија.
Вклучени се и дополнителни дисциплини, како што се економијата, етиката и психологијата, кои ќе помогнат во проширувањето и зајакнувањето на нивната експертиза,
истовремено подобрувајќи ги нивните комуникациски вештини потребни за интеракција со пациентите и со колегите.
Програмата е можност стоматолозите да ги подобрат своите интердисциплинарни
и сеопфатни вештини низ сите стоматолошки дисциплини, особено во дизајнирањето
и примената на најдобрите опции за третман.
Студиската програма трае околу 1.500 часа, што е еквивалентно на 60 кредитни поени (според ЕКТС).
По успешното завршување на оваа програма, на дипломираните студенти им се доделува академска титула „Магистер на науки“ (Магистер по естетска стоматологија)
во меѓународниот промет познат како: Master of science in Dentistry, module: Master of
aesthetic dentistry, како и додаток на диплома: Diploma Supplement.
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МЕТОДОЛОГИЈА НА НАСТАВАТА

О

ва е програма за постдипломски студии која темелно ги истражува најважните области во естетската стоматологија. Опфаќа научна документација,
како и клинички апликации, планирање на третман, современи материјали
и чекор-по-чекор клинички процедури. Акцентот е ставен на стекнување
знаење, разбирање и вештини во областите на естетски реставрации, современи биоматеријали, клинички процедури и техники базирани на докази.
Програмата се реализира преку комбинација на предавања, чекор-по-чекор презентации на случаи на пациенти, интерактивни семинари, практична обука во лаборатории и клиники во мали групи, интерактивни студии на случаи, вежби за планирање на
третман и видео демонстрации на клинички процедури и компилација на учебници и
литература во електронски формат. Постои одличен сооднос инструктор-студент за
практични вежби.
Наставата и учењето се постигнуваат преку:
• Теоретска настава.
• Вежби (лабораториски, аудиски), практични работилници, семинари, тимска
работа.
• Проектни задачи
• Самостојни задачи
• Домашно учење на индивидуална основа (in person-часови со скратено работно време).
• Подготовка и компилација на магистерски труд на тема поврзана со естетска
стоматологија и преглед на клинички случај.
Се изучува со скратено работно време во текот на една година или како учење на
далечина (микс од настава преку Интернет и блок настава во два семестра).
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за академијата
СТРУЧНА НАСТАВА НИЗ СЕОПФАТЕН ОПСЕГ
НА ЕСТЕТСКИ И РЕСТОРАТИВНИ ПРОЦЕДУРИ

С

тудиската програма нуди напредна академска обука во областа на естетската стоматологија со мултидисциплинарен фокус. Програмата има за цел
да го подобри знаењето на студентите за клиничките апликации и ограничувањата на ресторативната стоматологија, да ја развијат вештината за критичко читање на објавената литература и да ја подобрат методологијата на
истражување и презентациските вештини. Сеопфатен опсег на теми за реставративна
стоматологија се опфатени, постепено и систематски зголемувајќи го опсегот и длабочината на знаење како што се напредува низ програмата.
Наставната програма исто така вклучува сеопфатна дијагноза, планирање на третман, превенција, оклузија, техники за минимална интервенција и етички маркетинг.
Целта на програмата е да понуди сет на вештини за планирање и конструирање на комплексни случаи на реставрација и да се биде дел од интердисциплинарен терапевтски
тим за индивидуален стоматолошки случај.
Програмата е прилагодена за да ги задоволи потребите на стоматолозите што сакаат
да вежбаат и се заснова на принципот на мешано учење и учење базирано на работа. За
време на студиите, тие ќе присуствуваат на третмани во живо и ќе бидат надгледувани
клинички случаи од нивните ординации. Охрабрени се да ги документираат, споделуваат и дискутираат сопствените искуства со индивидуален учител и колеги студенти.
Мултидисциплинарен и меѓународен тим експерти ќе биде достапен да менторира во
секое време.
Нашите предавачи се професори и специјалисти со долгогодишна клиничка стоматолошка пракса, што гарантира одлично искуство во образованието и студентите да
обезбедат висококвалитетно и сеопфатно реставративно менаџирање со мнозинството пациенти.
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ПРВА ГЕНЕРАЦИЈ
ПО ЕСТЕТСКА СТ

ЈА МАГИСТРАНТИ
ТОМАТОЛОГИЈА

ЗАДОЛЖИТЕЛНИ ПРЕДМЕТИ
I семестар
Вкупно
часови

Код

Назив на предмет

Предавања

Семинари

СИР*

ЕКТС

МСЕСИПДМ

Интердисциплинарен пристап
во дизајнирање на насмевката

45

30

30

105

7

МСЕСЕРС2

Естетска и реставративна
Стоматологија

45

30

45

120

8

МСЕСОДО3

Ортодонција и дентофацијална
ортопедија

45

30

45

120

8

МСЕСИП4

Имплантологија и
парадонтална болест

45

30

30

105

7

Вкупно I семестар

180

120

150

450

30

Код

Назив на предмет

Предавања

Семинари

СИР*

Вкупно
часови

ЕКТС

МСЕСБКС5

Безметални керамички системи

30

30

45

105

7

МСЕСЛС6

Ласери во стоматологијата

45

30

45

120

8

Изборен предмет 1

30

15

30

75

5

Изборен предмет 2

30

15

30

75

5

Вкупно II семестар

135

90

150

375

25

II семестар

Изработка и одбрана на магистерска тема

5

Вкупно ЕКТС

60

  

ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ
Код
МСЕСФДЕС

МСЕСДИ

МСЕСРПЕКП
MСЕССПА
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Назив на предмет
Фотографска документација
и евалуација во естетската
стоматологија
Дигитална имплантологија:
Прецизно 3Д поставување
импланти со употреба на
компјутерски водени системи
Решавање проблеми во
ендодонтската праксa                            
Социо-психолошка анализа на
моќта на насмевката

Предавања

Семинари

СИР

Вкупно
часови

ЕКТС

30

15

30

150

5

30

15

30

150

5

30

15

30

150

5

30

15

30

150

5

МСЕСЕКПИ

Претприемништво и иновации

30

15

30

150

5

MСЕСЕКДЕК  

Деловна етика и комуникации

30

15

30

150

5

МСЕСЕКМУ

Маркетинг на услуги

30

15

30

150

5

структура на програмата

О

ваа студиска програма спаѓа во групата на регулирани професии за кои се
применуваат одредбите од Европските регулативи. Согласно тоа, за регулираните професии не важат одредбите од Законот за високото образование
во поглед на соодносот на задолжителни и изборни предмети.
Студентот во секој семестар запишува одреден број предмети кои носат
утврден број кредити. Бројот на запишани кредити во текот на еден семестар е вкупно 30 ЕКТС. Во состав на студиската програма е вкалкулирана практичната настава и
клиничка едукација. Изборни предмети се избираат од листата на изборни предмети
за првиот семестар, согласно предвидената програма.
Студентите преземаат едногодишна студиска програма во вредност од 60 ЕКТС кредити.
Програмата се состои од 6 задолжителни и два изборни предмети во вредност од
по 30 кредити, со вклучен магистерски труд.
Студиската програма е структурирана на следниов начин: Во прв семестар има четири предмети кои се задолжителни и за нив е задолжителна стручна пракса во вкупна
вредност од 30 кредити.
Во втор семестар има четири предмети од кои два се задолжителни, а два се изборни, кои се избираат од понудена листа на изборни предмети со вкупно 8 предмети за кои
е задолжителна стручна пракса и магистерски труд во вкупна вредност од 30 кредити.
Секој предмет вклучува во живо онлајн семинари и два дена практична обука и предавања. Деновите на посетеност се организираат во блокови. Со цел оптимално да се
интегрира магистерската диплома во нивната работна рутина, секој предмет е поддржан од дигитална содржина за настава и учење до која
може да се пристапи во флексибилно време.
Последниот (вториот) семестар е посветен на подготовка и компилација на магистерски труд на тема поврзана со
естетската стоматологија и преглед на клинички случај.
Изборот на предметите и нивната застапеност во студиските програми е во функција на образување квалитетни
и креативни стручни кадри. Во студискaтa програмa особено внимание е посветено на вградувањето и примената
на Европскиот кредит трансфер систем (ECTS) што треба
да овозможи непречена проодност и меѓународна мобилност на студентите на други високообразовни институции
на универзитетите.
Студентот преку своето присуство и учество низ целиот процес на студирање ќе има
активна улога во целокупниот образовен и научно-истражувачки процес, организирање
на стручни и научни собири, дебати, истражувачки семинари при реализацијата на студиската програма, за што ќе имаат можност непосредно да истражуваат и да се запознаваат со научната област. Концептот за мешано учење, кој вклучува дигитално учење
и учење со кратки блокови за присуство, им овозможува на учесниците да добијат највисоко ниво на академска и практична обука додека го ограничуваат времето надвор од
дома и од работа.
Програмата се спроведува преку комбинација на предавања, интерактивни семинари
и планирање на третманот и лабораториска вештина и клиничка практична обука. Се
изучува со скратено работно време во текот на една година или како учење на далечина
(микс од настава преку Интернет и блок настава во два семестра).
Програмата со скратено работно време се состои од 24 наставни дена. Студентите
можат да се одлучат да ја завршат наставата како еден ден во неделата или преку блок
настава од 2-3 блока распоредени низ целата година.
Студентите кои сакаат да преземат настава еден ден неделно треба да изберат опција со скратено работно време. Оние кои сакаат да ја полагаат наставата во блокови,
треба да ја изберат опцијата мешан режим. Странските студенти треба да ја изберат
опцијата за мешан режим.

Eдногодишна
студиска програма
во вредност од
60 ЕКТС кредити

15

И

курсеви

нститутот - Академијата за естетска стоматологија Ендомак нуди неколку видови курсеви по естетска стоматологија. Овие се дизајнирани да им
овозможат на докторите на стоматологија клинички вештини засновани на
докази со цел да ги вметнат естетските елементи во нивната секојдневна
грижа за пациентот. Овие курсеви се наменети за работа на стоматолози
кои веќе имаат воспоставена стоматолошка пракса и сакаат да учат пристап заснован
на докази за естетски третман, кои сакаат да останат на врвот на современата стоматологија и да можат со сигурност да ги задоволат и испорачаат рестовративните потреби
на пациентите со високи естетски очекувања.
Тие им помагаат на многу дипломирани стоматолози, како на национално така и на
меѓународно ниво, да ги постигнат своите цели за постдипломски студии, да ги прошират своите хоризонти и знаење за да обезбедат високо квалитетни функционални
стоматолошки реставрации со оптимална естетска вредност

КУРСЕВИ
ПО ЕСТЕТСКА
СТОМАТОЛОГИЈА
Овие курсеви нудат темелно истражување на најважните
теми на интердисциплинарна
естетска стоматологија и доволно обука во лабораторија
за вештини и клиника. Акцентот е ставен во стекнување
знаење, разбирање и вештини во областите на естетски
реставрации, современи
биоматеријали, плус клинички
процедури и техники базирани
на докази.

КУРСЕВИ ПО ЕНДОДОНЦИЈА
Болестите кои ја погодуваат забната пулпа и перирадикуларните ткива се ендемични
и поради нивната локација и големина, бараат посебни знаења и вештини за управување
со нив. Развојот на потребните интегрирани
знаења и вештини е сложен и предизвикувачки процес, кој бара ефективно менторство, водство и обука во когнитивните, техничките и
клиничките вештини.
Наменети се за работа на стоматолози кои
веќе имаат воспоставена стоматолошка пракса
и сакаат да учат пристап заснован на докази за
естетски третман. Курсевите за ендодонција
се фокусираат на запознавање на стоматолозите со ендодонтските техники кои вклучуваат
дијагностика и планирање на третманот, подготовка на канал и вештини за микроскопија.
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КУРСЕВИ ПО ЕСТЕТСКА
И РЕСТАВРАТИВНА
СТОМАТОЛОГИЈА

КУРСЕВИ ПО ПАРОДОНТОЛОГИЈА
Пародонталната болест, која ги уништува структурите за
поддршка на забите, е многу распространета низ целиот свет
и како такво се смета за сериозен јавен здравствен проблем
со реално влијание врз здравствениот систем. Потребата од
стоматолози да обезбедат соодветен основен пародонтален
третман е значително зголемена во последниве децении и
како такво, свеста за и способноста за лекување на пародонтот
е неопходна за сите стоматолошки професионалци.

Курсевите се фокусираат на периодонтологија и основните
хируршки вештини. Секој курс вклучува предавања поддржани од научни докази и се надополнети со релевантни практични работилници.
Овие курсеви се дизајнирани да им обезбедат на општите
стоматолози понатамошно разбирање на хируршките концепти и техники со акцент на дијагноза, планирање на третман
и клиничко управување и улогата на пародонтот во дневната
клиничка пракса. Опфаќаат аспекти како што се биолошките
концепти на менаџирање со мекото и тврдото ткиво за време на операцијата и се насочени кон стоматолози кои се надеваат дека ќе стекнат повеќе знаење и клинички вештини во
периодонтологијата, како начин да ги надополнат нивните секојдневни клинички активности.

Ресторативната стоматологија го
формира столбот на современата стоматологија за примарна здравствена
заштита. Областа постојано се развива додека се развиваат нови техники и
материјали и барањето стоматолозите
да бидат во тек станува постепено попредизвикувачко и потенцијално наградувачко.
Ресторативната стоматологија опфаќа широк спектар на специјалности
и обезбедува напредно знаење во различни области на фиксна протетика,
оперативна и имплантациона стоматологија и ендодонција и овозможува на
стоматолозите да развиваат современи
вештини, знаење и експертиза за самоуверено управување со потребите за
лекување на пациентите на сеопфатен
начин. Тоа е предизвикувачка и наградувачка дисциплина која постојано се
развива поради иновациите во дигиталната технологија, материјали и техники.
Ова е интензивна програма која одржува добра рамнотежа помеѓу теоретското знаење и практичната примена,
покрај компонентата за истражување.
Студентите се здобиваат со теоретско
и практично искуство во менаџирањето на пациенти со комплексни протетски потреби, користејќи пристап базиран на докази. Тие исто така ќе развијат
напредни вештини за дијагностицирање и планирање на третман, клиничка пракса, како и преземање на лабораториска работа за нивните пациенти.
Развојот на секоја од овие вештини ја
зајакнува самодоверба и способноста да се обезбеди успешен клинички
третман.
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КУРСЕВИ ПО
ОРАЛНА ХИРУРГИЈА
И ИМПЛАНТОЛОГИЈА
Курсевите по имплантологија ги опфаќаат и воведните и напредните вештини
за имплантологија. Модерната стоматологија за импланти постојано се развива и
претставува предизвици кои бараат нови
вештини, како и исполнување на високи
очекувања на пациентите во светот во кој
живееме денес. Програмата за обука наменета за стоматолози со малку или без
искуство во имплантната стоматологија
обезбедува солидна основа за обука и едукација базирана на докази. Постигнувањето на нови вештини во имплантната стоматологија ќе обезбеди основа за безбеден
третман на пациенти кои бараат забни импланти и ќе обезбеди наградувачка кариера во имплантната стоматологија. .

КУРСЕВИ ПО ДИГИТАЛНА СТОМАТОЛОГИЈА

Зголемената употреба на дигитална технологија во клиничката пракса ја подобрува грижата за пациентот со предвидливи и точни резултати.
Нашите нови објекти вклучуваат посебен пакет 3Д-работни процеси надополнет со компјутерски
помагала во нашите училници за клинички вештини. Ова ќе обезбеди интеграција и оптимизација на
експертизата за дигитален проток на работа за подобрување на клиничката обука.
Студенти на постдипломски студии од сите дисциплини, вклучително и ендодонција, орална хирургија, ортодонција, пародонтологија и протетика ќе имаат можност да бидат обучени за користење
на оваа врвна технологија.
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ПРОСТОР И ОПРЕМА

И

нститутот - Академија за естетска стоматологија има на располагање висококвалитетно опремен простор кој целосно ги задоволува нормативите и
стандардите за изведување настава и лаборатории за вежби и практична
обука.
Информатичко-технолошкиот центар на Институтот е опремен со најсовремена информатичка, телекомуникациска и телефонска опрема која овозможува континуиран проток на информации и вмрежување на сите негови единици во компактно и
мултифункционално информатичко јадро.
Ова наоѓа огромна примена во креирање и имплементирање на наставата на нов,
модерен и функционален начин (вклучувајќи електронско пријавување на испитите и
електронско оценување) што е во чекор со експанзијата на новата ера на информатичката технологија.
Информатичко-технолошкиот центар дава огромна поддршка во наставата која се
изведува во предавалните опремени со современа аудио-визуелна мултимедијална
компјутерска опрема.

Кабинетите и лабораториите се опремени со соодветен мебел, компјутери за сите
вработени, борд табли, флип чард табли, видео прожектори, принтери, скенери, неограничен интернет пристап, телефонски линии.
Нормативите за потребната опрема за изведување на наставата се организирани во
четири групи:
– Доволен број работни места во предавалните, кабинетите и лабораториите (практичните и други наставни семинари и работилници) за да може да се одржува целата
настава предвидена со студиската програма на високообразовната установа, што одговараат на нормативите за големината на групата.
– Опременост и функционалност на лабораториите, праксата и семинарите со опрема за индивидуална работа, согласно со предметните програми кои се изведуваат,
според ISO или други релевантни меѓународно признати стандарди;
– Опременост и функционалност на компјутерските лаборатории со компјутери за
инивидуална работа на студентите, согласно со предметните програми во рамките на
студиската програма;
– Можност за приклучување на сопствените компјутери до 10% од вкупниот број
студенти истовремено на информатичката мрежа во Институтот.
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Расположивиот простор и бројот на работните места ги надминуваат основните нормативни барања. Просторот предвиден за реализација на студиската програма е комплетно опремен со мрежно поврзани компјутери, со што секој специјализант за време
на предавањата и аудиториските вежби ќе има на располагање мрежно поврзан компјутер со соодветен софтвер.
За потребите на Институтот, на располагање е и врвна стоматолошка опрема од
најреномирани светски производители, со технички можности кои ги задоволуваат највисоките стандарди во работењето. Материјалите за работа внимателно се одбираат и
за реставрација на забите се користат исклучиво материјали со висок квалитет.

Во рамките на Институтот работат специјалистички ординации по орална хирургија
и имплантологија, стоматолошка протетика и ортодонција, ендодонција, парадонтологија, рендген кабинети опремени со дигитални ортопантомографски и 3Д томографски
апарати, заботехничка лабораторија во Струмица, Скопје, Гевгелија и Дојран, едукативен центар со фото студио за естетска и реставративна стоматологија и дигитално
дизајнирање на насмевката (DSD) и 3D.RTG рендген дијагностички центар.
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Лабораториите исто така овозможуваат секој специјализант да има пристап до опремата при изведување на лабораториските вежби. Исто така, на располагање се Рендген кабинети со 3Д апарати за имплантологија и РТГ ортопантограми за дијагностички
иследувања, протетски скенери, ендодонтски микроскопи, апарати за белење на заби,
фото студио со компјутерски имаџининг.

БИБЛИОТЕКА
Приватниот научно-образовен институт –
Академија за естетска стоматологија има библиотека која во своја сопственост ги има сите
книги во печатена или електронска форма кои
се наведени како задолжителна и дополнителна литература во сите предметни програми што
се изведуваат во таа високообразовна установа.
Во библиотеките на Академијата за естетска
стоматологија и во е-библиотеката достапна на
порталот, како и кај предметните професори, се
обезбедени доволно наслови како за потребите
на наставата по студиската програма така и за
персонален развој, имаат на располагање библиотека со повеќе книги во печатена форма и
голем број електронски изданија на книги, публикации и научни трудови.

СПИСАНИЕ JAADE
Списанието JAADE е публикација на Академијата за обезбедување најнови информации за
клиничките третмани, козметичките стоматолошки и забнотехнички технологии и техники,
и многу повеќе од водечките стоматолози, лабараториски техничари и специјалисти.
Членовите на Академијата имаат право да
објавуваат свои стручни трудови во публикацијата што ја добиваат во печатена и во дигитална верзија

Придружете ни се
за престиж
и многу придобивки!
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Проф. д-р Стипица Поповски
Спец. по ортодонција
Претседател на Наставно
- научниот совет

Прим. д-р Коте Тасевски
Спец. по болести на забите
и ендодонтот
Oсновач и челник на IACD

Проф. д-р Нада Петрушева
Доктор на Економски науки
Директор

Проф. д-р Јован Јовчески
Доктор на Правни науки
Правен консултант

НАДВОРЕШНИ ЧЛЕНОВИ

Проф. д-р
Асен Џолев
Максило-фацијален
хирург
Р. Србија

Проф. д-р
Саша Станковиќ
Спец. по
стоматолошка
протетика
Р. Србија

Проф. д-р
Даниела Х. Тасевска
Спец. по педагошка
и возрасна
психологија
Р. Бугарија

Проф. д-р
Георги Томов
Орален паталог,
парадонтолог,
спец. по ласерска
стоматологија
Р. Бугарија

Д-р Росен
Венелинов
Спец. по естетска и
реставративна
стоматологија и
ендодонција
Р. Бугарија

Проф. д-р
Амос Јахав
Максилофацијален хирург
директор на Аугма
биоматеријали
Израел

СТРУЧНИ СОРАБОТНИЦИ
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Д-р спец. Виктор
Стефановски
Спец. по стоматолошка
протетика, едукатор и
активен предавач, докторант

Д-р спец. Елена Василевска
Ѓеоргиева
Спец. по ортодонција,
едукатор и активен предавач,
магистрант по естеска
стоматологија

М-р д-р спец. Ирина
Трајковска - Зареска
Спец. по стоматолошка
протетика

Д-р Ана Кртолица-Георгиев
едукатор и активен предавач,
магистрант по естеска
стоматологија

кадровска структура
ПРОФЕСОРИ

Проф. д-р Киро Папакоча
Спец. по орална хирургија и
имплантологија

Прим. д-р сци Ванчо Спиров,
Спец. по орална хирургија и
имплантологија
DDS, MSc, PhD

Прим. д-р спец.
Димитар Тасевски
Спец. по орална хирургија и
имплантологија
Mis Speaker - Implant dentistry

Проф. д-р Сабетим Черкези
Спец. по ортодонција

Доц. д-р Хасим Хавзиу
Спец. по орална хирургија и
имплантологија

Прим. д-р сци Томе Тасевски,
Спец. по парадонтологија и
ласерска стоматологија
DDS, MSc, PhD

Проф. д-р Владо Ванковски
Спец. по стоматолошка
протетика

Д-р спец. Ристо Панајоту
Спец по ендодонција
Style Italiano Silver Member

Д-р Александар Трајаноски
Магистрант по естеска
стоматологија, едукатор и
презентер (DSD, Dental
Photography & Smile Makeover)

Д-р Марио Јурхар
Магистрант по естеска
стоматологија , едукатор и
презентер на Vatech - РТГ
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