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Ko ng re s i i 4 RT Mbarëshqiptar i Stomatologjisë

Prof. Asoc. DORJAN HYSI
Kryetari i Shoqatës Dentare Shqiptare

Të nderuar Kolegë!
Shoqata Dentare Shqiptare është mirënjohëse që Kongresi i 4-rt Mbarëshqiptar i Stomatologjisë po
mbahet në Tiranë. Ky është një eveniment i cilin përfaqëson dhe na bashkon të gjithë ne profesionistët
e stomatologjisë. Ky aktivitet shkencor mbarëshqiptar e mori fillesën 6- vite më parë në Tiranë dhe
më pas vazhdoi rrugën e tij në Prishtinë dhe Shkup. Në rajonin tonë kanë ndodhur shumë ndryshime
politike, ekonomike të cilat kanë prekur edhe shërbimin stomatologjik. Këto ndryshime të influencuara
edhe nga teknologjia dhe evidenca e re shkencore kanë bërë që cilësia dhe pritshmëritë për këtë
shërbim të rriten. Shumë evente shkencore organizohen çdo vit, dhe janë një dëshmi e aktivitetit të
shoqatave të profesionistëve, por ky kongrese ka veçantinë e tij pasi bashkon të gjithë kolegët shqiptarë
pavarësisht vendit se ku e ushtrojnë praktikën e tyre profesionale.
Programi i aktivitetit përmban prezantime shkencore nga lektorë të ftuar të njohur në arenën
Ndërkombëtare. Kjo do të ofrojë mundësi për t’u informuar por edhe për të diskutuar me këta ekspertë
mënyrat e reja të diagnostikimit, parandalimit apo trajtimit që ata do të paraqesin. Një ndër elementët
kryesorë të këtij aktiviteti është paraqitja e prezantimeve nga ana e kolegëve nga Shqipëria, Kosova
dhe Maqedonia. Këto punime shkencore përfaqësojnë të gjitha specialitetet e shërbimit dentar dhe
do të nxisin debatin lidhur me mënyrën e hartimit, implementimit dhe rezultatet e këtyre punimeve
kërkimore-shkencore. Gjithashtu, ky aktivitet shërben për të rritur perceptimin për shëndetin e gojës
dhe higjienën nga ana e komunitetit dhe politikbërësve, me qëllim mbështetjen e shërbimit profilaktik
dhe parandalues dhe hartimin e programeve të organizuara lokale dhe kombëtare. Pjesë e këtij kongresi
është edhe ekspozita dentare, ku nëpërmjet distributorëve përfaqësohen kompani multinacionale të
cilat ofrojnë produkte dhe teknologji të re. Ekspozita dentare luan një rol të rëndësishëm për personelin
primar apo sekondar që ofron shërbimin dentar. Përveç pjesës shkencore profesorët dhe kolegët e
ftuar dhe pjesëmarrës nga jashtë Shqipërisë do të kenë mundësi të kalojnë disa ditë të bukura duke
vizituar Tiranën ose qytete të tjera të vendit tonë.
Duke ju uruar të gjithëve mirëseardhjen ju ftojë të kontribuojmë të gjithë së bashku në realizimin e një
kongresi të suksesshëm.
Miqësisht
Prof. Asoc. DORJAN HYSI
Kryetar i Shoqatës Dentare Shqiptare
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Ko ng re s i i 4 RT Mbarëshqiptar i Stomatologjisë

Prof. FEJZI KERAJ
President Nderi i Kongresit

Të nderuar Kolegë!
Më datë 5-7 Nëntor 2015 do të zhvillohet Kongresi i 4-rt Mbarëshqiptar i Stomatologjisë e cila përkon
edhe me Konferencën vjetore të 21 të Stomatologjisë, që do të zhvillohet në Hotel Tirana International.
Kongresi do të zhvillojë punimet në një atmosferë bashkëpunimi ndërmjet mjekëve stomatolog të
Shqipërisë, Kosovës, shqiptarëve të Maqedonisë dhe të ftuarve nga vende të ndryshme të Europës.
Ky event do të ndikojë pozitivisht në forcimin e marrdhënieve shoqërore, shkencore dhe profesionale
ndërmjet stomatologëve, ku do të vlerësohet progresi që ka stomatologjia sot në Shqipëri dhe më
gjerë.
Organizatorët e këtij kongresi me shumë përkushtim kanë synuar që nëpërmjet leksioneve dhe temave
klinike, mjekët stomatolog të përfitojnë nga të rejat në stomatologji për të zgjidhur në praktikën e
përditëshme problemet në shërbimin stomatologjik.
Në kongres do të referojnë Profesorë Shqiptarë si dhe do të na nderojnë me leksionet e tyre Profesorë
nga Italia, Turqia, Greqia, etj.
Dua të falenderoj gjithë lektorët në këtë kongres për kontributin e tyre teorik dhe praktik dhe t’i uroj
kongresit punë të mbarë!
President Nderi i Kongresit
Prof. FEJZI KERAJ
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Ko ng res i i 4 RT Mbarëshqiptar i Stomatologjisë

KONGRESI I 4RT MBARËSHQIPTAR
I STOMATOLOGJISË
5-7 NËNTOR 2015

■ LEKSIONET
■ E ENJTE, 5 NËNTOR
■ Hotel Tirana International - Salla Balsha
Orari
08:00 - 09:00
09:00 - 09:30
09:30 - 09:35
09:35 - 10:00
10:00 - 10:10
10:10 - 10:30
10:30 - 10:35
10:35 - 11:00
11:00 - 11:30
11:30 - 12:00
12:00 - 12:05
12:05 - 12:30
12:30 - 13:00
13:00 - 13:05
13:05 - 13:30
13:30 - 15:00
15:00 - 15:30
15:30 - 15:35
15:35 - 16:00
16:00 - 16:30
16:30 - 16:35
16:35 - 17:00
17:00 - 19:00

Autori
Tema
REGJISTRIME
Moderatorë: Prof. Lindita XHEMNICA, Prof. Asoc. Dorjan HYSI
Fejzi KERAJ
Vlerësimi i elementëve retentiv në protezat e skeletuara në varësi të defekteve
dhëmbore (Pjesa 1)
PYETJE - DISKUTIM
Fejzi KERAJ
Vlerësimi i elementëve retentiv në protezat e skeletuara në varësi të defekteve
dhëmbore (Pjesa 2)
Ilir SHAMATA
Legjislacioni dhe rregullat e edukimit në vazhdim për profesionistët e
shëndetësisë
Xhina MULO
Ortodoncia e rrugës së ajrit- një paradigmë e re (Pjesa 1)
PYETJE - DISKUTIM
Xhina MULO
Ortodoncia e rrugës së ajrit- një paradigmë e re (Pjesa 2)
PUSHIM KAFE
Moderatorë: Prof. Rozarka BUDINA, Prof. Besnik GAVAZI
Dorjan HYSI
Emergjencat në endodonti dhe menaxhimi i tyre (Pjesa 1)
PYETJE - DISKUTIM
Dorjan HYSI
Emergjencat në endodonti dhe menaxhimi i tyre (Pjesa 2)
Etleva DROBONIKU
Hipersensitiviteti dentinar dhe menaxhimi i tij (Pjesa 1)
PYETJE - DISKUTIM
Etleva DROBONIKU
Hipersensitiviteti dentinar dhe menaxhimi i tij (Pjesa 2)
REGJISTRIME
Moderatorë: Prof. Asoc. Agron METO, Prof. Diana BROVINA
Adem ALUSHI
Kandidoza Orale (Pjesa 1)
PYETJE - DISKUTIM
Adem ALUSHI
Kandidoza Orale (Pjesa 2)
Merita BARDHOSHI
Kirurgjia preprotetike një alternativë e mirë në funksion të trajtimeve
protetike (Pjesa 1)
PYETJE - DISKUTIM
Merita BARDHOSHI
Kirurgjia preprotetike një alternativë e mirë në funksion të trajtimeve
protetike (Pjesa 2)
Ceremonia e hapjes së Kongresit

■ Hotel Tirana International - Salla Abret
Orari
08:00 - 09:00
09:00 - 09:30
09:30 - 09:35
09:35 - 10:00
10:00 - 10:30
10:30 - 10:35
10:35 - 11:00
11:00 - 11:30

Autori
Tema
REGJISTRIME
Moderatorë: Prof. Pavli KONGO, Prof. Asoc. Edit XHAJANKA
Çeljana TOTI
Trajtimi i hershëm në studimet mbi baza shkencore të evidentuara (Pjesa 1)
PYETJE - DISKUTIM
Çeljana TOTI
Trajtimi i hershëm në studimet mbi baza shkencore të evidentuara (Pjesa 2)
Rozarka BUDINA
Dentistria restorative tek të moshuarit (Pjesa 1)
PYETJE - DISKUTIM
Rozarka BUDINA
Dentistria restorative tek të moshuarit (Pjesa 2)
PUSHIM KAFE
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11:30 - 12:00
12:00 - 12:05
12:05 - 12:30
12:30 - 13:00
13:00 - 13:05
13:05 - 13:30
13:30 - 15:00
15:00 - 15:30
15:30 - 15:35
15:35 - 16:00
16:00 - 16:30
16:30 - 16:35
16:35 - 17:00
17:00 - 19:00

Moderatorë: Prof. Asoc. Çeljana TOTI, Dr. Arjana MALLTEZI
Edit XHAJANKA
Konstruktimi i protezave totale nëpërmjet pllakave bazale (Pjesa 1)
PYETJE - DISKUTIM
Edit XHAJANKA
Konstruktimi i protezave totale nëpërmjet pllakave bazale (Pjesa 2)
Lindita XHEMNICA
Efikasiteti i silanteve në prevenimin e kariesit në dhëmbet permanent (Pjesa 1)
PYETJE - DISKUTIM
Lindita Xhemnica
Efikasiteti i silanteve në prevenimin e kariesit në dhëmbet permanent (Pjesa 2)
REGJISTRIME
Moderatorë: Prof. Ruzhdie QAFMOLLA, Msc. Esat BARDHOSHI
Ramazan ISUFI
Filozofia jonë në trajtimin e infeksioneve odontogjene të regjionit OMF (Pjesa 1)
PYETJE - DISKUTIM
Ramazan ISUFI
Filozofia jonë në trajtimin e infeksioneve odontogjene të regjionit OMF (Pjesa 2)
Almiro GURAKUQI
Bashkëjetesa e implanteve me nervin alveolar inferior përtej kufizimeve
(Pjesa 1)
PYETJE - DISKUTIM
Almiro GURAKUQI
Bashkëjetesa e implanteve me nervin alveolar inferior përtej kufizimeve
(Pjesa 2)
Ceremonia e hapjes së Kongresit

■ E PREMTE, 6 NËNTOR
■ Hotel Tirana International - Salla Balsha
Orari
08:00 - 09:00
09:00 - 09:30
09:30 - 09:35
09:35 - 10:00
10:00 - 10:30
10:30 - 10:35
10:35 - 11:00
11:00 - 11:30
11:30 - 12:00
12:00 - 12:05
12:05 - 12:30
12:30 - 13:00
13:00 - 13:05
13:05 - 13:30
13:30 - 14:30
14:30 - 15:00
15:00 - 15:05
15:05 - 15:30
15:30 - 16:00
16:00 - 16:05
16:05 - 16:30
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Autori
Tema
REGJISTRIME
Moderatorë: Prof. Fejzi KERAJ, Dr. Ali GASHI
Roberto SCOTTI
Teknologjitë e reja dixhitale në protezim (Pjesa 1)
PYETJE - DISKUTIM
Roberto SCOTTI
Teknologjitë e reja dixhitale në protezim (Pjesa 2)
Paola VASSALLO
Platforma për një shëndet më të mirë oral në Europë (Pjesa 1)
PYETJE - DISKUTIM
Paola VASSALLO
Platforma për një shëndet më të mirë oral në Europë (Pjesa 2)
PUSHIM KAFE
Moderatorë: Prof. Asoc. Etleva DROBONIKU, Prof. Asoc. Dorjan HYSI
Claudine-Florence
Periimplatitis (Pjesa 1)
Yumbu-Kondi
PYETJE - DISKUTIM
Claudine-Florence
Periimplatitis (Pjesa 2)
Yumbu-Kondi
Mustafa SANCAR ATAÇ
Si mund të arrijmë vëllimin e përshtatshëm të indeve të forta në terapinë e
Implanteve (Pjesa 1)
PYETJE - DISKUTIM
Mustafa SANCAR ATAÇ
Si mund të arrijmë vëllimin e përshtatshëm të indeve të forta në terapinë e
Implanteve (Pjesa 2)
PUSHIM
Moderatorë: Prof. Ramazan ISUFI, Dr. Nedim KASEMI
Moschos
Rëndësia e evidencës dhe përdorimi i saj në praktikën klinike ortodontike
PAPADOPOULOS
(Pjesa 1)
PYETJE - DISKUTIM
Moschos
Rëndësia e evidencës dhe përdorimi i saj në praktikën klinike ortodontike
PAPADOPOULOS
(Pjesa 2)
Giovanni
Ankorimi skeletik nё ortodoncinё pre-protetike: avantazhet dhe evidencat
MANES GRAVINA
klinike (Pjesa 1)
PYETJE - DISKUTIM
Giovanni
Ankorimi skeletik nё ortodoncinё pre-protetike: avantazhet dhe evidencat
MANES GRAVINA
klinike (Pjesa 2)
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■ Hotel Tirana International - Salla Consortium
Orari
08:00 - 09:00
09:00 - 09:30
09:30 - 09:35
09:35 - 10:00
10:00 - 10:30
10:30 - 10:35
10:35 - 11:00
11:00 - 11:30
11:30 - 12:00
12:00 - 12:05
12:05 - 12:30
12:30 - 13:00
13:00 - 13:05
13:05 - 13:30
13:30 - 14:30
14:30 - 15:00
15:00 - 15:05
15:05 - 15:30
15:30 - 16:00
16:00 - 16:05
16:05 - 16:30

Autori
Tema
REGJISTRIME
Moderatorë: Prof. Asoc. Etleva DROBONIKU, Prof. Adem ALUSHI
Filadelfo CONIGLIONE
Sedacioni në stomatologji (Pjesa 1)
PYETJE - DISKUTIM
Filadelfo CONIGLIONE
Sedacioni në stomatologji (Pjesa 2)
Livio GALLOTTINI
Të rejat e fundit dhe prespektiva në endodonti (Pjesa 1)
PYETJE - DISKUTIM
Livio GALLOTTINI
Të rejat e fundit dhe prespektiva në endodonti (Pjesa 2)
PUSHIM KAFE
Moderatorë: Prof. Rozarka BUDINA, Dr. Filip ZOTO
Kujtim SHALA
Retencioni dhe stabilizimi i protezave totale mandibulare me mini implante
dentare (Pjesa 1)
PYETJE - DISKUTIM
Kujtim SHALA
Retencioni dhe stabilizimi i protezave totale mandibulare me mini implante
dentare (Pjesa 2)
Veton HOXHA
Kompleksi endodontik. Kur, si dhe sa? (Pjesa 1)
PYETJE - DISKUTIM
Veton HOXHA
Kompleksi endodontik. Kur, si dhe sa? (Pjesa 2)
PUSHIM
Moderatorë: Prof. Asoc. KujƟm SHALA, Dr. Brunilda KOÇI
Fatmir DRAGIDELLA
Teknikat e terapisë regjenerative të sëmundjeve parodontale (Pjesa 1)
PYETJE - DISKUTIM
Fatmir DRAGIDELLA
Teknikat e terapisë regjenerative të sëmundjeve parodontale (Pjesa 2)
Enida PETRO
Prevalenca e kariesit të fëmijërisë së hershme në fëmijët 3-5 vjeç në kopshtet
publike të Tiranës (Pjesa 1)
PYETJE - DISKUTIM
Enida PETRO
Prevalenca e kariesit të fëmijërisë së hershme në fëmijët 3-5 vjeç në kopshtet
publike të Tiranës (Pjesa 2)

■ E SHTUNË, 7 NËNTOR
■ Hotel Tirana International - Salla Balsha
Orari
09:00 - 09:30
09:30 - 09:35
09:35 - 10:00
10:00 - 10:30
10:30 - 10:35
10:35 - 11:00
11:00 - 11:30
11:30 - 12:00
12:00 - 12:05
12:05 - 12:30
12:30 - 13:00
13:00 - 13:05
13:05 - 13:30
13:30 - 14:30
14:30 - 15:00
15:00 - 15:05

Autori
Tema
Moderatorë: Prof. Xhina MULO, Prof. Adem ALUSHI
Camillo D’ARCANGELO
Restaurimi me invazion minimal: situata aktuale (Pjesa 1)
PYETJE - DISKUTIM
Camillo D’ARCANGELO
Restaurimi me invazion minimal: situata aktuale (Pjesa 2)
Michele PAOLANTONIO Evolucioni i Ripërtëritjes Periodontale, nga vitet ‘80 drejt së ardhmes (Pjesa 1)
PYETJE - DISKUTIM
Michele PAOLANTONIO Evolucioni i Ripërtëritjes Periodontale, nga vitet ‘80 drejt së ardhmes (Pjesa 2)
PUSHIM KAFE
Moderatorë: Prof. Ramazan ISUFI, Prof. Asoc. Nazmi KOÇI
Nicola SGARAMELLA
Kirurgjia rindërtuese paraimplantuese dhe implantet (Pjesa 1)
PYETJE - DISKUTIM
Nicola SGARAMELLA
Kirurgjia rindërtuese paraimplantuese dhe implantet (Pjesa 2)
Luciano ARTESE
Roli i anatomisë patologjike në kërkimin e aplikuar në stomatologji (Pjesa 1)
PYETJE - DISKUTIM
Luciano ARTESE
Roli i anatomisë patologjike në kërkimin e aplikuar në stomatologji (Pjesa 2)
PUSHIM
Moderatorë: Prof. Xhina MULO, Prof. Asoc. KujƟm SHALA
Renato CELLETTI
Punimet e implanteve imediate: Ura Kolumbus (Pjesa 1)
PYETJE - DISKUTIM
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15:05 - 15:30
15:30 - 16:00
16:00 - 16:05
16:05 - 16:30

Renato CELLETTI
Vinio MALAGNINO
PYETJE - DISKUTIM
Vinio MALAGNINO

Punimet e implanteve imediate: Ura Kolumbus (Pjesa 2)
Prioritetet e instrumentave NiTi në Endodonti (Pjesa 1)
Prioritetet e instrumentave NiTi në Endodonti (Pjesa 2)

■ Hotel Tirana International - Salla Consortium
Orari
09:00 - 09:30
09:30 - 09:35
09:35 - 10:00
10:00 - 10:30
10:30 - 10:35
10:35 - 11:00
11:00 - 11:30
11:30 - 12:00
12:00 - 12:05
12:05 - 12:30
12:30 - 13:00
13:00 - 13:05
13:05 - 13:30
13:30 - 14:30
14:30 - 15:00
15:00 - 15:05
15:05 - 15:30
15:30 - 16:00
16:00 - 16:05
16:05 - 16:30

Autori
Tema
Moderatorë: Prof. Rozarka BUDINA, Dr. Bukurosh ÇEREKJA
Gianluca GAMBARINI
Endodontia 3D (Pjesa 1)
PYETJE - DISKUTIM
Gianluca GAMBARINI
Endodontia 3D (Pjesa 2)
Gary UNTERBRINK
Kompozitet e drejtpërdrejta (Pjesa 1)
PYETJE - DISKUTIM
Gary UNTERBRINK
Kompozitet e drejtpërdrejta (Pjesa 2)
PUSHIM KAFE
Moderatorë: Dr. Enida PETRO, Dr. Manola KELMENDI
Marco PISCOPO
Evolimi i kulteve sferike në implantologjinë moderne: drejt konceptit të ri të
kulteve me profil të ulët (Pjesa 1)
PYETJE - DISKUTIM
Marco PISCOPO
Evolimi i kulteve sferike në implantologjinë moderne: drejt konceptit të ri të
kulteve me profil të ulët (Pjesa 1)
Kleanthis MANULAKIS
Prevenimi dentar profesional i dhëmbëve dhe implanteve, çelësi
i mirëmbajtjes së suksesshme afatgjatë të higjienës orale (Pjesa 1)
PYETJE - DISKUTIM
Kleanthis MANULAKIS
Prevenimi dentar profesional i dhëmbëve dhe implanteve, çelësi
i mirëmbajtjes së suksesshme afatgjatë të higjienës orale (Pjesa 2)
PUSHIM
Moderatorë: Msc. Andis QËNDRO, Msc. Esat BARDHOSHI
Bardhyl REÇANI
Ndikimi i faktorëve biologjikë në shfaqjen e Periimplantitit (Pjesa 1)
PYETJE - DISKUTIM
Bardhyl REÇANI
Ndikimi i faktorëve biologjikë në shfaqjen e Periimplantitit (Pjesa 2)
Gary UNTERBRIK
Cementimi adeziv (Pjesa 1)
PYETJE - DISKUTIM
Gary UNTERBRIK
Cementimi adeziv (Pjesa 2)

■ PREZANTIMET ORALE
■ E ENJTE, 5 NËNTOR
■ Hotel Tirana International - Salla Teuta
Orari
08:00 - 09:00
09:00 - 09:10
09:10 - 09:20
09:20 - 09:30
09:30 - 09:40
09:40 - 09:50
09:50 - 10:00
10:00 - 10:10
10:10 - 10:20
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Autori
Tema
REGJISTRIME
Moderatorë: Prof. Ramazan ISUFI, Dr. Doris MINGOMATAJ
Pavli KONGO
Rezultatet e largëta të trajtimeve endodontike (Studim Radiologjik)
Sherif SHAQIRI
Shkaqet e pranimit ose të refuzimit të trajtimit protetik të rekomanduar
Manola KELMENDI
Menaxhimi i ankthit gjatë trajtimeve dentare në moshat pediatrike
Brunilda GASHI CEKOGLU Direktiva për implante të suksesshëm e jetëgjatë
Almira ISUFI
Rezistenca ndaj frakturës së dhëmbëve të trajtuar endodontikisht me dy
kavitete hyrës të ndryshëm
PYETJE - DISKUTIM
Moderatorë: Prof. Ramazan ISUFI, Dr. Doris MINGOMATAJ
Brunilda KOÇI
Efekti i degradimit të lidhjes cement - zirkonium gjatë qëndrimit afatgjatë në
kushtet e lagështirës
Besian ABAZI
Antibiotikët në patologjinë periodontale të avancuar: Terapia duale - Kur
duhet përshkruar dhe në cilën dozë?
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Programi
10:20 - 10:30
10:30 - 10:40

Edlira BARUTI
Kreshnik KERAJ

10:40 - 10:50
10:50 - 11:00
11:00 - 11:30

Rozafa DRAGUSHA
PYETJE - DISKUTIM
PUSHIM KAFE
Moderatorë: Prof. Asoc. Merita BARDHOSHI, Msc. Orsiola NIKA
Ina DROBONIKU
Anestezia lokale në moshat pediatrike
Jakup VRIONI
Përdorimi i Artrocentezës në pacientë me disfunksion të Artikulacionit
Temporo-Mandibular
Aida METO
Endodoncia induktive transkanalare dhe rezultatet histologjike të veprimit të saj
Grej MALO
Reaksionet alergjike në praktikën dentare
Benarda BEQARAJ
Menaxhimi kirurgjikal me diode lazer i kaninëve të retinuar maksilar në
terapinë ortodontike
PYETJE - DISKUTIM
Moderatorë: Olja TANELLARI, Dr. Kreshnik KERAJ
Besim HAJDARI
Komplikimet pas ngritjes së sinuseve maksilar dhe shtimit të kockës artificiale
tek pacientët duhanpirës
Michele TEPEDINO
Rezultatet e trajtimit me ekstraksione seriale në pacientët me probleme të
ndryshme dento-skeletike
Shefqet MULLA
Asocimi i sëmundjeve parodontale dhe faktorëve predispozues tek të rinjtë
shqiptarë
Eriona SKANA
Kujdesi gjatë trajtimeve dentare në shtatëzënësi
Lulëjeta FERIZI SHABANI Shëndeti oral te fëmijët e moshës shkollore në Kosovë
PYETJE - DISKUTIM
REGJISTRIME
Moderatorë: Dr. Alketa QAFMOLLA, Msc. Edlira BARUTI
Nineta FINO SARAÇI
Trajtimi kirurgjikal-ortodontik i kaninit, lateralit dhe centralit të retinuar si
zgjidhja optimale (Rast klinik)
Renato ISUFI
Një nevus kutan gjigand i operuar me Z-plastike në Shërbimin e Kirurgjisë
OMF (Rast Klinik)
Sebahate XËRXA
Terapia kirurgjiko - ortodontike e dhëmbëve të impaktuar
Vesna OSMANAGIQ
Izolimi i fushës operatore nëpërmjet digës (Raste klinike në Endodonti dhe
Dentistri Restorative)
Stela PANTEQI
Rehabilitim estetik i regjonit anterior me faseta të gatshme kompoziti
PYETJE - DISKUTIM
Moderatorë: Dr. Alketa QAFMOLLA, Msc. Edlira BARUTI
Alba BIMO
Trajtimi i grumbullimeve dentare me aparate të padukshëm (Rast klinik)
Algen ISUFI
Fistulat oro-antrale dhe menaxhimi i tyre në Shërbimin e Kirurgjisë OMF,Tiranë
Alket BEJA
Trajtimi ortodontiko-kirurgjikal i kaninit të retinuar maksilar
Ajola NASTI
Indeksi i sëmundshmërisë karioze ndërmjet studentëve të stomatologjisë në
Universitetin Aldent
Olja TANELLARI
Efikasiteti i aparateve miofunksionale të sistemeve Trainer në trajtimin e
hershëm ortodontik
PYETJE - DISKUTIM
Ceremonia e hapjes së Kongresit

11:30 - 11:40
11:40 - 11:50
11:50 - 12:00
12:00 - 12:10
12:10 - 12:20
12:20 - 12:30
12:30 - 12:40
12:40 - 12:50
12:50 - 13:00
13:00 - 13:10
13:10 - 13:20
13:20 - 13:30
13:30 - 15:00
15:00 - 15:10
15:10 - 15:20
15:20 - 15:30
15:30 - 15:40
15:40 - 15:50
15:50 - 16:00
16:00 - 16:10
16:10 - 16:20
16:20 - 16:30
16:30 - 16:40
16:40 - 16:50
16:50 - 17:00
17:00 - 19:00

Ortodoncia e përshpejtuar, ëndërr apo realitet?
Precizioni dhe suksesi i punimeve protetike në varësi të materialeve të masave
të përdorura
Përdorimi i Mock-up-it në Dentistrinë Estetike

■ E PREMTE, 6 NËNTOR
■ Hotel Tirana International - Salla Abret
Orari
08:00 - 09:00
09:00 - 09:10
09:10 - 09:20
09:20 - 09:30

Autori
Tema
REGJISTRIME
Moderatorë: Dr. Enida PETRO, Dr. Manola KELMENDI
Kapllan MANÇE
Ngritja e sinusit maksilar me bone - graft human dhe plazëm
Erda QORRI
Retraksionet gingivare, si të trajtojmë raste të ndryshme klinike
Doris MINGOMATAJ
Buzëqeshja, dizenjimi i saj dhe impakti psikosocial i estetikës dentare
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Programi
09:30 - 09:40

Elida GJINI

09:40 - 09:50
09:50 - 10:00

15:40 - 15:50
15:50 - 16:00
16:00 - 16:10

Edlira DEDAJ
PYETJE - DISKUTIM
Moderatorë: Dr. Enida PETRO, Dr. Manola KELMENDI
Alketa QAFMOLLA
Mungesa e dhëmbëve, pasojat dhe mënyrat e trajtimit të tyre
Neada HYSENAJ
Teknika e masës terciare në realizimin e protezave totale të lëvizshme
Anisa DEMROZI
Llojet e ndryshme të ruajtësve të hapësirave
Emin KUZUMI
A mund të gjendet trashësia e dentinës para preparimit të dhëmbit
Luan MAVRIQI
Sinusi maksilar: Sfidat e trajtimit implantar në atrofitë e theksuara të maksilës
posteriore
PYETJE - DISKUTIM
PUSHIM KAFE
Moderatorë: Prof. Asoc. Edit XHAJANKA, Msc. Gerta KAÇANI
Manjola GUSHO
Briketat self-ligating: E tashmja dhe e ardhmja e tyre
Adela ALUSHI
Evoluimi dhe përparësitë e teknologjive imazherike në dentistri (Review)
Alba KOSHOVARI
Periodontit kronik si faktor potencial risku në sëmundjen perimplantare
Edasjona HOXHAJ
Avantazhet e Skanerit 3D dhe përdorimi i tij në çdo fushë të stomatologjisë
Gurien DEMIRAQI
Eksperienca jonë në përdorimin e anestezisë së përgjithshme në kirurgjinë
dhe implantologjinë dentare
PYETJE - DISKUTIM
Moderatorë: Prof. Asoc. Edit XHAJANKA, Msc. Gerta KAÇANI
Kaltrina BEQIRI
Llojet e dëmtimeve të protezave dentare të përdorura dhe frekuenca e tyre
Ledia GAXHO PEPA
Implantet e shkurtra në praktikën klinike për rehabilitimin e nofullave pa
dhëmbë
Seha MUSTAFAI
Terapia me antibiotikë të infeksioneve odontogjene
Eva HABAZAJ DHIMA
“Meth Mouth - Goja Met”
Fadil AZIZI
Ndikimi i kurorave teke në shëndetin dentar dhe parodontal
PYETJE - DISKUTIM
PUSHIM
Moderatorë: Prof. Rozarka BUDINA, Prof. Asoc. Dorjan HYSI
Mirlinda SOPI
Struktura e DMFT-së te fëmijët e klasëve të pesta dhe të nënta në shkollat
fillore të Prishtinës
Stojanka PALLKO
Vlerësimi i shkallës së ankthit dhe frikës, të evidentuara tek pacientët përpara
ndërhyrjes kirurgjikale
Zana LILA KRASNIQI
Okluzioni si shkaktar i mundshëm në shfaqjen e Çrregullimeve të Nyjes
Temporo-Mandibulare
Zana SEJFIJA
Citokinet inflamatore në monocitet e ekspozuara ndaj nano partikulave të
Zink-Oksidit
Frensis DUDO
Kariesi sekondar-Etiologjia,klinika,parandalimi dhe menaxhimi
PYETJE - DISKUTIM
Moderatorë: Prof. Rozarka BUDINA, Prof. Asoc. Dorjan HYSI
Orsiola NIKA
Sensitiviteti post-operativ pas përdorimit të dy metodave të ndryshme të
bondimit
Gersi VERÇANI
Bruksizmi, gjeneza dhe trajtimi i tij
Xhanina GAVAZI
Morfologjia e sistemit kanalar në dhëmbët incizivë mandibular
Amet DEMIRI
Analiza e simptomave post-operative pas trajtimit kirurgjiko - endodontik

16:10 - 16:20

PYETJE - DISKUTIM

10:00 - 10:10
10:10 - 10:20
10:20 - 10:30
10:30 - 10:40
10:40 - 10:50
10:50 - 11:00
11:00 - 11:30
11:30 - 11:40
11:40 - 11:50
11:50 - 12:00
12:00 - 12:10
12:10 - 12:20
12:20 - 12:30
12:30 - 12:40
12:40 - 12:50
12:50 - 13:00
13:00 - 13:10
13:10 - 13:20
13:20 - 13:30
13:30 - 14:30
14:30 - 14:40
14:40 - 14:50
14:50 - 15:00
15:00 - 15:10
15:10 - 15:20
15:20 - 15:30
15:30 - 15:40

Menaxhimi i praktikës dentare në mënyrë që të minimizohet frika dhe ankthi
tek fëmijët
Çlirimi i mërkurit në pështymë nga mbushjet me amalgam

SQARIM: Regjistrimet do të kryhen pranë Sekretarisë në sallën Onufri, te Tirana International Hotel
Sekretaria do të punojë gjatë tre ditëve të Kongresit
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Abstraktet e leksioneve dhe CV-të e lektorëve

ABSTRAKTET E LEKSIONEVE DHE CV TË E LEKTORËVE

ADEM ALUSHI

CURRICULUM VITAE
Prof. Adem ALUSHI
Lindur në vitin 1956. Ka mbaruar studimet me rezultate të larta në vitin 1981 në Fakultetin e Mjekësisë,
Dega stomatologji, Universiteti i Tiranës.
Që prej vitit 1984 është pedagog pranë Departamentit të Stomatologjisë, UT.
Mbas mbarimit të shkollës ka bërë një numër të konsiderueshëm kualifikimesh në vende të ndryshme
si në Francë, Gjermani, ShBA, etj.
Ka botuar shumë artikuj në revista prestigjoze ndërkombëtare me faktor impakti si dhe në shtypin
shkencor vendas.
Është paraqitur me referime e postera në Konferenca e Kongrese të ndryshme kombëtare e
ndërkombëtare në Angli, Itali, Kinë si dhe në shumë vende ballkanike.
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KANDIDOZA ORALE
Prof. Adem ALUSHI
FakulteƟ i Mjekësisë Dentare
Tiranë, Shqipëri
Sëmundjet kandidozike orale shfaqen në mënyrë frekuente dhe njohja e kronologjisë së tyre është e
një rëndësie të veçantë.
Leksioni ka si qëllim të sqarojë faktorët etiologjik dhe predispozues që ndikojnë aktualisht në rritjen
e rasteve me sëmundje kandidozike si edhe të njohë pjesëmarrësit me metodat e reja të trajtimit të
këtyre sëmundjeve.
Për të qenë sa më konkret, janë shfrytëzuar studime personale dhe të autorëve të tjerë me fokus
kandidozën orale. Fillimisht flitet për emërtimin, vendin që zënë kandidozat në sëmundjet e mukozës
orale. Në vazhdim shtjellohen faktorët etiologjik dhe favorizues të kandidozës orale. Në mënyrë të
veçantë përmenden medikamentet si antibiotikët, etj. Rëndësi i kushtohet gjithashtu protezimit
dhe ndikimit të tij në shfaqjen e kandidozës. Në vendin tonë nga studimet e ndryshme është parë
se janë një sërë problemesh që protezimin e bëjnë ndër faktorët kryesor favorizues. Leksioni do të
përqëndrohet tek klasifikimi i formave kryesore të kandidozës orale duke dhënë një klinikë të shkurtër
të tyre si dhe paraqitje në mënyrë vizuale me anë të fotografive. Përsa i përket trajtimit do të jepet një
skemë e detajuar mjekimi për format akute dhe për format kronike të kandidozave. Do të trajtohen
antimykotikët për përdorim lokal dhe të përgjithshëm. Në leksion përmenden mënyrat më efikase
profilaktike për të bërë të mundur parandalimin e kësaj sëmundjeje.
Kandidozat orale janë sëmundje shumë të shpeshta dhe jo të lehta për t’u mjekuar. Ato duhen trajtuar
me shumë kujdes duke u munduar të shmangen të gjithë faktorët etiologjik dhe favorizues. Format
kronike kërkojnë një kujdes të veçantë dhe nevojitet një kohë më e gjatë që të trajtohen. Faktorët
kryesor që çojnë në shfaqjen e tyre janë: kushtet teknike jo adekuate të përgatitjes së protezës prej
rezine, mangësinë në mirëmbajtjen e tyre nga ana e pacientit, mbajtja për një kohë të gjatë pa u
zëvendësuar nga një protezë e re, etj.
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ALMIRO GURAKUQI

CURRICULUM VITAE
Dr. Almiro GURAKUQI DMD MSc DDS
Diplomohet pranë Fakultetit të Mjekësisë, Dega Stomatologji në 1998.
1998 e në vazhdim, profesionist i lirë pranë klinikës private “Toti & Gurakuqi”.
2005 përfundon SHPU dhe mbron mikrotezën “Përdorimi i imlanteve në raste të ndryshme të mungesës
së dhëmbëve”.
Ka marrë pjesë në kurse specializimi dhe trajnime në Evropë&SHBA dhe pjesëmarrës aktiv në aktivitete
shkencore brenda dhe jashtë Shqipërisë.
Autor dhe bashkëautor në më shumë se 30 prezantime shkencore; Autor dhe bashkëautor në rreth 15
artikuj shkencorë të botuar në revista shkencore shqiptare dhe të huaja.
Anëtar i SHDSH, AIOP, AAAS, BASS.
2003-2014 Pedagog dhe lektor pranë Universitetit “Medikadent” në lëndën “Implanto-Proteza”.
2006 e në vazhdim, anëtar i kryesisë së SHDSH.
2011-2013 Master i Nivelit të Dytë pranë Universitetit “Zoja e Këshillit të Mirë” në Implantologji.
2015 Në përfundim të procesit të doktoraturës.
2015 President i Urdhërit të Dentistit për Tiranën.
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BASHKËJETESA E IMPLANTEVE ME NERVIN ALVEOLAR
INFERIOR PËRTEJ KUFIZIMEVE
Dr. Almiro GURAKUQI
Klinika “ToƟ & Gurakuqi”
Tiranë, Shqipëri
Në literaturë ka mjaftueshëm të dhëna edhe në lidhje me rastet e aplikimit të implanteve përtej
“kushteve ideale” dhe limiteve të indikuara. Në nofullën e poshtme, anatomia e nervit alveolar
inferiorë, shpesh shfaqet si një sfidë përballë implantologut. Akoma më problematike janë rastet kur
niveli i kockës mbi tavanin e nervit nuk është i mjaftueshëm për të aplikuar implante me një gjatësi të
caktuar. Të tërhiqemi?
Pacientët, sidomos ata të cilët për një kohë të gjatë kanë mbajtur në gojë proteza të lëvizshme, pasi
kanë dëgjuar për implantet dhe përparësitë e tyre, pretendojnë për një zgjidhje fikse. Në të tilla kushte,
detyra jonë mbetet jo edhe aq për t’u shpjeguar pacientëve limitet e aplikimit të implantit, se sa të
përpiqemi për të gjetur zgjidhjen e problemit të tyre.
Në këtë leksion, do të shpjegohen disa alternativa të aplikimit të implanteve në nofullën e poshtme, kur
anatomia e nervit alveolar e limiton aplikimin e tyre. Një numër i madh rastesh klinike do të paraqiten
për të qartësuar, konkretizuar dhe demostruar teknikat që kemi përdorur. Në ndërhyrje të tilla,
mund të paraqiten edhe disa problematika. Do të tregohen mënyrat e menaxhimit të tyre si edhe disa
specifika në lidhje me implanto-protezimin tek këta pacientë.
Suksesi i ndërhyrjeve të tilla varet së pari nga aftësitë profesionale të specialistit që do ta realizojë
aplikimin e implantit, njohja e teknikës dhe e anatomisë së zonës ku do të realizohet aplikimi i
implanteve. Mjaft i rëndësishëm mbetet mirëbesimi dhe mirëkuptimi ndërmjet mjekut dhe pacientit
gjatë të gjitha fazave të punës.
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BARDHYL REÇANI

CURRICULUM VITAE
Dr. Sc. Bardhyl REÇANI dr. med. dent.
I lindur në fshatin Reçan komuna e Gostivarit. Shkollën fillore dhe Gjimnazin i ka kryer në Gostivar. Më
1997 diplomohet në Fakultetin e Stomatologjisë, në Shkup.
Në vitin 2002 fillon specializimin në degën e Kirurgjisë Orale dhe Maksilo-Faciale pranë Klinikës
Universitare të Ludwig-Maximilians, në Mynih të Gjermanisë.
Në vitin 2006 kryen specializimin pranë Dhomës Stomatologjike të Bavarisë. Paralelisht zgjidhet si
asistent në Klinikën paraprake ku edhe fillon studimet e Magjistraturës në fushën e Implantologjisë,
pranë Universitetit të Kremsit në Austri.
Në vitin 2009 mbron temën e Magjistraturës pranë të njëjtit universitet.
Nga viti 2005-2009 dhe 2009-2013, Dr. Reçani ka qenë udhëheqës në Klinikën Orale dhe Maksilo-Faciale
Pranë Universitetit Teknik në “Mynih Klinikum rechts der Isar”, si dhe pranë “Philips Universitetit” në
Marburgu të Gjermanisë.
Më 14. 10. 2014 ka mbrojtur me sukses Temën e doktoraturës në fushën e Implantologjisë pranë
Fakultetit të Stomatologjisë në Universitetin e Zagrebit.
Dr. Reçani është autor i disa artikujve në revista kombëtare dhe ndërkombëtare. Pjesmarrës aktiv në të
gjitha kongreset Stomatologjike Mbarëshqiptare.
Momentalisht jeton në Zvicër dhe ushtron profesionin e tij pranë Klinikës Dentare Private “AAZ” në
Aarau të Zvicrës.
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NDIKIMI I FAKTORËVE BIOLOGJIKË NË SHFAQJEN
E PERIIMPLANTITIT
Dr. Bardhyl REÇANI
Klinika Dentare Private “AAZ“
Aarau-Zvicër
Periimplantitis është titull që konsiderohet si një inflamacion i kockës rreth boshtit të implantit i
integruar me humbjen e indit kockor. Dy arsyet kryesore për shkak të cilit mund të paraqitet perimplantiti
mund të jetë mbingarkesa e implantit ose faktorët mikrobiologjik. Biofilmi është përcaktuar si një
komunitet i mikrobeve që kanë të bëjnë me një dhëmb, implant apo ndonjë material tjetër në zgavrën
e gojës. Në fillim kolonizohen në koke gram pozitivë, shkopinj dhe disa lloje të Actinomyces, e pastaj
streptokoke si p. sh. (P. gingivalis dhe P. Intermedia), që janë mikroorganizmat kryesor në zhvillimin e
sëmundjes periodontale dhe perimplantitit. Biofilmi përbëhet nga një ose më shumë “komunitete”
të mikroorganizmave që janë të kolonizuar në glikokaliks. Biofilmi lejon mikroorganizmat të rrinë së
bashku dhe të jetë më e lehtë për të riprodhuar toksinat e tyre. Ndërveprimi ndërmjet baktereve në
biofilm ndodh nëpërmjet mekanizmit në shkëmbimin e metabolizmit, kontaktit fizik, shkëmbimin e
informacionit gjenetik dhe informacionit duke sinjalizuar se është ndërmjetësuar nga molekulat.
Biofilmi që formohet në sipërfaqen e dhëmbëve natyralë është i ashtuquajturi pllaka dentare.
Qëllimi i këtij punimi është që të tregojmë ndikimin e faktorëve biologjikë tek periimplantiti,
mënyrën dhe llojet e mikroorganizmave në organizimin e tij. Hulumtimi paraprak është bërë sipas
kartelës së studimit, në të cilat kanë qenë të gjitha të dhënat që lidhen me këtë hulumtim dhe që
përfshinin të dhëna për moshën, gjininë, sëmundjet sistemike, ilaçet, pirja e duhanit, konsumimi
i alkoolit, statusi periodontal si dhe prania e patogjenëve periodontal si p. sh. : Aggregatibacter
actinomycetemcommitans, Porphyromonas gingivalis, Tanerella Forsythia, Prevotella intermedia,
Treponema denticola, Fusobacterium nucleatum.
Rezultatet e këtij hulumtimi tregojnë se nuk ka dallime të mëdha në numrin e bakterieve të ndryshme
në lidhje me gjininë, pirjen e duhanit dhe konsumimin e alkoolit.
Pjesëmarrësit në studim me një histori të sëmundjeve kardiovaskulare apo reumatike kishin një numër
dukshëm më të lartë të bakterieve të pranishme në raport me pjesëmarrësit të cilët nuk vuanin nga
këto sëmundje. Pjesëmarrësit të cilët kanë përdorur medikamente dhe që ishin më të vjetër në moshë,
kishin një numër dukshëm më të lartë të baktereve të ndryshme.
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CAMILLO D’ARCANGELO

CURRICULUM VITAE
Prof. Asoc. Camillo D’ARCANGELO
Autor i mjaft librave universitar në fushën e Dentistrisë Restorative dhe Konservative për studentë
të Kursit të Stomatologjisë dhe Protezave Dentare në Universitetin e Kietit; për studentë të Kursit të
Higjienës Dentare, për shkollën e Specializimit në Ortodonci dhe asaj në Pediatri.
Përgjegjës i Repartit të Dentistrisë Konservative dhe drejtor i kursit të Perfeksionimit në Dentistri
Restorative. Anëtar i Editorial Board në “Gazetën Italiane të Endodoncisë”.
Recenzent i një sërë revistash shkencore si: “Jounal of Adhesive Dentistry”, “International Endodontic
Journal”, “Indian Journal of Dental Research”, “Journal of Applied Oral Science”, “International Journal
of Oral Science”, “Dental Materials”.
Sekretar-Thesari Kombëtar i SIDOC (Shoqata Italiane e Dentistrisë Konservative).
Përgjegjës për seksionin e Abruzos në SIE. (Shoqata Italiane e Endodoncisë).
Profesor i jashtëm në Akademinë e Ukrainës në Mjekësinë Stomatologjike.
Profesionist i lirë në restoracion dhe endodonti.
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RESTAURIMI ME INVAZION MINIMAL:
SITUATA AKTUALE
Prof. Asoc. Camillo D’ARCANGELO
UniversiteƟ i KieƟt
ReparƟ i DenƟstrisë KonservaƟve
KieƟ, Itali
Stomatologjia me materialet adezive gjatë dy dekadave të fundit ka revolucionuar procedurat klinike.
Teknikat dhe materialet e reja adezive e kanë bërë më të lehtë arritjen e rezultateve shumë të larta
estetike me teknika minimalisht invazive. Tani është e mundur që të përdoren këto materiale dhe këto
teknika gjithashtu, për të arritur rezultate të jashtëzakonshme edhe nga pikëpamja funksionale. Secila
nga këto materiale ka karakteristika mekanike dhe fizike shumë të sakta, që përshtaten gjithnjë e më
shumë dhe ndonjëherë edhe më mirë në situata të ndryshme klinike. Gjatë këtij prezantimi do të
ilustrohen hap pas hapi parimet e zgjedhjes së materialeve të ndryshme ngjitëse sipas karakteristikave
të tyre estetike dhe funksionale dhe në përputhje me estetikën në okluzionin e pacientit. Për më
tepër do të ilustrohen disa raste të rehabilitimeve ngjitëse “full mouth” (gojë e plotë), që njëkohësisht
përmirësojnë estetikën dhe funksionin e pacientit.

5 - 7 n ëntor 2 0 1 5

Ι

25

Abstraktet e leksioneve dhe CV-të e lektorëve

ÇELJANA TOTI

CURRICULUM VITAE
Çeljana TOTI DMD, MSc, DDS, Prof. Asoc
Ёshtë diplomuar në Fakultetin e Mjekësisë Tiranë, dega Stomatologji në vitin 1996.
Në 1997 punon si asistente në Ortodonci dhe nga viti 1998 është pedagoge/lektore pranë këtij
departamenti, (sot FMD). 2003 përfundon studimet në Shkollën e Lartë Pasuniversitare dhe mbron
mikrotezën: “Anomalitë e numrit të dhëmbëve”.
Ka ndjekur kurse specializimi, leksione dhe seminare në SHBA&Evropë dhe ka qenë pjesëmarrëse aktive
në aktivitetet shkencore brenda dhe jashtë vendit.
Autore dhe bashkëautore në mbi 80 prezantime shkencore, edhe si lektore e ftuar në aktivitete
ndërkombëtare; Autore dhe bashkëautore e mbi 40 punimeve shkencore të publikuara në Revista
Shkencore brenda dhe jashtë vendit.
Anëtare e komiteteve organizative dhe shkencore në aktivitete shkencore brenda dhe jashtë vendit;
Anëtare e Unioneve dhe Shoqatave shqiptare dhe të huaja: (SHOSH, SHDSH, SHPSH, BASS, FEO, MOS,
SIDO).
2003 e në vazhdim, anëtare e bordit editorial të Revistës Stomatologjike Shqiptare.
2006-2014, Zv/Presidente e Shoqatës së Ortodontëve të Shqipërisë.
2014 e në vazhdim, Presidente e Shoqatës së Ortodontëve Shqiptare.
2005 fiton gradën shkencore “Doktor”, në 2014 fiton titullin “Prof. Asoc. ”.
2011-2014, anëtare e bordit editorial të Revistës Mjekësore, Revistë Shkencore e FM.
2014 e në vazhdim, Përgjegjëse e Departamentit të Protetikës Stomatologjike, FMD.
2014 e në vazhdim, Anëtare e Këshillit Drejtues të Shoqatës Dentare Shqiptare.

26

Ko ng res i i 4 RT Mbarëshqiptar i Stomatologjisë

Abstraktet e leksioneve dhe CV-të e lektorëve

TRAJTIMI I HERSHËM NË STUDIMET
MBI BAZA SHKENCORE TË EVIDENTUARA
Prof. Asoc. Çeljana TOTI
FakulteƟ i Mjekësisë Dentare
DepartamenƟ i ProteƟkës Stomatologjike
Tiranë, Shqipëri
Sapo diplomohemi dhe fillojmë të punojmë me pacientët e parë, të gjithë mundohemi që të jemi sa më
të përpiktë me atë që në shkollë kemi mësuar, edhe pse shpesh na duhet që t’i lexojmë dhe rilexojmë
librat me të cilët dikur kemi studiuar. Me kalimin e viteve, fitohet eksperienca, e cila aq më tepër nëse
ka qenë pozitive, na jep kurajon për të vazhduar përpara dhe për të ndërmarrë trajtime edhe më të
ndërlikuara të cilat, në fillimet e karrierës do të dukeshin si një sfidë e pamundur.
Vazhdojmë të mësojmë nëpër kurse ku ekspertë të fushës transmetojnë eksperiencën e tyre të vyer,
mësojmë nëpër aktivitete shkencore duke diskutuar dhe debatuar me kolegët, por mësojmë edhe nga
gabimet tona.
Do të kishte qenë shumë më e lehtë nëse çdo trajtim do të realizohej sipas një protokolli fiks, por
fatkeqësisht në ortodonci këto protokolle nuk ekzistojnë dhe secili rast klinik ka specifikat e tij.
Pikërisht në këtë moment fillojmë të kuptojmë se sa të rëndësishme janë studimet e realizuara mbi
baza shkencore të evidentuara (evidence-based reviews). Këto studime janë një guidë më e sigurt
protokollesh dhe strategjish të cilat kanë dhënë prova të jenë të suksesshme dhe të sigurta.
Një nga debatet më të nxehta ndërmjet ortodontëve, është pikërisht ai në lidhje me kohën e trajtimit.
Në këtë leksion ne do të fokusohemi vetëm tek trajtimi i hershëm në ortodonci duke paraqitur një
përmbledhje të literaturës së fundit të bazuar në evidenca shkencore. Do të njihemi me idetë pro dhe
kundër trajtimit të hershëm duke u përqendruar në disa topika të rëndësishme: Klasa IItë, ekspansioni i
nofullës së sipërme, Klasa IIItë dhe impaksioni i kaninit maksilar. Shembujt klinikë do të shoqërojnë këto
informacione.
Qëllimi i këtij leksioni është që duke e transmetuar këtë informacion, secili le të ballafaqojë eksperiencën
personale me atë që shkencëtarët kanë nxjerrë në studimet e tyre dhe në këtë mënyrë, le të bëhemi të
gjithë bashkë pjesë e një debati i cili ende vazhdon.

5 - 7 n ëntor 2 0 1 5

Ι

27

Abstraktet e leksioneve dhe CV-të e lektorëve

CLAUDINE-FLORENCE YUMBU-KONDI

CURRICULUM VITAE
Claudine-Florence Yumbu-Kondi
Claudine-Florence Yumbu-Kondi është diplomuar në vitin 1985 në Fakultetin e Mjekësisë, Dega
Stomatologji të Universitetit të Tiranës. Në periudhën 1985-1988 pas largimit nga Republika e Shqipërisë
ka jetuar në Gjermani. Ka kryer një kurs intensiv për dentistri në Universitetin Ludvig-Maximilian në
München, Gjermani. Në vitin 1988-1993 ka punuar si mjeke dentiste në të njëjtin Universitet.
Në vitin 1992 merr titullin “Doktor” për temën: “Matja e fuqisë përtypëse pas ngritjes operative të
nofullave me Hydroxilapatit”.
Që nga viti 1993 është anëtare e Shoqatës së Dentistëve në Gjermani.
Në vitin 1993- 2003 ka ushtruar aktivitet privat në München në bashkëpunim me Profesor Implatolog
Dr. Guido Riess.
Ka marrë pjesë në shumë kurse intensive praktike në Implantologji dhe është çertifikuar si mjeke
Implantologe nën udhëheqjen e Profesor Manfred Lang.
Gjithashtu ka marrë pjesë në shumë trajnime në fushën e paradontologjisë, kirurgjisë, protetikës si dhe
në dentistrinë konservative estetike.
Në periudhën 2006-2014 ka qenë Drejtore në Klinikën dentare Dr. Man-Eng dhe udhëheqëse për
arsimin dhe diplomimin e ndihmës-mjekëve në këtë klinikë. Në të njëjtën kohë, ka punuar me kohë të
pjesshme në Klinikën kirurgjikale në Vienë. Prej fillimit të vitit 2015 është pedagoge në Fakultetin privat
dentar, dega e Terapisë dhe Protetikës në Vienë.
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PERIIMPLATITIS
Dr. Yumbu CLAUDINE
FakulteƟ Dentar Privat “Donau Universität„
Vienë, Austri
Implantologjia është një degë e mjekësisë dentare që ndihmon në zëvendësimin e një dhëmbi pas
rënies ose heqjes në mënyrë operative në nofullën e sipërme ose në nofullën e poshtme. Në këtë
mënyrë, implantimi rikthen funksionin dhe estetikën e organit përtypës.
Ky leksion ka si qëllim vlerësimin e faktorëve që ndikojnë në suksesin dhe dështimin e implantimit. Një
nga faktorët më të përmendur është periimplatitis, si një nga risqet më të shpeshta pas implantimit dhe
që çon në humbjen e tij.
Për të qartësuar këtë punim, janë shfrytëzuar shumë burime në literaturën e viteve të fundit që
kanë si temë kryesore periimplantitin. Bazuar në këtë literaturë, efekt shumë pozitiv për trajtimin e
periimplantitis ka përdorimi i Enzyme Q10 Spray në mënyrë lokale.
Edhe eksperienca jonë tregoi se përdorimi i enzimës Q10 në rastet e pacientëve me periimplantite, ka
rezultuar të japë efekte pozitive në më shumë se 95% të rasteve.
Në konkluzion të këtij leksioni theksohet se përmirësimi i higjienës së gojës dhe mjekimi periodontal
pas implantimit, është një alternativë shumë e mirë për rikthimin e funksionit dhe estetikës së aparatit
mastikator.
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DORJAN HYSI

CURRICULUM VITAE
Prof. Asoc. Dorjan HYSI
Kryetari i Shoqatës Dentare Shqiptare.
Drejtor i Klinikës Stomatologjike Universitare Korrik 2012- Korrik 2014.
Pedagog pranë Fakultetit të Mjekësisë Dentare, Universiteti i Mjekësisë, Tiranë.
Ka kryer studimet për stomatologji dhe pasuniversitare në Fakultetin e Mjekësisë, Departamentin e
Stomatologjisë.
Studime pasuniversitare në Univeristetin e Kansasit dhe Univeristetin e Texas Health Science Center,
Dental Branch në Houston, USA me bursën Fulbright.
Ka mbrojtur gradën shkencore “Doktor” në vitin 2012 në UT, Fakulteti i Mjekësisë dhe në tetor 2014 ka
marrë titullin “Profesor i Asociuar”.
Për një periudhë 6 vjeçare në Ministrinë e Shëndetësisë në sektorin Stomatologjik dhe të liçensimit të
aktivitetit privat.
Anëtar i disa shoqatave profesionale Europiane dhe Botërore si EADPH, FDI, CECDO, BASS etj. Ka një
veprimtari të gjerë botuese, referuese brenda dhe jashtë vendit.
Pjesmarrës aktiv në takime, konferenca, kongrese, workshope në nivel europian dhe më gjerë.
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EMERGJENCAT NË ENDODONTI DHE MENAXHIMI I TYRE
Prof. Asoc. Dorjan HYSI
FakulteƟ i Mjekësisë Dentare
Tiranë, Shqipëri
Shkaku kryesor i proceseve inflamatore pulpare dhe periodontale është kariesi dentar i pamjekuar.
Megjithatë, përgjigjet inflamatore mund të vijnë edhe si rezultat i traumave akute apo kronike dhe
agjentëve kimikë të cilët përdoren në një dhëmb vital apo de-vital (nga pacienti apo nga mjeku
stomatolog). Ky inflamacion mund të jetë i kthyeshëm ose i pakthyeshëm megjithatë, në të dyja rastet
do të nevojitet trajtimi sipas një diagnoze dhe plani të përcaktuar qartë. Karakteristikë e proceseve
inflamatore pulpo-periodontale është dhimbja, e cila mund të shoqërohet me edemë dhe në disa raste
me prekje të gjendjes së përgjithshme të pacientit. Në shumicën e rasteve është dhimbja e cila kërkon
ndërhyrje për të qetësuar pacientin. Këto gjendje klinike akute me origjinë pulpo-periodontale mund
të konsiderohen si emergjenca endodontike. Ato mund të shfaqen para ose pas trajtimit të një pulpiti
ose periodontiti (flare-ups). Në këto raste është shumë e rëndësishme përcaktimi i shkakut, vendosja e
diagnozës së saktë dhe qëllimi (jo përfundimtar) është lehtësimi i dhimbjes dhe kontrolli i infeksionit.
Përgjithësisht trajtimi fillestar nuk është përfundimtar dhe kjo për shkak të gjendjes së pacientit, por
edhe fazës akute të inflamacionit. Një pjesë e kolegëve përqendrohen tek menaxhimi medikamentoz
i dhimbjes, por një numër studimesh theksojnë se trajtimet klinike sjellin një lehtësim të ndjeshëm të
emergjencave endodontike. Këtu përfshihen pulpotomia, pulpektomia, trepanimi, incizioni korrigjimi
i okluzionit etj. Menaxhimi i ankthit është një faktor tjetër që ndikon në reduktimin e dhimbjes gjatë
dhe pas ndërhyrjes. Diagnoza, kombinimi i duhur i ndërhyrjes klinike dhe asaj medikamentoze, do të
sillte një lehtësim të shenjave akute për pacientin. Në këtë leksion do të mundohemi që në mënyrë të
shkurtuar të paraqesim një përmbledhje të klasifikimit, diagnozës dhe menaxhimit të emergjencave
dentare në praktikën tonë të përditshme.

5 - 7 n ëntor 2 0 1 5

Ι

31

Abstraktet e leksioneve dhe CV-të e lektorëve

EDIT XHAJANKA

CURRICULUM VITAE
Edit XHAJANKA DMD, MSc, DDS, Prof. Asoc
Diplomuar me Diplomë “SHKËLQYER” në vitin 1990, në Fakultetin e Mjekësisë, Dega Stomatologji.
Ka punuar si ordinatore pranë Klinikës Stomatologjike Universitare dhe, që prej vitit 1997 është
pedagoge në Fakultetin e Mjekësisë Dentare si dhe Titullare e lëndës së “Protezës Totale” në
Departamentin e Protetikës.
Në vitin 2001 ka kryer “Master Teoriko-Praktik” dhe specializim afatgjatë në protetikën fikse dhe të
lëvizshme në Universitetin e Barit, Itali, me programin “Interreg 2” të Komunitetit Europian.
Ka kryer një sërë specializimesh brenda dhe jashtë vendit.
Në 2009 ka marrë titullin “Doktore e Shkencave” dhe në vitin 2014 titullin “Profesore e Asociuar”.
Ka referuar në shumë Kongrese e Konferenca kombëtare e ndërkombëtare dhe ka botuar një sërë
artikujsh në Revistat profesionale të huaja dhe shqiptare.
Aktualisht është Zv/Kryetare e Shoqatës së Protezistëve Shqiptarë dhe Anëtare e Këshillit drejtues të
Shoqatës Stomatologjike Ballkanike.
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KONSTRUKTIMI I PROTEZAVE TOTALE NËPËRMJET
PLLAKAVE BAZALE
Prof. Asoc. Edit XHAJANKA
FakulteƟ i Mjekësisë Dentare
DepartamenƟ i ProteƟkës
Tiranë, Shqipëri
Cilësia dhe qëndrueshmëria e protezës totale varet edhe nga mënyra se si laboranti riprodhon
karakteristikat natyrale të sipërfaqes mukozale të protezës dhe puthitjen e bazës së rezinës me mukozën.
Qëllimi ynë është të krijojmë një pllakë bazale definitive ku në fazat e mëtejshme (regjistrim i lartësisë
së okluzionit, prova me dhëmbë dhe kontrollet estetike dhe fonetike, mjeku të ketë mundësi të bëjë
regjistrime mbi një sipërfaqe të pandryshuar në formë dhe në funksion.
Në 15 pacientë, kryesisht me atrofi të gradës së tretë, ne aplikuam një metodë të ndryshme nga ajo
tradicionale, duke përgatitur fillimisht pllakat bazale (bazën definitive të protezave të ardhshme) me
rezinë që forcohet me nxehtësi në mufël. Nëse modeli paraqet zona retentive dhe dëmtohet gjatë
nxjerrjes nga mufla, me silikon laboratori përgatitet një model analog mbi të cilin vazhdojnë etapat e
përcaktimit të OQ, prova me dhëmbë. Pastaj vazhdohet me zëvendësimin me rezinë vetëm të dyllit që
bashkon dhëmbët me pllakën. Kur vërehet qëndrueshmëri jo e mirë e protezave në fazat e ndërmjetme,
mund të merret një masë për ribazim indirekt e të mënjanohet ky problem.
Në pacientët e protezuar u vu re qëndrueshmëri e protezave, e verifikuar që në fazën e përcaktimit
të OQ dhe provës me dhëmbë. U shmangën deformimet e bazës tradicionale dhe devijimet e saj gjatë
përcaktimit të OQ dhe provës me dhëmbë. Gjithashtu, reduktohet ndjeshëm tkurrja e protezës gjatë
polimerizimit tradicional.
Si përfundim mund të themi se kjo metodë është veçanërisht efikase në nofulla me gradë të lartë
atrofie, ku deformimi dhe lëvizja e bazës së shabllonëve jep pasaktësi të shprehura në okluzion dhe
paratakime të shumta në protezën e përfunduar. Është në zgjedhjen e mjekut përdorimi i metodës
tradicionale apo kësaj metode të përgatitjes së protezave totale.
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ENIDA PETRO

CURRICULUM VITAE
Enida PETRO DMD MSc DDS
1996-2001 Diplomimohet si Mjeke Stomatologe, Fakulteti i Mjekësisë.
2005-2007 Kryen specializim për Pedodonti, pranë Fakulteti i Mjekesisë.
2007-2012 Pedagoge e jashtme: Fakulteti i Mjekësisë, Departamenti i Stomatologjisë.
2012 e në vazhdim pedagoge e brendshme: Departamenti i Terapisë, F. M. D.
Mjeke stomatologe në Urgjencën Stomatologjike të fëmijëve 0-18 vjeç, Autoriteti Shëndetësor Rajonal
i Tiranës (2001-2004); 2004 e në vazhdim mjeke stomatologe pedodonte pranë klinikës private.
Pjesëmarrje, referime të shumta në një sërë aktivitetesh Kombëtare dhe Ndërkombëtare si dhe botime
në disa revista shkencore brenda dhe jashtë vendit.
Anëtare e SHDSH, SHSB, SHSHDP, Urdhërit të Dentistëve të Shqipërisë; Anëtare e Kryesisë, Dega Tiranë,
Shoqata Dentare Shqiptare; Anëtare e Kryesisë së SHSHDP.
Zv/Presidente e Këshillit Rajonal të Qarkut Tiranë; Anëtare e Këshillit Kombëtar të UDSH.
Pjesëmarje në promovimin dhe realizimin e projektit: “Buzëqeshje e shëndetshme, jetë e shëndetshme”
(Tiranë, 2009).
Organizatore e disa seminareve dhe konferencave të organizuara nga SHSHPP dhe të akredituara nga
QKEV (2008, 2010, 2011, 2012).
2015 fiton titullin “Doktor i Shkencave Mjekësore”.
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PREVALENCA E KARIESIT TË FËMIJËRISË SË HERSHME
NË FËMIJËT 3 5 VJEÇ NË KOPSHTET PUBLIKE TË TIRANËS
Dr. Enida PETRO
FakulteƟ i Mjekësisë Dentare,
Tiranë, Shqipëri
Qëllimi i këtij punimi është që të përcaktohet prevalenca dhe ashpërsia e ECC te fëmijët 3-5 vjeç në
kopshtet publike të qytetit të Tiranës si dhe të vlerësohet lidhja midis faktorëve të riskut dhe kariesit
të fëmijërisë së hershme.
Ky studim epidemiologjik, transversal u krye për rreth 3 vjet. 4 nga 42 kopshtet publike të Tiranës u
selektuan rastësisht. Në këtë studim u përfshinë fëmijët 3-5 vjeç (n=904). Mbledhja e informacionit u
realizua nëpërmjet pyetësorëve të strukturuar që u plotësuan nga prindërit dhe ekzaminimit intraoral
të fëmijëve. Ekzaminimi, diagnostikimi dhe regjistrimi i subjekteve të studimit u realizuan sipas kritereve
të OBSH. Të dhënat e grumbulluara u analizuan statistikisht.
Prevalenca e ECC në fëmijët 3-5 vjeç në kopshtet publike të Tiranës ishte 91% (823/904). Pjesa më e
madhe e fëmijëve (62. 1%) vuanin ECC e rëndë. Vlera mesatare e indeksit deft ishte 6. 45 (SD±4. 25).
Rezultatet treguan lidhje statistikisht sinjifikante midis kariesit të fëmijërisë së hershme dhe moshës së
fëmijëve, statusit socio-ekonomik, mënyrës së ushqyerjes, dietës, higjienës orale, fluorizimit dhe vizitës
së parë te dentisti. Ndërkohë nuk u raportua lidhje e fortë statistikore me gjininë e fëmijëve, peshën e
lindjes dhe kontrollin periodik.
Ky është studimi i parë në literaturën tonë që jep të dhëna për prevalencën e ECC dhe eksperiencën
karioze në dhëmbët e përkohshëm te fëmijët 3-5 vjeç. Prevalenca e ECC dhe indeksi deft janë në vlera
shumë të larta në fëmijët e moshës parashkollore të Tiranës. Rezultatet e këtij studimi konfirmuan
lidhjen midis faktorëve kryesorë të riskut dhe kariesit të fëmijërisë së hershme. Për parandalimin e ECC
duhet të hartohen sa më shpejt strategjitë parandaluese që duhen aplikuar që në periudhën prenatale
dhe në vazhdimësi gjatë fëmijërisë së hershme.
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ETLEVA DROBONIKU (QELI)

CURRICULUM VITAE
Prof. Asoc. Etleva DROBONIKU QELI
Ёshtë diplomuar në Fakultetin e Mjekësisë Tiranë, dega Stomatologji në vitin 1997.
Në vitin 1997 fillon punë pranë Katedrës së Terapisë Stomatologjike ku vazhdon edhe sot.
Në vitin akademik 2003-2004 kryen Shkollën Pasuniversitare dhe mbron mikrotezën “Aplikimi i glassionomer cementeve në terapinë konservative”.
Në vitin 2010 mbron tezën e doktoraturës “Aplikimi i glass-ionomer cementeve në terapinë
konservative”.
Në vitin 2014 merr titullin akademik Profesore e Asociuar.
Ёshtë anëtare e Shoqatës Dentare Shqiptare dhe Shoqatës Stomatologjike Ballkanike.
Ka marrë pjesë dhe referuar në një sërë aktivitetesh brenda dhe jashtë vendit.
Ёshtë autore dhe bashkëautore në shumë artikuj brenda dhe jashtë vendit.
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HIPERSENSITIVITETI DENTINAR DHE MENAXHIMI I TIJ
Prof. Asoc. Etleva DROBONIKU QELI
FakulteƟ i Mjekësisë Dentare
Tiranë, Shqipëri
Hipersensitiviteti dentinar është një patologji që haset shpesh në praktikën e përditshme klinike.
Karakterizohet nga një dhimbje e mprehtë, e shkurtër e cila vjen si përgjigje ndaj stimujve termik,
kimik, osmotik, taktil që veprojnë mbi dentinën e ekspozuar. Ka një prevalencë të lartë 4-74% ku femrat
preken më shpesh. Prek çdo grupmoshë, por haset më shpesh në grupmoshën 20-50 vjeç. Preken më
shumë kaninët dhe premolarët e të dy arkadave. Trajtimi i tij fillon me vendosjen e saktë të diagnozës.
Vendosja e saktë e diagnozës, diagnoza diferenciale me patologjitë e tjera është shumë e rëndësishme
për suksesin e trajtimit.
Trajtimi është kompleks. Ai fillon me identifikimin dhe trajtimin e faktorëve etiologjik (lezionet erozive,
abfraksionet, abrazionet, recesionet gingivare, fucimi agresiv) dhe vazhdon me aplikimin e agjentëve
desensitivizues. Agjentët desensitivizues mund të aplikohen në shtëpi nga pacienti në formën e pastave,
shpëlarësve, çamçakizëve.
Në trajtimin në klinikë (trajtim profesional) agjentët desensitivizues aplikohen nga mjeku stomatolog.
Qëllimi i këtij leksioni është të trajtojë faktorët etiologjik, mekanizmin dhe menaxhimin klinik të
hipersensitivitetit dentinar.
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FATMIR DRAGIDELLA

CURRICULUM VITAE
Prof. Asoc. Fatmir DRAGIDELLA
Fatmir Dragidella lindur dhe shkolluar në Prishtinë. U diplomua në Seksionin e Stomatologjisë së
Fakultetit të Mjekësisë të Universitetit të Prishtinës në vitin 1983. Që nga viti 1984 është i punësuar
në Fakultetin e Mjekësisë, Dega e Stomatologjisë si Asistent i ri, Asistent Ligjërues i lartë dhe Profesor
asistent në lëndën mësimore Sëmundjet e Gojës. Është specialist në fushën e Sëmundjes së Gojës dhe
Dhëmbit.
Përfundon studimet e Magjistraturës më 1994, ndërsa tezën e doktoratës e mbron në vitin 2004 në
Fakultetin e Mjekësisë, Dega e Stomatologjisë në Prishtinë.
Ka marrë pjesë në shumë trajnime dhe aftësime profesionale brenda dhe jashtë vendit.
Ka qenë Zv/Shef i Katedrës së Stomatologjisë, Zv/Drejtor i Klinikave të Stomatologjisë të Qendrës
Klinike Universitare Kosovës, Nënkryetar i Shoqatës të Mjekëve të Kosovës, Shef i Klinikës së
Parodontologjisë&Mjekësisë Orale, Shef i lëndës mësimore Sëmundjet e Gojës, Anëtar i Bordit
Qendror për Regjistrim dhe Liçensim të Profesionistëve Shëndetësor të Kosovës, Zv/dekan i Fakultetit
të Mjekësisë, Kryeshef i Departamentit Shëndetësor të QKSUK, Drejtor Ekzekutiv i Qendrës Klinike
Stomatologjike Universitare të Kosovës, Zv/dekan i Fakultetit të Mjekësisë, Universiteti i Prishtinës
2011-2013.
Autor dhe bashkëautor në rreth 100 punime shkencore të referuara në konferenca, kongrese, etj apo
të publikuara në revista shkencore-profesionale.
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TEKNIKAT E TERAPISË REGJENERATIVE
TË SËMUNDJEVE PARODONTALE
Prof. Asoc. Fatmir DRAGIDELLA
Dega e Stomatologjisë, FakulteƟ i Mjekësisë,
PrishƟnë, Kosovë
Regjenerimi i parodonciumit është qëllim dhe dëshirë i të gjithë atyre që merren me trajtimin e
problemeve parodontale. Procesi i kërkimit të metodave dhe materialeve që të arrihet ky regjenerim
është proces i vazhdueshëm, i cili do të përfundojë atëherë kur të arrihet qëllimi i parashtruar. Shërimi
normal i plagëve parodontale bëhet sipas fazave dhe radhitjes specifike, që janë në përputhje të
plotë me diktatet e formulës rikide biologjike. Teknikat regjenerative përfshijnë përpunimin primar
të strukturave parodontale, në mënyrë që të aktivizohet regjenerimi i bazuar në konceptet biologjike.
Aplikimi i teknikave të avancuara dhe materialeve biokompatibël, mundësojnë që fazat e shërimit të
defekteve parodontale të tejkalojnë limitet e konceptit bazik të regjenerimit. Përdorimi i faktorëve
biologjik në riparimin kompleks të strukturave parodontale, siç janë: enamel matriks proteinat, faktorët
e rritjes dhe morfogjeneza, bëhet më qëllim të përshpejtimit të procesit të shërimit dhe rritjes së
vëllimit të kockës e indeve të buta gjatë procedurave rekonstruktive.
Në këtë prezantim do të fokusohemi në përshkrimin e teknikave dhe materialeve që përdoren në
terapinë regjenerative parodontale si edhe ne vlerësimim e teknikës së kombinuar me membranë
kolagjene dhe ksenotransplantet kockore.
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FEJZI KERAJ

CURRICULUM VITAE
Prof. Fejzi KERAJ
Ka mbaruar studimet universitare në vitin 1976. Në vitin 1986 emërohet pedagog në katedrën e
Protetikës, Fakulteti i Mjekësisë. Në vitin 1990 fiton titullin “Kandidat i Shkencave” dhe në vitin 1993
“Doktor i Shkencave”.
Në vitin 2001 fiton titullin “Profesor i Asociuar” dhe në vitin 2010 titullin “Profesor”.
Gjatë viteve 1990- 1994 ka qenë Drejtor i Klinikës Stomatologjike Universitare, Tiranë.
Në vitet 2002-2007 Shef i Departamentit të Stomatologjisë.
Në vitin 2014 e në vazhdim Dekan i Fakultetit të Mjekësisë Dentare.
Gjatë periudhës si pedagog ka 30 botime në revista stomatologjike brenda dhe jashtë vendit, 32
referime si dhe dhënie leksionesh në Fakultetet Stomatologjike të Prishtinës dhe Tetovës. Ka shumë
udhëheqje të nivelit Master dhe Doktoratura.
Ka botuar libra stomatologjik Universitar:
1. Probleme të rindërtimit protetik të dhëmbëve natyror (Dhëmbët me vidë), 1995.
2. Proteza Parciale – 2008.
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VLERËSIMI I ELEMENTËVE RETENTIV NË PROTEZAT
E SKELETUARA NË VARËSI TË DEFEKTEVE DHËMBORE
Prof. Fejzi KERAJ
FakulteƟ i Mjekësisë Dentare
Tiranë, Shqipëri
Protezat parciale të skeletuara si pjesë e protetikës së lëvizshme kanë për qëllim zëvendësimin pjesor
në sistemin dhëmbor. Në këtë leksion do të synojmë të vlerësojmë elementët retentiv që duhet
të aplikojmë në varësi të llojit të defektit. Në praktikën e përditëshme përdoren kroshetë e llojeve
të ndryshme si ato supraekuatoriale, subekuatoriale ose të kombinuara (tipi Ney). Krahas këtyre
elementëve që sot përdoren në masë nga stomatologët, do synojmë të trajtojmë dhe dy elementë të
tjerë me vlera të larta funksionale dhe estetike. Aplikimi i këtyre elementëve kërkon një përgatitje të
lartë profesionale laboratorike ashtu edhe klinike.
Atashmentet kanë veçanti në përdorim sepse ato lidhen me kurora metalike apo porcelani.
Atashmentet ekstradentar apo intradentar që të jenë sa më funksional dhe proteza të ketë jetëgjatësi
duhet që atashmenti të bashkojë më shumë se një dhëmb. Për të përballuar me sukses ngarkesat
negative në përtypje është e domosdoshme frezimi në anën palatinale ose linguale dhe vendosja e
krahut stabilizues. Koronat Teleskopike si korona të dyfishta janë efektive dhe shpërndajne ngarkesën
funksionale në mënyrë vertikale. Këto proteza realizohen nëpërmjet frezimit ose me metodën CADCAM.
Shpresoj që mjekët nga lezioni do të vlerësojnë elementët fiksues të protezave pjesore në varësi të
defekteve dhëmbore. Ata duke u njohur me defektin, me faktorin biologjik të dhëmbëve, me llojin
e okluzionit, me moshën e pacientit si dhe kërkesat, kryesisht estetike, krijojnë mundësi pozitive në
realizimin e protezave sa më komode.
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FILADELFO CONIGLIONE

CURRICULUM VITAE
Dr. Filadelfo CONIGLIONE
Filadelfo Coniglione, lindur në Romë, Itali më 11/12/1967, ka mbaruar studimet në Fakultetin e
Mjekësisë dega Anestezi dhe Reanimacion pranë Universitetit “Tor Vergata” Romë, me vlerësimin
shkëlqyeshëm në vitin 1997.
Hulumtues shkencor në Anestezi dhe Reanimacion pranë Universitetit “Tor Vergata” Romë që prej vitit
2003 dhe në vazhdim.
Fitues i konkursit për Doktoraturë në kërkimet shkencore në Mikrobiologji, Imunologji, Sëmundjet
infektive, Transplante organesh dhe patologjitë që lidhen me këto sëmundje pranë Fakultetit të
Mjekësisë dhe Kirurgjisë, Romë.
Pedagog pranë Universitetit “Tor Vergata” Romë dhe Universitetit “Zoja e Këshillit të Mirë” në
Tiranë për lëndën e Anesteziologjisë. Botues i shumë artikujve shkencore në revista kombëtare dhe
ndërkombëtare.
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SEDACIONI NË STOMATOLOGJI
Filadelfo CONIGLIONE
UniversiteƟ “Tor Vergata”
Romë, Itali
UniversiteƟ “Zoja e Këshillit të Mirë”
Tiranë, Shqipëri
Ankthi gjatë trajtimeve dentare paraqitet me një prevalencë të lartë, rreth 12-16 % në tërësi të
popullatës. Pjesa më e madhe (71%) e pacientëve që i nënshtrohen terapisë periodontale raportojnë
ankth dhe frikë gjatë takimeve të caktuara tek dentisti dhe e përshkruajnë veten si njerëz me ankth ndaj
fenomenit “kurë dentare”. Trajtimi dentar tek këta pacientë mund të çojë në rrahje të shpeshta të zemrës
dhe humbje të vetëdijes, situatë kjo e quajtur emergjencë në stomatologji. Është e këshillueshme që të
identifikojmë pacientët me predispozitë ankthi përpara fillimit të trajtimit me ndihmën e shkallëve të
ndryshme të matjes së ankthit dentar që literatura propozon. Corah është shkalla e matjes së ankthit e
përdorur më shpesh në stomatologji DAS. Duke ulur stresin mund të arrihet edhe ulja e mundësisë së
emergjencës mjekësore që mund të ndodhë gjatë trajtimit dentar. Një nga metodat që përdorim për
këta pacientë është sedacioni koshient (qetësues i vetëdijes). Sedacioni koshient është përdorur në
mënyrë rutinë gjatë procedurave të ndryshme kirugjikale në stomatologji. Disa autorë kanë demostruar
se sedacioni intravenoz ka rrezik të induktojë një ulje të nivelit të oksigjenit në gjak, në rrethana të tilla
ky lloj sedacioni kërkon monitorimin e vazhdueshëm të pacientit. Do kishte shumë vlerë një studim mbi
trajtimin me metoda të ndryshme sedative të gjendjeve të njëjta të ankthit.
Protoksidi i azotit (N2O) është anesteziku inhalator më i përdorur në stomatologji dhe gjithashtu është
më i përdorur në qendrat e emergjencës dhe në qendrat poliambulatore. Kur përdoret si një ilaç i
vetëm, ka një siguri të madhe dhe është shumë i mirë në induktimin e sedacionit gjatë procedurave
kirurgjikale minimale.
Analgjezia/sedacioni nënkupton uljen ose eliminimin e dhimbjes dhe ankthit tek pacientët me
predizpozitë ankthi. Pacientët përgjigjen normalisht ndaj stimujve të jashtëm. Të gjitha shenjat vitale
janë të qëndrueshme, nuk ka ndonjë rrezik domethënës në humbjen e reflekseve mbrojtëse dhe pacienti
është i aftë të bëjë lëvizje të ndryshme. Tek fëmijët, analgjezia/ sedacioni, mund të rrisë pritshmëritë të
disa procedurave dentare që nuk mund të kryhen në kushte normale. Efikasiteti i qasjeve farmakologjike
bëhet shpesh i varur nga reagimet e secilit pacient ndaj medikamenteve në fjalë, megjithatë efektet
klinike të protoksidit të azotit si inhalator, janë të demostruara gjerësisht.
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GARY L. UNTERBRINK

CURRICULUM VITAE
Gary L. UNTERBRINK, B. S. , D. D. S.
Dr. Gary Unterbrink ka lindur më 1952 në Van Wert, Ohio, SHBA. Diplomohet në “Ohio State University”
më 1975 si biolog.
Ndjek studimet e doktoraturës për kirurg dentar nga 1975-1978. Deri në 1982, është Kapiten i Korpusit
Dentar të Ushtrisë së SHBA, në Gjermani.
Punon në Gjermani deri më 1985 si instruktor në lëndën Anatomi Dentare për laborantët.
Gjatë vitit 1986 punon pranë Klinikës së Shëndetit Publik në Feldkirch të Austrisë.
Gjatë 1987-1989 punon si konsulent teknik pranë Ivoclar-Vivadent në Liechtenstein dhe gjatë 19881989 është Shef i Menaxhimit të Produkteve pranë të njëjtës firmë.
Për 6 vjet nga 1990-1996 bëhet Drejtues i Kërkimit Klinik pranë Laboratorit In-Vitro.
Gjatë 1997-2000 punon në Shërbimin Profesional në Sektorin e Komunikimit Shkencor të firmës IvoclarVivadent, ku për një vit është edhe drejtues (2000-2001).
Dr. Gary Unterbrink aktualisht punon në një klinikë private në Liechtenstein dhe është pjesë e stafit në
Programin Pasuniversitar në Universitetin e Zagrebit, Kroaci.
Është njohës i shkëlqyer i anglishtes, gjermanishtes, spanjishtes dhe kroatishtes.
Ai është autor i mjaft botimeve shkencore në revista shkencore prestigjioze, lektor i ftuar në mbarë
botën që nga 1998.
Dr. Gary Unterbrink është anëtar i Shoqatës Internacionale në Kërkimin Dentar si edhe i Shoqatës
Dentare në Liechtenstein.
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1. KOMPOZITET E DREJTPËRDREJTA
2. CEMENTIMI ADEZIV
Gary L. UNTERBRINK, B. S. , D. D. S.
UniversiteƟ i Zagrebit
Kroaci
1. Kompozitat e drejtpërdrejta
Materialet restauruese me bazë metakrilati janë përdorur në stomatologji prej 50 vjetësh. Një përbërje
e re revolucionare nuk është gjetur ende pavarësisht kërkimeve intensive (dhe disa produkteve
të pasuksseshme). Në të njëjtën kohë, kompozitet kanë evoluar vazhdimisht me përmirësimin e
mbushjeve, monomereve dhe sistemeve katalizatore.
Një tendencë e kohëve të fundit i drejtohet materialeve të mbushjes në bllok, përkundrejt vendosjes në
shtresa. Pavarësisht se avantazhet e këtyre materialeve nuk mohohen, ka arsye estetike apo funksionale
për të përdorur vendosjen me shtresa.
Ndjeshmëria teknike lidhur me tkurrjen ose thellësitë e polimerizimit është zvogëluar ndjeshëm, por ka
shumë aspekte që përfshihen gjatë vendosjes së restaurimit. Ky prezantim do të diskutojë materialet
por do të përqendrohet në përgatitjen, formën dhe aplikimin e teknikës. Kompozitet e mirëvendosura
mund të qëndrojnë për shumë vite dhe janë pa dyshim më të mirë sesa amalgami.

2. Cementimi adeziv
Cementimi adeziv konsiderohet përgjithësisht të jetë më i vështirë sesa cementimi tradicional, por nuk
ka pse të jetë. Problemet e vërteta shfaqen kur cementimi ngjitës tentohet i kombinuar me një përgatitje
tradicionale. Shumica e rasteve klinike lejojnë një përgatitje të përcaktuar për teknikat ngjitëse. Këto
përgatitje janë gjithashtu më të matura dhe të thjeshta për t’u realizuar. Është thjesht një çështje e të
diturit të rregullave, vetëm kështu cementimi ngjitës bëhet më i shpejtë, më i thjeshtë dhe më i mirë.
Natyrisht ka një shumëllojshmëri materialesh dhe teknikash cementimi të disponueshme për ne. Lloje
të ndryshme cementesh si RMGI, materialet vetë-ngjitëse dhe teknikat e thjeshtëzuara të bondimit
kanë përparësi dhe disavantazhe të ndryshme në aspektin e kohës së vendosjes, tretshmërisë dhe
tkurrjes. Vendimi se cilët materiale janë më të përshtatshme nuk mund të reduktohet se në çfarë
është më e lehtë ose më e thjeshtë. Do të realizohet një përpjekje për të përcaktuar kombinimet ku
ndërthuret lehtësia në përdorim me suksesin afatgjatë.

5 - 7 n ëntor 2 0 1 5

Ι

45

Abstraktet e leksioneve dhe CV-të e lektorëve

GIANLUCA GAMBARINI

CURRICULUM VITAE
Prof. Gianluca GAMBARINI
Prof. Gianluca Gambarini lindi në Romë më 1958. Ai përfundoi studimet më 1983 për mjekësi dhe më
1987, u specializua në stomatologji.
Aktualisht është Shef i Departamentit të Endodontisë dhe Dentistrisë Restorative në Universitetin “La
Sapienza”, në Romë. Ai është gjithashtu drejtor i programit pasuniversitar për Master në të njëjtin
universitet.
Prof. Gamberini është anëtar në shoqata të ndryshme, si: ESE, AAE, SIE etj.
Ka botuar mbi 450 artikuj në revista shkencore, si edhe është autor në kapituj të ndryshëm në tekste
dhe monografi.
Ka qenë lektori i ftuar në shumë kongrese botërore të endodontisë, si edhe në mjaft universitete.
Fokusi i tij është përsosmëria e teknologjisë dhe shpikja e instrumentave të tjerë, duke bashkëpunuar
me prodhues të ndryshëm.
Prof. Gamberini është kryetar i Komitetit të Praktikës Klinike pranë ESE.
Ai punon edhe në klinikën private si specialist endodont.
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ENDODONTIA 3D
Prof. Gianluca GAMBARINI
UniversiteƟ“La Sapienza”
DepartamenƟ i EndodonƟsë&DenƟstrisë RestoraƟve
Romë, Itali
Leksioni do të trajtojë problemin e dhënies së formës, pastrimitdhe mbylljes së kanaleve në tre
dimensione. Anatomia e kanaleve të rrënjës, në fakt, është kryesisht vezake, ndërkohë që instrumentat
dhe teknikat aktuale janë projektuar të punojnë në mënyrë ideale në kanale rrethore. Si pasojë, duhen
kryer disa ndryshime në teknikat operative dhe/apo në instrumentat endodontike gjatë përgatitjes
së kanaleve vezake. Për më tepër, leksioni do të shpjegojë nevojën për të rritur sasinë e mureve të
kanaleve të prekur nga instrumentat, nevojën për procedura pastrimi dhe dezinfektimi, rëndësinë e
mirëmbajtjes së rrugës origjinale dhe shmangien e gabimeve jatrogjene, dhe përzgjedhjen e saktë
të koneve dhe përmasave të absorbentëve. Duke ndjekur këto parime, do të prezantohen një qasje
e re ndaj përdorimit të instrumentave të rinj endodonik dhe tendencave të reja, në përpjekje për të
përmirësuar performancën dhe për të thjeshtësuar procedurat.
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GIOVANNI MANES GRAVINA

CURRICULUM VITAE
Prof. Giovanni Manes GRAVINA
I diplomuar në vitin 1988 nga Universiteti i Romës “La Sapienza” në Mjekësi dhe Kirurgji.
Specializim në vitin 1990 nga Universiteti i Romës “La Sapienza” në Odontostomatologji.
Specializim në vitin 2000 nga Universiteti i Romës “La Sapienza” në Ortodonci.
Profesionist i lirë që prej vitit 1990, konsulent i ortodoncisë në klinika dentare në Romë dhe në rrethina.
Relator për kurse formimi për distributorë dentarë në fushën e ortodoncisë, si: Unitek 3M, Sweden e
Martina, Micerium, Target Ortodonzia, Kristal Lancer.
Profesor në Shkollën e Specializimeve të Ortodoncisë pranë Universitetit të Akuilas.
Docent në Masterin e ortodoncisë pranë Universitetit të Foggias.
Mjek zyrtar i Forcave Ajrore Ushtarake pranë repartit “Accquasanta” të Romës.
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ANKORIMI SKELETIK NЁ ORTODONCINЁ PRE PROTETIKE:
AVANTAZHET DHE EVIDENCAT KLINIKE
Prof. Giovanni Manes GRAVINA
UniversiteƟ i Akuilas
Akuila, Itali
Ky leksion ka si qёllim evidentimin e kontributit qё ortodoncia ka nё realizimin e planeve tё trajtimit
me rehabilitim protetik. Pёrdorimi i TAD (Temporary anchorage devices) ka shkurtuar kohёn dhe ka
pёrmirёsuar efikasitetin e trajtimeve ortodontike plotёsuese duke mos cёnuar estetikёn, pasi aplikohet
vetёm nё disa regjione tё harqeve dhëmbore.
Janё analizuar raste me trajtim ortodontik pre-protetik tё cilёt u planifikuan tё trajtoheshin me TAD.
Nё dy raste u realizua uprighting (inklinimi mezial i koronёs) i molarit tё dytё mandibular me anё tё dy
mekanizmave ortodontike tё ndryshme nga njёra-tjetra. Nё rastin e parё mbas vendosjes vestibulare
tё vidёs mezialisht rrёnjёve tё molarit tё dytё u pёrdor sustё pёr uprighting (me hark 018 Australian) e
cila u shtri midis slotit tё minividёs dhe bandёs sё molarit tё dytё. Nё rastin e dytё minivida u vendos
nё hapёsirёn retromolare dhe u realizua uprighting duke tёrhequr njёkohёsisht tё gjitha sipёrfaqet e
molarit ku ishin vendosur butona. Nё rastin e tretё ёshtё realizuar intrudimi simetrik i dhëmbit 16 dhe
17 e nё vijim hapja e hapёsirёs pёr dhëmbin 15 ku do tё vendoset implanti. Mekanika intruduese u
realizua me zinxhir llastiku tё shtrirё midis tre miniimplanteve (dy vestibular dhe njё palatinal).
Nё rastet 1 dhe 2 uprighting ёshtё realizuar pёr 5 muaj dhe nё vijim ёshtё realizuar nivelimi dhe
rreshtimi nё regjionin premolar (hark seksional), pasi shpesh ka inklinime si pasojё e mungesёs sё
molarit tё parё. Edhe pse mekanika e pёrdorur parashikonte mbajtjen nёn kontroll tё esktrudimit ishte
e nevojshme tё bёheshin reduktime tё interferencave okluzale.
Nё rastin e dytё objektivat e trajtimit u realizuan nё dy faza dhe koha totale e trajtimit zgjati 18 muaj.
Ortodoncia pёrbёn njё ndihmё tё domosdoshme nё trajtimin e pacientёve tё rritur qё kanё nevojё pёr
trajtime protetike ku nuk mund tё realizohen pёr shkak tё komplikacioneve tё shkaktuar nga mungesa
e dhёmbёve pёr njё kohё tё gjatё. Ankorimi skeletik siguron shumё avantazhe sidomos nё pacientёt e
rritur duke shkurtuar kohёn e trajtimit, duke ruajtur estetikёn dhe shmangur nevojёn pёr bashkёpunim.
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KLEANTHIS MANOLAKIS

CURRICULUM VITAE
DDS, Dr. Med. Dent. Kleanthis MANOLAKIS
1983-1989 studion për stomatologji në “Albert-Ludwigs”, Universiteti i Freiburgut, Gjermani.
1991 mbron doktoraturën në të njëjtin universitet, pranë Departamentit të Kirurgjisë OMF.
1993-1995 ndjek programin 2 vjeçar post-doktoraturë në protetikën fikse pranë Universitetit të Zyrih,
Qendra e Kirurgjisë Orale dhe Maksilo-Faciale, Zvicër.
Në 1995 po në të njëjtin universitet ndjek programin klinik 6 mujor në Kirurgji Orale. Më pas punon në
një klinikë private në Selanik, Greqi.
Është drejtor kursi dhe lektor i implantologjisë, piezo-kirurgjisë, profilaksisë, protetikës, dentistrisë
estetike, dhe i teknologjisë së abrazionit me ajër në dentistrinë restorative.
19 vite përvojë në implantologji klinike me mbi 1000 implante të vendosur me rrugë kirurgjikale dhe
protetike. Përvojë në planifikimin e trajtimin përmes teknologjisë 3D, restaurimeve me implant në të
gjithë arkadën dhe protokollet e implanteve me ngarkesë të menjëhershme.
Ka qenë pjesëmarrës në kërkime shkencore :

Efektet afatgjatë të fazës së parë të terapisë mbi florën bakteriale subgingivale;
Fondacioni kombëtar shkencor Zvicerian, Kërkimi Nr. 31337&3231-025141.

Pozicioni i sondës në bifurkacionin e molarëve të poshtëm;
Fondacioni kombëtar shkencor Zvicerian, Kërkimi Nr. 33-25141. 88.

Biomet 3i, Florida, SHBA ortak në kërkime dhe implantologji klinike,1995.
Ai është anëtar aktiv i Akademisë Helenike të Dentistrisë Estetike, Shoqatës Dentare Greke, Klubit
studimor ITI, Grupit Studimor mbi Teknikën e Abrazionit me Ajër, Shoqërisë Dentare Digitale.
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PREVENIMI DENTAR PROFESIONAL I DHËMBËVE
DHE IMPLANTEVE, ÇELËSI I MIRËMBAJTJES SË SUKSESSHME
AFATGJATË TË HIGJIENËS ORALE
DDS, Dr. Med. Dent. Kleanthis MANOLAKIS
Klinikë Private
Selanik, Greqi
Ky prezantim përshkruan protokollet e reja klinike të foksuara në aplikimin profesional intra-oral të
abrazionit me ajër me presion përmes Air-Flow dhe largimit të depozitimeve të forta me anë të Piezon.
Aplikimi i teknologjisë me ultratinguj të Piezon është efektiv, i padhimbshëm, shkurton kohë dhe lë
sipërfaqe të lëmuar të rrënjëve pas trajtimit. Abrazioni me ajër mund të aplikohet për të përmirësuar
higjienën orale dhe në terapi periodontale përreth dhëmbëve apo implanteve dentare, duke ofruar
komfort optimal për pacientin dhe largim minimal të indeve të forta nga sipërfaqja e rrënjës. Do të
përshkruhet edhe aplikimi i Air Flow në xhepat e thellë periodontal. Fakte shkencore dhe aplikime
klinike do të diskutohen, do të përshkruhet gjithashtu etiologjia e periimplantitit dhe protokollet e
parandalimit.
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KUJTIM SHALA

CURRICULUM VITAE
Prof . Asoc. Kujtim SHALA
1987 fiton titullin Doktor i stomatologjisë dhe në 1989 zgjidhet Asistent në Lëndën Protetika
Stomatologjike në FM të Universitetit të Prishtinës.
1999 në kuadër të forcave të NATO-KFOR, angazhohet si mjek specialist dhe kryen shërbime mjekësore
për kuadrin ushtarak të Komandës Jugore si dhe për forcat speciale policore ndërkombëtare në kuadër
të UMNIK.
2001 fiton titullin Magjistër i Shkencave Stomatologjike.
Në vitin 2001 Senati i Universitetit të Prishtinës e zgjedh si Ligjërues i lartë për Lëndën Protetika
Stomatologjike.
2002 kryen studimet Pasuniversitare në Kings College London, UK.
Në 2005 fiton titullin Doktor i Shkencave Stomatologjike, në 2006 fiton titullin “Profesor Asistent” dhe
në 2012 titullin “Profesor i Asociuar” pranë Universitetit të Prishtinës.
Aktualisht punon si Shef i Katedrës së Protetikës Stomatologjike dhe pedagog në Universitetin e
Prishtinës dhe USHT. Ai është Kryetar i Odës së Stomatologëve të Kosovës.
Është autor dhe bashkëautor i shumë punimeve shkencore-profesionale të botuara dhe të prezantuara
brenda dhe jashtë vendit.
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RETENSIONI DHE STABILIZIMI I PROTEZAVE TOTALE
MANDIBULARE ME MINI IMPLANTE DENTARE
Prof. Asoc. Kujtim SHALA
UniversiteƟ i PrishƟnës
Katedra e ProteƟkës Stomatologjike
PrishƟnë, Kosovë
Qëllimi i këtij leksioni është njohja e procedurave terapeutike, protetike dhe protokolleve kirurgjikale
për përdorimin e sistemeve të implanteve monofazikë, në rastet kur retensioni dhe stabiliteti i protezës
dentare në mandibul, paraqet vështirësi.
Proteza dentare në mandibul nuk zëvendëson vetëm dhëmbët e humbur por edhe indet mbështetëse
të cilat janë rezorbuar. Nëpërmjet saj, rikonstruktohen raportet ndërnofullore në sistemin oro-facial,
duke rikthyer funksionet e humbura ose të dëmtuara.
Kur situata anatomike është e jo e favorshme (rezorbim i theksuar i procesit alveolar), janë në
dispozicion ndërhyrjet e shumta oro-kirurgjikale (vestibulo-plastika, ngritja e kreshtave alveoare etj), të
cilat e mundësojnë retensionin (minimal) të protezave totale në mandibul. Duke marrë në konsideratë
se mosha mesatare e pacientëve me proteza totale është e lartë dhe sëmundjet sistemike dhe kronike
janë mjaft të përhapuara (diabeti, HTA, problemet kardiovaskulare, metabolike, hormonale, ushqyese
etj), ndërhyrjet kirurgjikale janë të kundërindikuara. Përdorimi i sistemeve të implanteve monofazike
(mini implanteve dentare) paraqet një mundësi të mirë për trajtimin e këtyre rasteve.
Gjatë leksionit do të prezantohen sistemet e MID, procedurat (protokollet implantologjike) dhe zgjidhjet
protetike. Do të prezantohen gjithashtu përvojat tona dhe do të shqyrtohen përvojat e prezantuara në
literaturën profesionale bashkëkohore.
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LINDITA XHEMNICA

CURRICULUM VITAE
Prof. Lindita XHEMNICA
Lindita Xhemnica është diplomuar si mjeke stomatologe pranë Fakultetit të Mjekësisë, Dega
Stomatologji, në vitin 1973 dhe ka kryer specializimin në fushën e Pedodontisë. Ka një eksperiencë 40
vjeçare pedagogjike dhe shkencore në këtë Fakultet.
Në vitin 1992 ka fituar gradën shkencore “Kandidat i Shkencave Mjekësore”, në 1993 gradën shkencore
“Doktor i Shkencave Mjekësore” , në 1994 titullin “Asistent Profesor” dhe në 2011 titullin “Profesor”.
Nga 2000-2003 ka qenë Shefe e Departamentit të Stomatologjisë pranë Fakultetit të Mjekësisë.
Që nga viti 2012 dhe në vazhdim, ajo është Shefe e Departamentit të Terapisë në Fakultetin e Mjekësisë
Dentare.
Është kryetare e Komisionit të dhënies së liçencave për stomatologët. Është autore e bashkëautore e
disa teksteve mësimore, monografi dhe atllas.
Ka botuar një numër të konsiderueshëm artikujsh në revista shkencore brenda dhe jashtë vendit.
Lektore e leksioneve të specializantëve në fushën e Terapisë Stomatologjike.
Pjesëmarrëse në projekte të ndryshme, në kongrese dhe konferenca ndërkombëtare dhe kombëtare
me leksione, referime orale dhe prezantime poster.
Ka kryer kualifikime të ndryshme në disa shtete të Europës.
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EFIKASITETI I SILANTEVE NË PREVENIMIN E KARIESIT
NË DHËMBËT PERMANENT
Prof. Lindita XHEMNICA
FakulteƟ Mjekësisë Dentare
Tiranë, Shqipëri
Silanimi i sulkuseve dhe fisurave është efikas në parandalimin e kariesit. Qëllimi i leksionit është
pikërisht vlerësimi i këtij efekti, nëpërmjet një rishikimi të literaturës.
Silanimi ka si qëllim parandalimin e rritjes bakteriale që indukton lezione karioze në sulkuse dhe fisura
në individët me moshë evolutive (të zhvilluar). Efikasiteti preventiv i silanteve është provuar dhe
konsoliduar në nivel ndërkombëtar, por duke patur sukses të plotë duhet të garantohet adezioni total
dhe metodika rigoroze e aplikimit, me kontrolle në kohë, ku rënia e silantit varion në bazë të higjienës
orale të subjektit, zakoneve ushqimore dhe riskut për karies. Studimet e marra në konsideratë janë
krahasuese, me grupe kontrolli për periudhat 12-24-36-48 muaj. Të dhëna të krahasueshme dhe të
diferencuara jepen në materiale të ndryshme që aplikohen në silanimin e sulkuseve.
Përfundimi i autorëve të viteve të fundit është se silanimi është një procedurë e rekomanduar për
parandalimin e kariesit në sipërfaqet okluzale të molarëve dhe premolarëve, por efikasiteti më i lartë
është manifestuar në praninë e riskut të lartë të kariesit.
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LIVIO GALLOTINI

CURRICULUM VITAE
Prof. Livio GALLOTINI
Prof. Livio Gallotini është mjek stomatolog i specializuar në Dentistri, PhD në Sëmundje Dentare.
Profesor i Asociuar në Endodonti pranë Universitetit “La Sapienza” të Romës në periudhën 2011-2014.
Anëtar aktiv i Shoqatës Italiane të Endodontisë (S. I. E) dhe anëtar i çertifikuar i Shoqatës Europiane të
Endodontisë (E. S. E) .
Ish-president i Shoqatës Italiane të Dentistrisë Konservative (S. I. D. O. C) . Drejtues i Masterit Privat në
Endodonti Klinike.
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TË REJAT E FUNDIT DHE PERSPEKTIVA NË ENDODONTI
Prof. Livio GALLOTINI
UniversiteƟ “La Sapienza”
Romë, Itali
Një revolucion radikal ka ndodhur vitet e fundit në Endodonti. Materiale, teknologji e teknika të reja
e inovative janë prezantuar në fushën e Endodontisë. Trajtimi i kanaleve të rrënjës është tashmë një
mjekim i suksesshëm, i shpejtë, i sigurt dhe me vlerë. Standartet e reja janë vendosur pa dyshim nga
instrumentat rotatore Ni-Ti dhe ngrohja e gutta-percha. Instrumentat e reja Ni-Ti me përkulshmërinë
dhe efikasitetin e lartë në prerje, lejojnë modelim të shpejtë dhe të sigurt edhe të kanaleve të gjatë, të
ngushtë e të kthyer. Mikromotorët e rinj endodontik të integruar me lokalizuesin elektronik të apeksit,
japin mundësinë e manovrimit perfekt të instrumentave rotatore dhe monitorim të vazhdueshëm
të gjatësisë gjatë punës. Radiografitë dixhitale (sistemet radiografike me pllaka fosfori) mundësojnë
informacion të shpejtë dhe të kënaqshëm mbi kavitetin endodontik. Gutta-percha e ngrohtë së bashku
me vulosësit endodontik me bazë rezine, realizojnë një mbyllje të pabarabartë në të treja drejtimet.
Vulosësit me bazë Carrier dhe gutta-percha përbëjnë një teknikë mbushje të kanaleve mjaft të vlerësuar.
Të gjitha këto materiale e pajisje lejojnë mjekun klinicist të realizojë një trajtim të kanaleve brenda një
seance të vetme. Një epokë e re ka nisur për terapinë endodontike të cilësisë së lartë.
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LUCIANO ARTESE

CURRICULUM VITAE
Prof. Asoc. Luciano ARTEZE
1976-Diplomë në Mjekësi& Kirurgji Universitetit “G. d’Annunzio” të Kietit me rezultate maksimale.
1979-Specializim në anatomi&histologji patologjike, Universiteti Katolik “Sacro Cuore”, Romë.
1984- Profesor i Asocuar, kursi i diplomimit për stomatologji dhe protezë dentare.
2001 e në vazhdim Profesor i lëndës “Anatomia&Histologjia Patologjike”.
Kursi i diplomimit për stomatologji dhe proteza dentare në Universitetin e Kietit.
1985-Specializim në Mjekësinë e Punës pranë Universitetit “ La sapienza” Romë.
1988- Profesor i Asociuar i konfirmuar.
Që prej vitit 1988 e deri sot është anëtar i departamentit të shkencave mjekësore, orale dhe
bioteknologjike në Universitetin “ G. D’Annunzio” Kieti- Pescara.
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ROLI I ANATOMISË PATOLOGJIKE
NË KËRKIMIN E APLIKUAR NË STOMATOLOGJI
Prof. Asoc. Luciano ARTEZE
UniversiteƟn “ G. D’Annunzio”
KieƟ, Itali
Anatomia patologjike luan një rol kyç në fushën e stomatologjisë, si në pjesën diagnostikuese edhe në
kërkimin e aplikuar në praktikën klinike. Përdorimi i markerave gjithmonë e më specifikë dhe selektiv
na lejon kryerjen e analizave imunohistokimike, të cilat na japin përgjigje të sakta në fusha të ndryshme
të aplikimit të aparatit stomatognatik. Kujdes i veçantë i është kushtuar studimit të indeve të buta që
rrethojnë sipërfaqet e ndryshme implantare. Në veçanti do të sjellim disa të dhëna të studimeve lidhur
me shprehjen e molekulave të adezionit (integrinat α6 dhe β4), dendësinë vaskulare dhe tipologjinë
e ndryshme të evidentimit të gjendjes së mundshme inflamatore. Në këtë aspekt, rezultatet tona
nxisin përdorimin e sipërfaqeve specifike implantare të cilat rezultojnë veçanërisht biokompatibël, pa
flogogene dhe mbi të gjitha në gjendje të garantojnë mbylljen efikase të kurorës. Do të prezantohet
një studim i fundit, lidhur me përdorimin endovenoz të bifosfonatit (acisi zoledronik). Rezultatet tona
lidhur me vlerësimin e sipërfaqeve të nekrozave të thella tregonin një lidhje direkte ndërmjet dozave
të ndryshueshme dhe kohërave të ndryshme të administrimit, në një zonë pas ekstraksionit. Në të
njëjtat kampione, në të njëjtat zona u bë e mundur vlerësimi i entitetit të neoangiogenezës në zonat
peri-lezionale duke treguar edhe në këtë rast një raport të drejtë mes vaskularizimit dhe përmasave
të zonës nekrotike. Një tjetër studim u krye në përpjekje për të treguar ndryshimin e shprehjes së disa
metaloproteasi (MMP-2, MMP-3MMP-8, MMP-9, MMP-13) në lezione të ndryshme radiotransparente
si granula dhe kiste radikulare. Rezultatet tregojnë që një shprehje e ndryshme lidhej direkt me shkallën
e agresivitetit dhe me gjendjen inflamatore të lezionit. Duke mbetur gjithmonë në fushën e patologjisë
orale janë studiuar indet gingivare të pacientëve që kurohen me ciklosporina A si rezultat i një transplanti
të veshkës. Rezultatet tregojnë një shprehje të ndryshme të nën polazioneve limfocitare, ku dominojnë
limfocitet CD-4+, lidhur me rastet e kontrollit, duke treguar se si stimujt inflamatorë nxisin zhvillimin e
hiperplazisë gingivare në pacientët që e kanë kryer transplantin.
Në këtë aspekt rezultatet e studimit na lejuan të përcaktojmë një terapi farmakologjike më efikase dhe
në gjendje të reduktojë efektet anësore lidhur me përdorimin e ciklosporinës.
Nga të dhënat e sjella evidentohet dobia e përdorimit të këtyre mënyrave në një realitet në të cilin
përditshmëria klinike stomatologjike duhet detyrimisht të mbështetet mbi rezultatet eksperimentale
të kryera me qëllim garantimin e standarteve të suksesshme dhe parandaluese.
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MARCO PISCOPO

CURRICULUM VITAE
Dr. Marco PISCOPO
2006- Diplomë, Universiteti i Dytë i Studimeve në Napoli, Evolucioni i instrumentave ultrasonike në
endodonti.
2011-Master i nivelit të dytë në Implantologji të Avancuar, Universiteti i Dytë i Studimeve në Napoli.
2013-Specializim në Kirurgjinë rigjenerative, Universiteti i studimeve “Federiku II” Napoli.
2006-2014 ka qenë drejtor sanitar dhe përgjegjës për kirugjinë, implantologjinë dhe protezat në studio
dentare.
2013 e në vazhdim është konsulent specialist i implantologjisë në Repartin e Kirurgjisë Orale dhe
Implantologjisë pranë klinikës së tij private në Napoli.
2014 e deri më sot është profesionist i lirë në klinikën private dentare.
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EVOLIMI I KULTEVE SFERIKE NË IMPLANTOLOGJINË MODERNE:
DREJT KONCEPTIT TË RI TË KULTEVE ME PROFIL TË ULËT
Dr Marco PISCOPO
Klinikë Private Dentare
Napoli, Itali

Leksioni do të përshkruajë zgjidhjet moderne protetike të përdorura në implantologji, duke u
përqendruar në aplikimet e protezës së lëvizshme. Tendenca e përgjithshme gjatë 20 viteve të fundit,
është përqendruar në mbajtëset sferike. Sot, mbajtësja me profil të ulët ka një pozicion të rëndësishëm
në botën e implantologjisë duke ofruar mundësinë për të punuar raste klinike me hapësirë të reduktuar.
Ne do të krahasojmë sistemet e ndryshme me profil të ulët, të disponueshme sot në treg, duke u
përpjekur të përqendrohemi kur dhe si të preferojmë këto lloj zgjidhjesh përkundrejt atyre sferike.
Evolimi modern në zgjidhjet dixhitale Cad-Cam do të jetë një pjesë e rëndësishme e leksionit, duke u
përpjekur të ofrojmë një vëzhgim mbi aplikimet më të avancuara në protezat e lëvizshme Cad-Cam.

5 - 7 n ëntor 2 0 1 5

Ι

61

Abstraktet e leksioneve dhe CV-të e lektorëve

MERITA BARDHOSHI

CURRICULUM VITAE
Prof. Asoc. Merita BARDHOSHI
Në vitin 1994 diplomohet në Fakultetin e Mjekësisë, Dega Stomatologji.
Në 2003 përfundon specializimin në fushën e Kirurgjisë Oro-Maksilo-Faciale.
Në 2004 përfundon Masterin Shkencor dhe në 2011 fiton gradën shkencore “Doktore e Shkencave”.
Në 2014 fiton titullin “Profesor i Asociuar”.
Nga viti 2008 e në vazhdim punon si kirurge orale në Klinikën Stomatologjike Universitare, dhe nga
2005 e në vazhdim është pedagoge pranë Departamentit të Kirurgjisë Oro-Maksilo-Faciale.
Ka kryer një sërë specializime në fushën e kirurgjisë jashtë vendit si në Irlandë, Gjermani, etj
2010-2013 Specialiste e lazerit, diplomuar në vitin 2013 RWTH Aachen, Gjermani.
Lektore në mjaft aktivitete kombëtare dhe ndërkombëtare.
Autore dhe bashkëautore në rreth 60 botime në revista shkencore brenda dhe jashtë vendit.
Autore dhe bashkëautore në mbi 100 prezantime shkencore brenda dhe jashtë vendit.
Anëtare e Shoqatës Botërore të Lazerit WFLD, Shoqatës Gjermane të Lazerit, Shoqatës së Kirurgëve
Oro-Maksilo-Faciale të Shqipërisë, etj.
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KIRURGJIA PREPROTETIKE NJË ALTERNATIVË E MIRË
NË FUNKSION TË TRAJTIMEVE PROTETIKE
Prof. Asoc. Merita BARDHOSHI
FakulteƟ i Mjekësisë Dentare
Tiranë-Shqipëri
Objektivi i kirurgjisë preprotetike është sigurimi i një fushe protetike të përshtashme nga pikëpamja
strukturore dhe funksionale për protezim. Gjatë kësaj procedure duhen patur parasysh: prezenca e
patologjive intra dhe ekstraorale, raporti maksil/mandibul në planin antero-posterior, transversal dhe
vertikal, konfiguracioni i proceseve alveolare, forma e palatumit, prania e tuberoziteteve, konsistenca e
indeve të buta, thellësia e procesit alveolar, gjuha, gjendrat e pështymës. Në planin e trajtimit anamneza
vitae merr një rëndësi të veçante: evidentimi i patologjive të përgjithshme, testet laboratorike (niveli
i Ca, fosfateve që mund të shkaktojnë rezorbim kockor), etj. Duhet bërë vlerësimi i ankesës kryesore
të pacientit për të qartësuar rezultatin e ndërhyrjes dhe arsyet e dështimeve protetike të mëparshme.
Ndër ndërhyrjet kirurgjikale në inde të forta mund të përmendim: alveoloplastika, korrigjimin e
ekzostozave, korrigjimin e toruseve, korrigjimin e kreshtës alveolare, zmadhimin e procesit alveolar,
ngritjen e sinusit maksilar.
Në ndërhyrjet kirurgjikale tek indet e buta mund të përmendim: korrigjimin e frenulumeve, plikave,
mënjanimin e hiperplazive gingivare, thellimin e sulkuseve, tumoret beninje të indeve të buta,
repozicionimin e n. Mental.
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MICHELE PAOLANTONIO

CURRICULUM VITAE
Prof. Michele PAOLANTONIO
Prof. Michele Paolantonio është diplomuar për Stomatologji në Universitetin e Romës “La Sapienza” në
vitin 1984 dhe në Mjekësi dhe Kirurgji në Universitetin “G. D’Annunzio”, në Kieti, Peskara në vitin 1993.
Në vitin 1992, fiton titullin “Asistent Profesor”.
Nga viti 2001 e në vazhdim është Profesor lënde në nivelin e dytë.
Nga viti 2009 e në vazhdim është Profesor në Universitetin “G. D’Annunzio”, Kieti, për lëndën
Periodontologji I&II. Është Drejtor i Kurseve Pasuniversitare në Periodontologji Klinike, në Kirurgji
Periodontale të Aplikuara, në Higjienën Dentare dhe Terapi Teriodontale jo kirurgjike të Universitetit
“G. D’Annunzio”.
Ka qenë lektor i ftuar në Universitetin e Harvardit në Boston dhe në Universitetin e Bernës.
Është autor i mbi 130 botimeve shkencore ekskluzivisht në fushën periodontale.
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EVOLUCIONI I RIPËRTËRITJES PERIODONTALE,
NGA VITET ‘80 DREJT SË ARDHMES
Prof. Michele PAOLANTONIO
UniversiteƟn “G. D’Annunzio”
KieƟ-Itali
Që nga eksperimentet e para të grupeve të kërkimit shkencor skandinav mbi ripërtëritjen periodontale,
është ecur mjaft përpara në procesin evolutiv të terapisë rindërtuese të indeve parodontale duke nisur
me llojet e ndryshme të membranave, Terapia Rigjeneruese e Kombinuar me materiale mbushëse dhe
Ripërtëritja Periodontale e futur me Amelogenin.
Do të propozohen kufijtë e rinj të rigjenerimit nëpërmjet përdorimit të faktorëve të rritjes dhe të
Inxhinierisë Indore bazuar në përdorimin e qelizave (staminale) burimore periodontale.
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MOSCHOS A. PAPADOPOULOS

CURRICULUM VITAE
Prof. Moschos A. PAPADOPOULOS
Prof. Moschos A. Papadopoulos është Profesor, Kryetar dhe Drejtues Programi në Departamentin e
Ortodoncisë, Dega e Dentistrisë pranë Universitetit “Aristotel”, Selanik-Greqi dhe President i Shoqatës
së Ortodontëve të Greqisë së Veriut.
Është diplomuar për Stomatologji pranë Universitetit të Selanikut “Aristotel” dhe ka mbrojtur
doktoraturën dhe çertifikimin në Ortodonci pranë shkollës së Dentistrisë, Universiteti Freiburg,
Gjermani.
Ai është Editor i Nderuar i Gazetës Helenike të Ortodoncisë dhe ka shërbyer si asistent Editor pranë
Gazetës Botërore të Ortodoncisë si dhe revistës “Stoma”.
Gjithashtu ka qenë anëtar i Bordit Editorial në 17 revista të rishikuara si dhe Recenzent i 38 revistave
dentare, mjekësore dhe ortodontike.
Prof. Moschos A. Papadopoulos ka qenë Zv. President i Lidhjes Helenike Profesionale të Ortodontëve,
sekretar Thesari dhe Zëvendës Sekretar i përgjithshëm i Shoqatës së Ortodontëve të Greqisë Veriore;
Anëtar i Bordit të Administratorëve të Besuar në Shoqatën Greke të Ortodontëve dhe Shoqatës së
Ortodontëve të Greqisë së Veriut.
Aktualisht është anëtar aktiv në 9 federata, shoqata e lidhje greke dhe 6 ndërkombëtare.
Ka marrë disa çmime dhe nderime midis të cilave dhe çmimin “A. Tsoukanelis” nga Universiteti
Artistoteli, Selanik (1993); “Çmimi shkencor vjetor” nga Shoqata Gjermane e Kirurgjisë Plastike (2004);
Çmimi Klinik “Joseph E. Johnson”, nga Shoqata Amerikane e Ortodontëve (2009) dhe çmimin “Turpin”
për kërkimet bazuar në evidenca nga Gazeta Amerikane e Ortodontëve dhe Ortopedëve Dentofacial
(2013); Çmimi “Align” mbi kërkimet nga Align Inc Usa (2013) dhe çmimin “Ioannis Margelos” nga
Shoqata Helenike e Endodontisë (2013).
Aktualisht, interesimi më i madh në fushën klinike dhe kërkimore i Prof. M. A. Papadopoulos përfshin
topika si: trajtimi ortodontik i pacientëve jobashkëpunues, përdorimi i implanteve mini-vidë si ankorim
i përkohshëm në trajtim ortodontik dhe ortodoncia bazuar në evidenca.
Prof. M. A. Papadopoulos është autor i librave: “Trajtimi Ortodontik në pacient jobashkëpunues të
Klasës IIItë: Principet aktuale e teknikat”, “Ankorimi skeletik në trajtimet ortodontike të malokluzionit të
Klasës IItë” dhe “Skizat e buzës dhe qiellzës: diagnoza dhe menaxhimi i trajtimit”.
Ai ka publikuar më shumë se 190 artikuj shkencorë e ka prezantuar më shumë se 280 leksione, kurse e
dokumenta në mbarë botën.
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RËNDËSIA E EVIDENCËS DHE PËRDORIMI I SAJ
NË PRAKTIKËN KLINIKE ORTODONTIKE
Prof. Moschos A. PAPADOPOULOS
UniversiteƟ “Aristotel”
DepartamenƟ i Ortodoncisë
Selanik, Greqi
Mjekësia e bazuar mbi evidencë, është një qasje sistematike që i përgjigjet pyetjeve klinike në mënyrë
të bazuar, mbi dëshmi që i sigurojnë pacientëve trajtimin e përshtatshëm. Gjatë kërkimit të përgjigjeve
ndaj pyetjeve klinike specifike në mjekësi dhe ortodonci, projektime kërkimesh të ndryshme janë
të disponueshme. Këto studime të drejtojnë në strategji me risk minimal. Disa evidenca kërkimesh
sigurojnë një nivel më të lartë dëshmish sesa ato të siguruara nga të tjerët. Sipas hierarkisë së dëshmisë,
Rishikimet Sistematike (SR-të) dhe Meta-Analizat (MA-të) janë konsideruar si ofrues të niveleve më të
larta të dëshmisë, për shkak se përfundimet janë arritur duke kombinuar rezultatet e llojeve të tjera të
studimeve që prezantojnë tanimë një dëshmi të fortë, siç janë Testet e Kontrolluara të Rastit (RCT-të).
Literatura ortodontike përdor forma të shumta të dëshmisë, duke përfshirë RCT-të, SR-të dhe MAtë.
Gjithsesi, SR-të dhe MA-të që hetojnë subjektet me lidhje ortodontike janë shumë më pak në krahasim
me literaturën mjekësore, ndërkohë që veç kësaj, shumë nga këto studime shoqërohen me gabime
metodologjike ose pengesa që zvogëlojnë cilësinë e tyre. Si pasojë, vetëm disa tema në ortodoncinë
klinike mbështeten nga dëshmi të forta të siguruara nga SR dhe MA të mirë performuara.
Qëllimi i këtij leksioni është: a)të prezantojë parimet bazë të mjekësisë së bazuar në dëshmi, b)të
adresojë parimet bazë dhe karakteristikat cilësore të rishikimeve sistematike dhe meta analizave në
subjektet me lidhje ortodontike, dhe c)të prezantojmë dhe diskutojmë rezultatet e një serie të MA-ve, të
cilat hetojnë çështjet e diskutueshme në ortodonci, në mënyrë që të arrijmë në përfundime të bazuara
që mund të aplikohen në praktikat ortodontike klinike bashkëkohore.
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MUSTAFA SANCAR ATAÇ

CURRICULUM VITAE
Prof. Asoc. Mustafa Sancar ATAÇ
Dr. Mustafa Sancar Ataç është diplomuar në Universitetin e Stambollit në 1997 dhe i është bashkuar
programit të specializimit në Universitetin e Gazi në Ankara në 1998.
Zotëron diplomë specialisti Kirurg Oral e Maksilo-Facial që në 2004.
Gjithashtu ka mbrojtur temën e doktoraturës në 2004. Gjatë specializimit ai ka përfunduar dhe studimet
mjekësore në departamentet e Kirurgjisë Plastike e Rikonstruktive, Otorinolaringologji, Kirurgjinë e
Kokë-Qafës dhe Anestezi-Reanimacion në vitet 2000-2001.
Ka vizituar Institutin e Kirurgjisë Plastike e Rikonstruktive në Universitetin e New York, departamentin e
Kirurgjisë Kranio-Faciale në 2002. Në 2004 ka vizituar Universitetin e Washington, Seattle, për Kirurgji
Orale e Maksilo-Faciale. Në 2005 ka vizituar Spitalin Universitar të Zyrih, Departamentin e Kirurgjisë
Orale e Kranio-Maksilo-Faciale dhe në 2011 qendrën e Ortopedisë e Traumatologjisë «Ilizarov» në
Siberi, Rusi.
Është autor i më shumë se 100 publikimeve shkencore kombëtare e ndërkombëtare dhe prezantimeve
me poster.
Është Anëtar i Komitetit Ekzekutiv në rolin e Sekretarit të Thesarit pranë Shoqatës Turke të Kirurgjisë
Orale e Maksilo-Faciale që në 2008. Ka marrë titullin Profesor i Asociuar në 2010.
Aktualisht është zgjedhur nga kirurgët e Shoqatës Turke të Kirurgjisë OMF si përfaqësues i Turqisë pranë
Shoqatës Europiane të Kirurgjisë Kranio-Maksilo-Faciale dhe Shoqatës Ndërkombëtare të Kirurgjisë
OMF. Interesat e tij më të mëdha janë në fushën e kirurgjisë së avancuar rikonstruktive e implantare,
kirurgjisë korrigjuese ortognatike dento-faciale, patologjisë e artikulacionit temporo-mandibular dhe
aplikimi i teknologjisë 3D në Kirurgji.
Aktualisht punon në Universitetin e Gazi, Departamentin e Kirurgjisë Orale dhe Maksilo-Faciale në
Ankara, Turqi.
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SI MUND TË ARRIJMË VËLLIMIN E PËRSHTATSHËM TË INDEVE
TË FORTA NË TERAPINË E IMPLANTEVE
Prof. Asoc. Mustafa Sancar ATAÇ
UniversiteƟ Gazi
DepartamenƟ i Kirurgjisë Orale dhe Maksilo-Faciale
Ankara, Turqi
Parandalimi i komplikacioneve me anë të planifikimit të saktë ka një rol kyç në suksesin e terapisë
me implante në stabilitetin afatgjatë. Zonat pa dhëmbë duhen vlerësuar para nisjes së terapisë me
implante. Nëse vendi ku do të vendoset implanti dentar është vlerësuar si atrofik atëherë mund të
lindë nevoja për shtim të kockës për vendosjen e implantit. Standarti i lartë në rikonstruksionin e
riparimin e kockës para vendosjes së implantit është marrja e kockës autogjene. Janë përshkruar disa
teknika dhe vende marrëse në literaturë nga burime ekstra dhe intra orale. Në rastet kur kërkesat për
kockë autogjene janë më të larta atëherë mund të përdoret kreshta iliace si vend burimi. Mjekra dhe
ramusi anësor zakonisht janë vende të preferuara në rastet e marrjes së kockës nga burime intraorale.
Do të diskutohen dhe eksperienca nga zëvendësimi i sasisë së indit të fortë para vendosjes së implantit.
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NICOLA SGARAMELLA

CURRICULUM VITAE
Dr. Nicola SGARAMELLA

1999 diplomë në Dentistri dhe Proteza Dentare.

1999 nis punën në profesionin e dentistit.

2000 – 2008 ka marrë pjesë në shumë trajnime dhe aktivitete me natyrë kliniko-shkencore pranë
Repartit të Kirurgjisë Oro-Maksilo-Faciale në Universitetet e Goteborg, Umea dhe Stokholm (Zvicër).

2008 diplomë në mjekësi dhe kirurgji.

2009 nis punën në profesionin e mjekut kirurg.

2009 – 2011 profesionist i lirë në fushën e Kirurgjisë Orale dhe Maksilo-Faciale.
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KIRURGJIA RINDËRTUESE PARAIMPLANTUESE
DHE IMPLANTET
Dr. Nicola SGARAMELLA
Klinikë Dentare, Itali

Kërkesa më e madhe për terapi implanto-protezike, veçanërisht të zonave postero-laterale të maksilës
së sipërme, ku humbja e elementëve dentare nga njëra anë dhe fiziologjia e shtrirë e sinusit të nofullës
në anën tjetër, përcaktojnë një vëllim të pamjaftueshëm kockor për të mbajtur, në mënyrë korrekte,
një impiant në kontekstin e zarfit kockor. Prandaj, ajo që sot është e domosdoshme në këto raste, është
një qasje e fokusuar tek diagnostikimi dhe përcaktimi i planeve të trajtimit gjithnjë e më të rafinuara.
Rindërtimi tredimensional i nofullave me graftit të kockës autologe:
Zgjedhja e rehabilitimit implantar në nofulla edentuloze shpesh përplaset me situata ku vëllimi kockor
është i pamjaftueshëm. Shpesh është e nevojshme në rastet e defiçiteve vertikale dhe /ose horizontale
të maksilës së sipërme përdorimi i graftiteve. Kocka autologe konsiderohet si standardi i artë për
rehabilitim paraimplantues dhe largimi nga zonat intraorale lejon përfitimin e një kualiteti dhe sasie të
mjaftueshme për korrigjimin e defekteve kockore edhe të madhësisë së mesme me një sëmundshmëri
të reduktuar.
Përdorimi i implanteve zigomatik, prezantuar nga Profesor Branemark më shumë se një dekadë
më parë, luan një rol specifik në lidhje me disa tipe atrofish të rënda të nofullave, në kontekstin e
rehabilitimit pas heqjes kirurgjikale dhe për kushtet e veçanta mjekësore të përgjithshme. Bazuar
në një dokumentacion të gjerë të studimeve të rasteve, raporti do të përqendrohet në indikacionet
për trajtimin implanto-protezik me implantet zigomatike, teknika kirurgjikale, zgjidhjet e protezave,
ndërlikimet e mundshme dhe opsionet e zygomatikëve “të shumëfishtë”. Rindërtimi tredimensional
në atrofitë e rënda të nofullave, ka si kërkesë kryesore restaurimin anatomikë të indeve të fortë dhe të
butë. Këto objektiva duhet në disa raste të vazhdohen nëpërmjet përdorimit të graftiteve autologe të
marra nga zonat ekstraorale dhe fiksimit të segmenteve kockore.
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PAULA VASSALLO

CURRICULUM VITAE
Dr. Paula VASSALLO
Diplomohet në Stomatologji në Universitetin e Maltës më 1992 dhe punon si dentiste që nga viti 1993.
Merr diplomën për Shëndet Publik Dentar nga “Royal College of Surgeons” në Angli, kryen Master për
Shëndet Publik nga “University College” në Londër dhe MBA nga “Warwick Business School”.
Në vitin 2011 ajo fillon punën në Fakultetin e Shëndetit Publik, pranë “Royal Colleges of Physicians” në
Mbretërinë e Bashkuar.
Dr. Vassallo është konsulente për shëndetin publik dentar, në Qeverinë e Maltës duke punuar për
promovimin e shëndetit oral në Maltë.
Është lektore dhe koordinatore e kurseve në Dentistrinë Preventive dhe Dentistrinë në Komunitet
pranë Universitetit të Maltës.
Dr. Vassallo përfaqëson Maltën në takimin evropian të drejtuesve në dentistri.
Ajo është anëtare në grupin e kërkimit shkencor të shëndetit, pranë “Institute of Small Island States”
në Maltë.
Ka qenë Presidente e Këshillit Evropian të Drejtuesve në Dentistri dhe aktualisht është Kryetare e
Platformës për një shëndet oral më të mirë.
Ajo është gjithashtu kryesuese në grupin e punës për shëndetin oral në Këshillin Evropian të Dentistëve.
Më herët, ajo ka qenë edhe përgjegjëse për udhëheqjen e zhvillimit të politikave të shëndetit oral
pranë të njëjtit institucion.
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PLATFORMA PËR NJË SHËNDET MË TË MIRË ORAL
NË EVROPË
Dr. Paula VASSALLO
Anëtare e Plaƞormës për Shëndet më të Mirë Oral në Evrop
Platforma për shëndet më të mirë oral në Evropë (Platforma) është themeluar në 2011, si përgjigje
kundrejt thirrjes për veprim ndaj shëndetit më të mirë oral, drejtuar Komisionerit të Shëndetësisë së
atëhershëm nga disa anëtarë të Parlamentit Evropian, ku promovohej shëndeti oral dhe shmangia e
sëmundjeve orale në Evropë.
Është një iniciativë e përbashkët e Shoqatës Evropiane për Shëndet Publik Dentar (EADPH), e Shoqatës
për Edukimin Dentar në Evropë (ADEE), i Këshillit të Kryetarëve të Oficerëve Dentar (CECDO) dhe
Fondacionit të Shëndetit Dentar.
Të gjithë së bashku, ne duam të gjejmë një zgjidhje të përbashkët për të përmirësuar shëndetin oral
në të gjithë Bashkimin Evropian dhe të reduktojmë pabarazitë si përmes Evropës, ashtu edhe brenda
Vendeve Anëtare. Qëllimet janë:
 Të nxisim rëndësinë e promovimit dhe parandalimit të shëndetit oral midis politikëbërësve në BE;
 Të tregojmë efektivitetin e kostos së parandalimit;
 Të rrisim ndërgjegjësimin dhe të përhapim praktika të mira në Evropë;
 Të rrisim fokusin e Platformës në gjetjen e zgjidhjeve konkrete ndaj nevojave të paplotësuara në qasjen
ndaj përkujdesjes dentare cilësore, dhe të kërkojmë përfundimisht të përmirësojmë përgjithësisht
shëndetin dhe cilësinë e jetesës.
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RAMAZAN ISUFI

CURRICULUM VITAE
Prof. Ramazan ISUFI
1972-1976 kryen shkollën e mesme mjekësore në Korçë me rezultate të shkëlqyera.
1976-1980 kryen Fakultetin e Mjekësise, Dega Stomatologji me rezultate të shkëlqyera.
1981-1990 mjek stomatolog në klinikë dentare, Tiranë.
1991 e në vazhdim pedagog pranë Shërbimit të Kirurgjisë O. M. F.
1990-1993 kryen specializimin pranë Kirurgjisë O. M. F. Tiranë.
1999 fiton gradën “Doktor i Shkencave Mjekësore”.
2007 fiton titullin “Profesor i Asociuar” nga Ministria e Arsimit dhe Shkencës të Shqipërisë.
2012 fiton titullin “Profesor”.
Autor dhe bashkëautor i mbi 100 prezantimeve në aktivitete shkencore brenda dhe jashtë vendit.
Autor dhe bashkëautor i rreth 50 publikimeve në revista shkencore brenda dhe jashtë vendit.
Aktualisht është Shef i Departamentit të Kirurgjisë Oro- Max-Fac, Konsull i Shqipërisë për Kirurgjinë O.
M. F në Shoqatën e Kirurgëve Cranio Maxillo Facial të Evropës dhe lektor në Fakultetin e Mjekësisë në
Tiranë, Prishtinë dhe Tetovë.
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FILOZOFIA JONË NË TRAJTIMIN E INFEKSIONEVE
ODONTOGJENE TË REGJIONIT OMF
Prof. Ramazan ISUFI
FakulteƟ i Mjekësisë Dentare
DepartamenƟ i Kirugjisë OMF
Tiranë, Shqipëri
Nëpërmjet këtij prezantimi do të pasqyrojmë eksperiencën tonë të gjatë në menaxhimin e infeksioneve
odontogjene OMF.
Janë shfrytëzuar të dhënat nga kartelat klinike të të sëmurëve me procese infeksioze odontogjene që
pas viteve ’90 e deri në ditët e sotme. Sipas Fragiscos, 90-95% e infeksioneve OMF janë me origjinë
odontogjene. Sot, edhe infeksionet e rënda të këtij regjioni falë ngritjes së nivelit të kujdesit shëndetësor,
trajtimit në kohë nga mjekë të mirë trajnuar dhe përdorimit të antibiotikëve, vdekshmëria ka zbritur
nga 40-50% në më pak se 10%.
Si përfundim, trajtimi bashkëkohor i këtyre infeksioneve realizohet nëpërmjet vlerësimit fizik kompleks
të pacientit, menaxhimit të rrugëve të sipërme të frymëmarrjes, terapisë intensive si dhe trajtimit apo
eleminimit në kohë të shkaktarëve.
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RENATO CELLETI

CURRICULUM VITAE
Prof. Renato CELLETI
Prof. Renato Celleti ka marrë gradën Doktor Mjekësor në 1979, pranë Universitetit të Romës. Në 1984
mori titullin Doktor i Kirurgjisë Dentare nga Universiteti i Ankonës, Itali.
Pas 7 viteve pune në klinikë private u shpërngul në Kaliforni, SHBA ku pas 4 viteve mbaroi specializimin
në Periodontologji pranë Universitetit të Kalifornisë Jugore, Los Angeles, SHBA në 1989. Që atëherë
është përqendruar në trajtimin e sëmundjeve periodontale dhe implanteve të integruara në kockë.
Studimet e tij të avancuara i dhanë mundësinë të ushtronte profesionin si specialist në Periodontologji
dhe Implantet e Integruara në kockë.
Është anëtar aktiv i Akademisë Amerikane të Integrimit Kockor dhe Akademisë Amerikane të
Periodontologjisë.
Në 1995, Dr. Celleti u vlerësua me statusin Diplomat nga Këshilli Amerikan i Periodontologjisë në Dallas.
Këshilli Amerikan i Periodontologjisë është instituti vlerësues dhe çertifikues për specialistët dentarë
në Periodontologji.
Në praktikën e tij, Dr. Celleti është përqendruar në trajtimin e personalizuar duke e vënë theksin në
terapinë kirurgjikale dhe jo kirurgjikale si dhe parandalimin e sëmundjeve periodontale. Ai gjithashtu i
kushton rëndësi të veçantë trajtimit të pacientëve edentuloz të plotë ose të pjesshëm, duke përdorur
impantet të integruara në kockë.
Është ekspert në fushën e dentistrisë estetike dhe në vendosjen e implanteve për 1 dhëmb të vetëm.
Është Profesor pranë Universitetit “G. d’Annunzio” të Kieti-t, ku mban vendin e shefit të kursit të
Periodontologjisë 1 dhe është i përfshirë në kërkime shkencore dhe leksione në të gjithë botën.
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PUNIMET E IMPLANTEVE IMEDIATE: URA KOLUMBUS
Prof. Renato CELLETTI
UniversiteƟ “G. d’Annunzio”
KieƟ, Itali
Përdorimi i implanteve dentare të vendosura në kockën alveolare për të zëvendësuar dhëmbët e
humbur ka ndryshuar plotësisht planin e trajtimit restaurues. Gjatë 50 viteve të fundit, përdorimi i
implanteve dentare të integruar në kockë për të zëvendësuar dhëmbët e humbur ose jo të trajtueshëm,
është kthyer në një mënyrë mjaft të parashikueshme. Duke zbatuar protokollin origjinal me dy faza të
Branemark, në të cilin procesi i shërimit mbahet nën vëzhgim për 46 muaj pas vendosjes së implantit,
miliona raste të edentulizmit janë zgjidhur. Gjatë viteve të fundit, ngarkesa okluzale e menjëhershme
si në nofulla pjesërisht apo plotësisht pa dhëmb, është kthyer në një mundësi trajtimi gjerësisht të
përdorur në protokollin e implanteve. Përdorimi i këtyre protokolleve të modifikuar duke i dhënë
ngarkesë okluzale të menjëhershme implantit, ka ulur ndjeshëm diskonfortin e pacientit dhe kohën që
i duhet atij për të mbajtur proteza parciale. Ky avantazh është i rëndësishëm në trajtimin e pacientëve
geriatric që nuk mund të mbajnë proteza të lëvizshme. Protokolli i Urës Kolombus që do të prezantohet
në këtë leksion është një mundësi klinikisht e provuar për restaurimet e gjithë harkut duke vendosur
ngarkesë okluzale të menjëhershme. Duke u mbështetur në parimin terapeutik për menaxhimin e
njëkohshëm të vendosjes së implantit direkt pas heqjes së dhëmbëve dhe restaurimeve provizore,
ky protokoll siguron trajtim të parashikueshëm implanto-protetik i ideuar veçanërisht për nofulla pa
dhëmbë duke përdorur proteza fikse dhe ngarkesë okluzale të menjëhershme.
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ROBERTO SCOTTI

CURRICULUM VITAE
Prof. Roberto SCOTTI
Është diplomuar në mjekësi dhe kirurgji dhe specializuar në stomatologji dhe protezë dentare pranë
Universitetit të Torinos. Në 1983 ka kryer specializimin për Protezë Dentare pranë Universitetit U. C. L.
A të Los Angeles drejtuar nga Prof. Kratochvil.
1990 e në vazhdim Profesor Ordinator i Protezës Dentare.
1996 e në vazhdim Profesor pranë Universitetit të Ferrarës.
1997 e në vazhdim Profesor në Universitetin e Bolonjës në Alma Mater Studiorum.
2002 e në vazhdim Drejtor i informimit pasuniversitar në Stomatologji.
Ka drejtuar 5 Master Universitar të nivelit të dytë dhe 9 kurse të Informimit të Lartë. Organizon dhe
drejton Masterin në Protezë dhe Implanto-protezë me Teknologji të Avancuara, në të njëjtin Universitet.
Zëvendës President i Shoqatës Italiane të Protezës Dentare dhe Rehabilitimit Cranio-Mandibular.
Anëtar dhe krijues i SIO (Shoqata Italiane e Osteointegrimit), anëtar nderi i AIOP(Akademisë Italiane të
Protezës Dentare) dhe i AIC (Akademisë Italiane të Konservatives).
Aktualisht është drejtues i Departamentit të Shkencave Stomatologjike në Universitetin e Bolonjës dhe
drejtor i Shërbimit Klinik të Rehabilitimit Protetik dhe Maksilo-Facial.
Organizon dhe drejton grupe studimi për Sistemet CAD-CAM në Protezën Orale dhe Maksilo-Faciale, për
rindërtimin e dhëmbëve të trajtuar, për aplikimin e protezave implantare me ngarkim të menjëhershëm
si për materialet dhe teknikat e marrjes së masave.
Autor i mbi 100 publikimeve shkencore, 3 monografi dhe 5 syllabuse.
Testi mbi vidat me fibra është përkthyer në 4 gjuhë të huaja.
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TEKNOLOGJITË E REJA DIXHITALE NË PROTEZIM
Prof. Roberto SCOTTI
UniversiteƟ i Bolonjës
DepartamenƟ i Shkencave Stomatologjike
Itali
Teknologjitë dixhitale tashmë janë bërë rutinë në protezimin dentar. Këto teknologji na lejojnë të
projektojmë, falë softwer-eve të posaçëm, pjesët protetike optimale, duke i realizuar ose përmes
sistemeve të frezimit ose nëpërmjet lazer melting.
Në raste të veçanta janë sot të disponueshëm edhe për materiale stampuese 3D. Masa dixhitale po
bëhet gjithnjë e më prezente. Standartizimi i prodhimit dhe përdorimi i materialeve të përftuara nga
procese industriale, janë disa nga avantazhet që këto teknologji i ofrojnë mjekut stomatolog protezist.
Në treg ka shumë teknologji që na ofrohen, secila me karakteristika të ndryshme dhe secila i drejtohet
përdorimit të materialeve sa më të reja.
Në këtë prezantim në sajë të përvojës klinike disa vjeçare, do shohim një panoramë të atyre që janë
teknologjitë CAD-CAM më të përdorura dhe të atyre që na janë propozuar në një kohë të shkurtër në
treg, duke na indikuar avantazhet dhe disavantazhet në lidhje me realizimin e rasteve të ndryshme
protezike.
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ROZARKA BUDINA

CURRICULUM VITAE
Prof. Rozarka BUDINA
Rozarka Budina është diplomuar në vitin 1977 në Fakultetin Mjekësisë, Dega Stomatologji të U. T.
Në periudhën 1986-1987 ka kryer specializimin për Terapi Stomatologjike në të njëjtin institucion.
Në vitin 2002 merr titullin Doktor për temën ”Studim klinik dhe radiologjik mbi efikasitetin e pastave
në trajtimet endodontike”, në vitin 2009 merr titullin “Profesor i Asociuar” dhe në vitin 2014 titullin
“Profesor” .
Është pedagoge në Fakultetin e Mjekësisë Dentare, Departamenti i Terapisë Stomatologjike që nga viti
1991.
Është Anëtare e Shoqatës së Stomatologëve Shqiptare që nga viti 1998 dhe Anëtare e BaSS (Shoqata
Stomatologjike Ballkanike) që nga viti 1995. K
a udhëhequr disa diploma universitare dhe doktorature në 10 vitet e fundit. Ka marrë pjesë në 15
trajnime brenda dhe jashtë vendit, kryesisht në fushën e dentistrisë restorative dhe endodontisë.
Ka marrë pjesë aktive në disa Projekte dhe Aktivitete Shoqërore e Profesionale në nivel kombëtar,
ballkanik dhe europian.
Ka qenë Kryetare e Shoqatës së Stomatologëve të Shqipërisë në periudhën 2006-2010 dhe Drejtore e
Klinikës Stomatologjike Universitare në vitet 2006-2011.
Ka drejtuar disa komisione për përgatitjen e akteve ligjore, nënligjore, standardeve dhe dokumentave
të rëndësishme të shërbimit dentar në Shqipëri.
Ka marrë pjesë në mbi 80 aktivitete kombëtare dhe ndërkombëtare ku ka referuar rreth 60 punime të
ndryshme.
Është autore e një monografie, dhe autore e parë në 3 tekste: “Dentistria restorative” (2010),
“Endodontia” (2009, Botimi i parë ) dhe “Endodontia” (2014, Botimi i dytë). Ka botuar rreth 30 punime
në revista shkencore brenda dhe jashtë vendit.
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DENTISTRIA RESTORATIVE TEK TË MOSHUARIT
Prof. Rozarka BUDINA
FakulteƟ i Mjekësisë Dentare
Tiranë, Shqipëri
Geriatria është një disiplinë mjekësore që studion sëmundjet që shfaqen në të moshuar, me një
objektiv themelor që të vonojë rënien funksionale dhe mendore dhe te sigurojë cilësi sa më të mirë
të jetës. Dentistria geriatriake është një specialitet multi-disiplinor që përfshin diagnozën, planin e
trajtimit dhe vlerësimin e nevojave dentare për të moshuarit mbi 60 vjeç. Të moshuarit kanë nevojë
për trajtime parandaluese dhe restorative si gjithë grupmoshat e tjera. Për këtë është e domosdoshme
të njihen konceptet bazë të parandalimit, diagnostikimit dhe trajtimit të sëmundjeve orale tek kjo pjesë
e popullsisë.
Leksioni ka si fokus vlerësimin e faktorëve që ndikojnë në suksesin dhe dështimin e trajtimeve restorative
dhe endodontike në pacientët e moshuar.
Janë shfrytëzuar mbi 45 burime në literaturën e viteve të fundit që kanë si temë kryesore veçoritë e
trajtimeve restorative dhe endodontike dhe promovimin e shëndetit oral në të moshuarit.
Shumica e studimeve tregojnë se trajtimet restorative dhe endodontike kanë specifika të veçanta në
grup moshat mbi 60 vjeç në krahasim me moshat e tjera.
Përmirësimi i kushteve të jetesës ka çuar në një shtim të popullsisë në moshë mbi 60 vjeç. Përmirësimi i
cilësisë së jetës për të moshuarit kërkon zgjatjen e jetës me dhëmbë natyralë dhe si rrjedhojë një kujdes
më të madh për trajtime dentare. Koordinimi inter-disiplinar midis dentistëve dhe mjekëve specialistë
është thelbësor për trajtime të sigurta dhe efektive restorative dhe endodontike. Nëse rrudhat dhe
zbardhja e flokëve nuk shmangen, heqja e dhëmbëve natyralë mund të shmangen. Kurrikulat e
programeve të shkollave dentare për studentët e vitit të fundit dhe pasuniversitare duhet të trajtojnë
veçoritë fiziologjike, psikologjike, sociale dhe mjekësore për të moshuarit.
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XHINA MULO

CURRICULUM VITAE
Prof. Xhina MULO
1986 diplomohet në Fakultetin e Mjekësisë, dega stomatologji, Universiteti i Tiranës.
1991 e në vazhdim pedagoge në Departamentin e Protetikës Stomatologjike, Fakultetin e Mjekësisë.
1998 e në vazhdim titullare e lëndës së Ortodoncisë Klinike.
1998-2014 Presidente e Shoqatës së Ortodontëve Shqiptare.
2012-2014 Kryetare e Këshillit të Profesorëve të Fakultetit të Mjekësisë Dentare.
Udhëheqëse dhe përfaqësuese e Shqipërisë në Programin e Komunitetit Europian PECO-EUROQUALBIOMED (Bruksel).
Mbi 100 punime shkencore brenda dhe jashtë vendit, si edhe leksione jashtë vendit.
Mbi 20 udhëheqje shkencore të doktoraturave.
2012 e në vazhdim Zv/dekane në Fakultetin e Mjekësisë Dentare.
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ORTODONCIA E RRUGËS SË AJRIT NJË PARADIGMË E RE
Prof. Xhina MULO
FakulteƟ i Mjekësisë Dentare
Tiranë, Shqipëri
Rruga ajrore normale është një nga faktorët i rëndësishëm për rritjen normale të strukturave
kraniofaciale. Funksioni nazorespirator dhe lidhja e tij me rritjen kraniofaciale, është me interes të
madh jo vetëm për pediatrët, por edhe për ortodontët, otorinolaringologët, patologët e të folurit dhe
anëtarë të tjerë të komunitetit të kujdesit shëndetësor. Rritja dhe funksioni i kaviteteve nazale, të
nazofarinksit, dhe të orofarinksit janë të lidhura ngushtë me rritjen normale të kafkës. Për shkak të
marrëdhënieve të ngushta në mes të faringsit dhe strukturave dentofaciale, një ndërveprim reciprok
pritet të ndodhë në mes të strukturave të faringut dhe modelit dentofacial, pikërisht kjo justifikon
interesin ortodontik.
Diagnoza më e rëndësishme që mungon është rruga ajrore. Megjithëse, frymëmarrja është veprimi më
i rëndësishëm i qënieve humane për të jetuar, ne harrojmë rrugën ajrore për të bërë një diagnozë të
pacientëve ortodontikë.
Qëllimi i këtij leksioni është vendosja e menaxhimit të rrugëve ajrore në fokusin e ortodoncisë, duke
patur në konsideratë:
1. Njohjen e anatomisë së rrugës ajrore
2. Konseguencat e vështirësisë së frymëmarrjes normale
3. Rruga ajrore në fokusin e diagnozës ortodontike
4. Parandalimi
5. Trajtimi interdisiplinar
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VETON HOXHA

CURRICULUM VITAE
Prof. Veton I. HOXHA
Ka lindur në Prishtinë më 1952. Mbaroi studimet universitare pranë Fakultetit të Stomatologjisë,
Universiteti i Beogradit në 1970. Pas diplomimit, filloi karrierën akademike pranë departamentit të
Stomatologjisë, F. M. , Universiteti i Prishtinës. Në 1978 filloi punën si asistent në Universitet për
Patologji Dentare. Mbaroi studimet pasuniversitare në Fakultetin e Stomatologjisë, Universiteti i
Beogradit ku mbroi me sukses temën e doktoraturës në 1982. Mbaroi programin e specializimit në
Patologji Orale&Dentare në Fakultetin e Stomatologjisë, Universiteti Sarajevës në 1983.
Mbroi doktoraturën dhe mori titullin Phd në 1984. U zgjodh si asistent Profesor në lëndën e Patologjisë
Dentare dhe Endodonti në 1985. Gjatë viteve 1986-1988 punoi si pedagog i jashtëm në Fakultetin e
Stomatologjisë, Universiteti Stambollit, Turqi. Vazhdoi punën akademike duke dhënë mësim në lëndën
e Endodontisë në të njëjtin universitet.
Në 1990 mori titull Professor i Asociuar.
Në vlerësim të punës profesionale dhe përkushtimit në anën akademike, mori titullin Professor
Ordinarius më 1998.
Akademia Europiane e Shkencave e vlerëson si Akademik më 2004.
Në 1999 u emërua Drejtor i Departamentit të Stomatologjisë në F. M. , Universiteti i Prishtinës.
Në vitet 2000-2001 shërbeu si Kryetar Bordi në Qendrën Spitalore Universitare të Kosovës, Prishtinë.
Nga 1986-2010, mbajti postin e Shefit Akademik të Departamenteve të Patologjisë Dentare dhe
Endodonti. Që nga viti 2010, punon pranë Departamentit të Kariesit në Universitetin e Prishtinës dhe
shef i departamentit të Kariesit dhe Endodontisë në Universitetin Rezonanca.
Prof. Veton Hoxha është autor i librit “Patologjia Dentare” në 1999 dhe libri “Endodontia” është në
botim e sipër.
Ka udhëhequr mastera dhe doktoratura.
Autor i më shumë se 150 botimeve të publikuara në revista shkencore. Anëtar i Akademisë Europiane
të Shkencave (EASA), Shoqatës Mjekësore të Kosovës, Shoqatës Europiane të Endodontisë (ESE),
Shoqatës Stomatologjisë Turke (TSA), Shoqatës Turke të Endodontisë (TEA), Federatës Ndërkombëtare
të Shoqatave Endodonte (IFEA), Shoqatës Stomatologjike Kosovare (KSA) dhe Shoqatës Ndërkombëtare
për kërkime Dentare (IADR). President i Shoqatës Kosovare të Endodontisë (KSE).
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KOMPLEKSI ENDODONTIK KUR, SI DHE SA?
Prof. Veton I. HOXHA
FakulteƟ i Mjekësisë
PrishƟnë, Kosovë
Kur ballafaqohemi me kompleksin endodontik?
Si tentojmë për t’a kuruar?
Sa kemi sukses në terapinë që ndjekim?
Endodoncia është jo vetëm shkencë, por mjeshtëri përderisa vetë manipulimi mekanik është pjesë e
suksesit të një trajtimi endodontik.
Në trajtimin bashkëkohor endodontik janë të njohura principet që duhet të plotësohen patjetër për të
arritur suksesin përfundimtar. Këto principe dhe rregulla duhet të respektohen në çdo fazë të trajtimit
të rrënjës së dhëmbit. Dështimet gjatë terapisë endodontike mund të jenë pasojë e gabimeve që në
vendosjen e diagnozës, në mospastrimin e kanalit, në përcaktimin jo të saktë të gjatësisë së rrënjës, në
formimin dhe mbushjen jo të rregullt të kanalit.
Suksesi përfundimtar i një terapie endodontike, arrihet pas largimit të mbeturinave dhe mikroorganizmave
prezente në kanalin e dhëmbit, odontometrisë korrekte, përdorimit të instrumentëve specifike të cilët
nuk irritojnë regjionin periapikal, mbushjes së kanalit me metoda bashkëkohore, përdorimit të tretjeve
irriguese baktericide dhe obturimit me implante obturuese jo toksike.

5 - 7 n ëntor 2 0 1 5

Ι

85

Abstraktet e leksioneve dhe CV-të e lektorëve

VINIO MALAGNINO

CURRICULUM VITAE
Prof. Vinio MALAGNINO
Profesor me kohë të plotë në Endodonti pranë Universitetit “G. D’Annunzio” të Kietit.
Ish President S. I. E. (Shoqata Italiane e Endodoncisë).
Ish President S. I. D. O. C. (Shoqata Italiane e Dentistrisë Konservative).
Anëtar Nderi i Shoqatës Franceze të Endodontisë.
Autor i më shumë se 100 publikimeve në fushën e endodontisë, konferenca e kongrese kombëtare dhe
ndërkombëtare.
Shpikës i instrumentave Ni-Ti dhe ideator i Teknikës Simultane të Preparimit të kanaleve radikularë.
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PRIOROTETET E INSTRUMENTAVE NITI NË ENDODONTI
Prof. Vinio MALAGNINO
UniversiteƟ “G. D’Annunzio”
KieƟ, Itali
Mbërritja e instrumenteve NiTi ka ndryshuar shumë aspekte të përgatitjes Endodontike. Disa aspekte
janë thjeshtë teknike (rotacioni i vazhdueshëm i instrumentave, përdorimi i manupulës, etj), kurse disa
aspekte kanë të bëjnë pikërisht me një preparim edhe më të mirë të kanalit të rrënjës.
Veçanërisht në sajë të fleksibilitetit më të madh të instrumentave, është përmirësuar mundësia për të
punuar madje edhe në kanale jo të drejtë duke u përshtatur me diametrat realë endodontik. Ky është
një aspekt shumë i rëndësishëm dhe kritik në suksesin e terapisë kanalare.
E gjithë kjo, së bashku me përdorimin e mikroskopit operativ, ka bërë që Endodontia të jetë shumë më
efektive dhe më e parashikueshme sesa në të kaluarën, duke reduktuar numrin e rasteve me përkatësi
kirurgjikale.
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EVOLUIMI DHE PËRPARËSITË E TEKNOLOGJIVE IMAZHERIKE
NË DENTISTRI REVIEW
Adela ALUSHI*; Ajola NASTI; Adem ALUSHI
UniversiteƟ “Aldent”
Tiranë, Shqipëri
Dentistria ka dëshmuar arritje të mëdha në këto tre dekadat e fundit. Fillimet e radiologjisë datojnë që
në vitin 1895, megjithatë nevoja për mjete diagnostike të sakta, veçanërisht në fushën e imazherisë
është e dukshme.
Qëllimi:
Të vlerësojë dhe krahasojë imazherinë dixhitale 2D me imazherinë 3D, për t’u njohur me avantazhet,
evoluimin dhe përdorimin e këtyre mjeteve diagnostikuese në disiplina të ndryshme të stomatologjisë,
si endodontia, ortodoncia, kirurgjia, etj.
Materiale dhe Metoda:
Ky studim (Research Review) u realizua përmes kërkimit online në faqet ndërkombëtare të webit Medline and PubMed, duke përdorur fjalët kyçe si : “2D and 3D imaging in dentistry”, “periapical
radiography”, “panoramic radiography”, “CBCT”, “Radiation Doses in Perspective”, “μSV”. U kërkuan
materiale pas vitit 2000, kryesisht studime krahasuese.
Rezultate:
Kalimi nga radiografia analoge në atë dixhitale, jo vetëm që e ka lehtësuar dhe përshpejtuar procesin,
por ka krijuar gjithashtu mundësinë e magazinimit të imazheve, modifikimit dhe përmirësimit të
cilësisë së tyre. Imazheria tredimensionale (CBCT) ka mundësuar ekzaminimin me saktësi të lartë të
strukturave kranio-faciale dhe lezioneve të thella me një rrezatim vetëm 13-82μSv të përafërt me
imazherinë dydimensionale (panoramex) 8. 9 – 37. 8μSv. Këto doza janë të padëmshme deri në vlerën
50 - 100μSv dhe fillojnë të shkaktojnë dëmtime të rënda në organizëm kur e tejkalojnë vlerën 0. 25μSv.
Përfundime:
Studimet e marra në konsideratë sugjerojnë përdorimin e imazherisë dixhitale tredimensionale
krahasuar me atë dydimensionale duke u ndalur në kufizimet e imazherisë 2D dhe përparësitë e
imazherisë 3D, si një teknikë e shpejtë, e saktë dhe jo invazive, më efektive në diagnostikim, me po
të njëjtin rrezatim. Rezultatet do të varen drejtpërdrejtë nga mosha, gjinia e pacientit, ekspozimi ndaj
rrezatimit dhe eksperienca e mjekut.
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ENDODONCIA INDUKTIVE TRANSKANALARE
DHE REZULTATET HISTOLOGJIKE TË VEPRIMIT TË SAJ
Aida METO*; Mehdi ALIMEHMETI; Emiljano TRAGAJ; Agron METO
*FakulteƟ i Mjekësisë, DepartamenƟ i Anatomisë Patologjike
Tiranë-Shqipëri
UniversiteƟ “Aldent”
Tiranë-Shqipëri
Kohët e fundit, endodoncia transkanalare me induksion ka marrë një zhvillim të madh krahas teknikave
të tjera që lartësojnë rezultatet në trajtimet endodontike të vështira. Sipas literaturës, në dhëmbët me
anatomi të ndërlikuar përqindja e insuksesit është e madhe, pavarësisht përmirësimit të teknikave të
mjekimit endodontik.
Qëllimi:
Të japim të dhëna të sakta histopatologjike të veprimit të hidroksidit të bakrit në kanalëzat dentinare
radikulare.
Materiale dhe Metoda:
Kemi marrë në studim dhëmbët e frakturuar, që nuk rikonstruktoheshin dhe rrënjët e tyre i kishim
trajtuar me dy seanca hidroksid bakri. Ato u ekstraktuan dhe u fiksuan në formalinë 10%, më pas u
dekalcifikuan dhe u parafinuan në blloqe për prerjet histopatologjike. Prerjet u bënë longitudinale dhe
horizontale. Ngjyrimi i preparateve u bë me Hematoksilinë-Eosinë. Preparatet u vrojtuan me mikroskop
me zmadhim nga 100-400 herë.
Rezultate:
Në të gjitha preparatet e marra në studim, u vrojtua prania e sulfidit të bakrit nëpër kanalëzat dentinare
radikulare. Në deltën apikale vrojtuam difundimin e grimcave të sulfidit të bakrit dhe impenjimin e
mureve dentinare, e cila u evidentua gjatë gjithë gjatësisë së mureve të kanaleve dentinare. Kjo u
evidentua në të gjitha preparatet që u ekzaminuan nga ana jonë.
Përfundime:
Endodoncia induktive me hidroksidin e bakrit garanton sterilizimin në të gjithë gjatësinë e kanalit
radikular dhe të deltës apikale.
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INDEKSI I SËMUNDSHMËRISË KARIOZE
NDËRMJET STUDENTËVE TË STOMATOLOGJISË
NË UNIVERSITETIN ALDENT
Ajola NASTI*; Adela ALUSHI; Diana BROVINA
UniversiteƟ “Aldent”
Tiranë, Shqipëri
Ndër faktorët më të rëndësishëm në vlerësimin e shëndetit oral është DMFT.
Qëllimi:
Të investigohet indeksi i sëmundshmërisë karioze në grupmoshën 18-24 vjeç.
Materiale dhe Metoda:
Ky studim është realizuar në Universitetin “Aldent”, me studentët e Stomatologjisë nga viti i Irë deri në
vitin e Vtë të studimeve, për një periudhë 3 mujore (Nëntor 2014- Janar 2015). U zgjodhën në mënyrë
rastësore nga 30 studentë për secilin vit, në total 150 studentë të grupmoshës 18-24 vjeç. Dhëmbët
me karies, të mbushur dhe dhëmbët që mungojnë janë llogaritur me indeksin e DMFT. Dhëmballët e
pjekurisë nuk janë përfshirë në studim.
Rezultate: DMFT rezultoi 1. 27±0. 45, D=0. 37±0. 59; M=0. 01±0. 10; F=0. 76±0. 23. Nga studimi nuk
rezultoi ndonjë ndryshim sinjifikativ ndërmjet viteve të ndryshme (p=0. 168). Megjithatë komponenti
i dhëmbëve me karies (D) ishte ulur ndjeshëm (p=0. 001), ndërsa komponenti i dhëmbëve të mbushur
(F) ishte rritur duke kaluar në vitet e larta të studimeve (p=0. 0001).
Përfundime:
Përfundimet e mësipërme, reflektojnë ndikimin pozitiv të edukimit të studentëve në shëndetin oral.
Fjalë kyçe:
Indeksi sëmundshmërisë karioze, DMFT, studentë stomatologjie.
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TRAJTIMI I GRUMBULLIMEVE DENTARE ME APARATE
TË PADUKSHËM
(Rast klinik)
Alba BIMO*; Besian ÇERKINI
Klinika Dentare “Koral”
Tiranë, Shqipëri
alba.bimo@yahoo.com
Keqpozicionimi i dhëmbëve është një problem kompleks, i vështirë dhe kërkon kohë për t’u zgjidhur.
Si mund t’i rendisim këta dhëmbë në mënyrë korrekte duke shmangur stresin e mbajtjes së aparatit
ortodontik?
Qëllimi:
Nëpërmjet këtij punimi do të tregojmë zgjidhjen e një rasti klinik duke shmangur përdorimin e aparateve
ortodontike tradicionale.
Materiali dhe Metoda:
Pacienti J. S. 22 vjeç, erdhi në klinikën tonë shumë i shqetësuar nga grumbullimet dentare në nofullën
e poshtme. Ai kundërshtonte në mënyrë absolute mbajtjen e aparatit ortodontik të lëvizshëm apo atij
fiks. Pas një konsulte multidisiplinare, vëzhgimit të kujdesshëm intraoral dhe studimit të modeleve.
U vendos që pacienti të mbante aparate të tejdukshëm ortodontik. Fillimisht u kryen disa separime
mezialisht dhe distalisht në dhëmbët frontalë të të dy nofullave. Pacienti mbajti gjithsej 16 maskerina,
të cilat ndërroheshin çdo dy javë për 8 muaj.
Rezultate:
Pacienti mbeti i kënaqur nga rezultati dhe nga kohëzgjatja e trajtimit. Ai ndjehej komod gjatë trajtimit
dhe nuk kishte problem në lidhje me mirëmbajtjen e higjienës orale.
Përfundime:
Aparatet ortodontike të tejdukshëm janë një teknikë dhe mënyrë revolucionare në trajtimin e disa
problemeve ortodontike, që ndoshta pak besim iu është dhënë ose ndoshta nuk njihet fare. Duke i
dhënë rëndësinë e duhur çdo problemi ose ankese që ka pacienti, nuk duhet të hezitojmë të përdorim
teknikat e reja dhe estetike.
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PERIODONTITI KRONIK SI FAKTOR POTENCIAL RISKU
NË SËMUNDJEN PERIIMPLANTARE
Alba KOSHOVARI*; Elsa KONE; Stela PANTEQI; Nineta FINO;Oltjon KAJO
*UniversiteƟ “Aldent”
Tiranë, Shqipëri
Qëllimi:
Qëllimi i këtij studimi është të vlerësojë nëse pacientët me histori periodontiti kronik, paraqesin më
shumë komplikacione, krahasuar me pacientët me periodont të shëndetshëm.
Materiali dhe Metoda:
Në këtë studim u përzgjodhën 30 pacientë të cilët iu nënshtruan trajtimit periodontal dhe më vonë
vendosjes së implanteve dentare, në Universitetin “Aldent”, në shkollën e specializimit. Ata u ndanë në
2 grupe: në grupin e parë bënin pjesë 17 pacientë të cilët kanë patur periodont të shëndetshëm dhe u
konsideruan si grup kontrolli; në grupin e dytë bënin pjesë 13 pacientë me histori periodontiti kronik.
Pas 4 muajve nga implanto-protezimi, u vlerësuan klinikisht të gjitha regjionet periimplantare, duke
përfshirë edhe shkallën e inflamacionit të mukozës, edemën dhe lëvizshmërinë e implanteve. Humbja
kockore periimplantare u vlerësua me anë të grafive periapikale.
Rezultate:
Analiza statistikore tregoi se pacientët me histori periodontiti kronik paraqitën më shumë shanse të
zhvillimit të periimplantitit në krahasim me grupin e kontrollit (p<0. 001; RR 1. 69 95%. ; Cl :0. 18-0. 52).
Gjatë ekzaminimit klinik të 10 pacientëve në këtë grup, u vu re më shumë hemorragji gjatë sondimit
dhe humbje më e madhe kockore marginale sesa në pacientët me periodont të shëndetshëm (p=0. 002
Cl:0. 5-3. 12) .
Përfundime:
Pacientët me histori periodontiti kronik paraqesin më shumë shenja të periimplantitit, sesa pacientët
me periodont të shëndetshëm pas implantimit.
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FISTULAT ORO ANTRALE DHE MENAXHIMI I TYRE NË
SHËRBIMIN E KIRURGJISË O. M. F. , TIRANË
Algen ISUFI*; Renato ISUFI; Ramazan ISUFI
Shërbimi i Kirurgjisë O. M. F.
Qendra Spitalore Universitare “Nënë Tereza”
Tiranë, Shqipëri
Fistulat oro-antrale përfaqësojnë një komunikim patologjik midis kavitetit oral dhe sinusit maksilar.
Shkaqet e këtyre fistulave janë kryesisht si komplikacion i kirurgjisë dento-alveolare pa nënvlerësuar
infeksionet dentare, osteomielitin, traumat etj.
Qëllimi:
Nëpërmjet këtij punimi do të japim një përshkrim kliniko-statistikor të rasteve me fistula oro-antrale
dhe menaxhimin e tyre në shërbimin tonë.
Materiali dhe Metoda:
Ky është një studim kliniko-statistikor me natyrë deskriptive. Në periudhën kohore qershor 2011-shkurt
2015, 86 pacientë me patologji të sinusit maksilar janë trajtuar dhe hospitalizuar në Shërbimin e
Kirurgjisë O. M. F. , pranë Q. S. U. “Nënë Tereza”, Tiranë. Nga këta pacientë, ata me sinusit maksilar
të shoqëruar me fistul oro-antrale u analizuan në detaje, përsa i përket moshës, raportit mashkullfemër, shpërndarjes sipas rretheve dhe teknikës kirurgjikale të aplikuar në menaxhimin e fistulës dhe
trajtimit të patologjisë. Sistemi SPPS 19. 0 u përdor për analizimin e të dhënave. Menaxhimi i sinusitit
maksilar u krye në sajë të radikales së sinusit sipas teknikës Caldwell-Luc. Fistula oro-antrale mbi 3 mm
u menaxhua nëpërmjet fistula-plastikës me lembo vestibulare, e shoqëruar me antibiotikë.
Rezultate:
Pacientët me sinusit maksilar përbëjnë rreth 41% (n=35) të pacientëve me patologji të sinusit maksilar
të marrë në studim. Sinusiti maksilar ishte shoqëruar me fistul oro-antrale në 37% (n=13) të pacientëve.
Pacientët paraqitën një gjendje të mirë shëndetësore pas trajtimit.
Përfundime:
Sinusiti maksilar shoqërohet në mënyrë frekuente me fistul oro-antrale. Fistulo-plastika me lembo
vestibulare rezulton teknika më e suksesshme në menaxhimin e fistulave oro-antrale.
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TRAJTIMI ORTODONTIKO KIRURGJIKAL I KANINIT
TË RETINUAR MAKSILAR
Alket Beja*, Valbona Lila
Klinika Dentare “Yousmile”
Durrës, Shqipëri
Variabiliteti i eruptimit të kaninëve të përhershëm, shoqërohet me rreziqe disfunksionale dhe
në përgjithësi përfshijnë një kompleksitet terapeutik që përfshin integrimin e fazave kirurgjikale,
ortodontike dhe periodontale.
Qëllimi:
Qëllimi i punimit tonë është që nëpërmjet rasteve të ndryshme klinike të tregojmë se, përdorimi i
ndërthurur kirurgji-ortodonci është thelbësor për të arritur një pozicionim korrekt dhe të suksesshëm
të dhëmbit të retinuar.
Materiali dhe Metoda:
Do të paraqesim trajtimin e katër pacientëve femra, të moshës 15-19 vjeç. Pacientët paraqesin mungesën
e kaninit maksilar të përhershëm. Nëpërmjet ekzaminimit klinik dhe radiografik diagnostikohet
ekzistenca e kaninit të retinuar në maksilë, i pozicionuar në tre raste nga ana palatinale dhe në një rast
nga ana labiale. Dy prej pacientëve paraqesin kaninë të retinuar bilateralë. Plani i trajtimit ishte i njëjtë
dhe përfshinte: ekspozim kirurgjikal të kaninit të përhershëm; pozicionim të braketës tek kanini dhe
tërheqja e tij nëpërmjet një çengeli elastik; pozicionim në harkun dhëmbor nëpërmjet teknikës Straitwire; përfundimi i trajtimit dhe konturimi i gingivës.
Rezultate:
Në fund të trajtimit pacientët mbetën të kënaqur. Menaxhimi i kaninëve maksilar të retinuar është i
rëndësishme si nga ana funksionale dhe ajo estetike dhe është detyra jonë që të gjejmë një zgjidhje në
interes të pacientit.
Përfundime:
Përdorimi i një teknike të mirë kirurgjikale dhe forcat e duhura ortodontike sigurojnë kontrollin e plotë
mbi korrigjimin e dhëmbit të retinuar, rivendosjen e funksionit dhe estetikën e buzëqeshjes.
Fjalë kyçe:
Diagnoza, kanin i impaktuar, teknikat ortodontike, teknika kirurgjikale.
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MUNGESA E DHËMBËVE,
PASOJAT DHE MËNYRAT E TRAJTIMIT TË TYRE
Alketa QAFMOLLA*; Ilma ROBO; Merita BARDHOSHI
FakulteƟ i Mjekësisë Dentare
Tiranë-Shqipëri
Mungesa e dhëmbëve është me pasoja të rënda në kavitetin oral. Të gjithë dhëmbët i nënshtrohen
çrregullimit funksional duke u manifestuar me aspekte të ndryshme si: erupsione kompensuese të
dhëmbëve, migrimin mezial apo distal të tyre, zhvendosje patologjike të dhëmbëve ose humbje e pikës
së kontaktit dhe mbingarkesë e dhëmbëve të mbetur.
Qëllimi:
Studimi ynë ka si qëllim të përcaktojë se cilat janë pasojat më të rëndësishme të mungesës së dhëmbëve
dhe cilat janë mënyrat e trajtimit më të përshtatshme për të mënjanuar pasojat e dhëmbëve të mbetur.
Materiali dhe Metoda:
Në këtë studim kemi vëzhguar dhe trajtuar 88 pacientë të moshës 20-70 vjeçare për një periudhë
kohore mbi 10 vjet. Studimi ynë ka marrë në konsideratë pasojat më të rëndësishme të mungesës së
dhëmbëve, siç janë: migrimi i dhëmbëve, zhvendosja e tyre, atrofi e procesit alveolar, mbingarkesë e
dhëmbëve të mbetur, etj. Trajtimi i mungesës së dhëmbëve ka qenë terapeutiko-protetik, ku sipas llojit
të defekteve kemi zbatuar lloje të ndryshme protezash. Gjithashtu kemi studiuar ndryshimet histomorfologjike të mbingarkesës funksionale në kafshë eksperimentale.
Rezultate:
Pasojat kryesore të mungesës së dhëmbëve jane: migrimi dhe zhvendosja e dhëmbëve në drejtim të
defektit, atrofia e procesit alveolar, mungesa e pikës së kontaktit dhe lëvizshmëria e dhëmbëve. Vumë
re ndryshime makro dhe mikroskopike si në njerëz ashtu dhe në kafshë. Ndryshimet u vunë re se si
në indet e buta ashtu dhe në ato të forta. Rezultatet e trajtimit i kemi vlerësuar për një periudhë 5-15
vjet në bazë të dhënave subjektive dhe radiologjike para dhe pas trajtimit ku vëzhguam ndërprerje të
pasojave të mungesës së dhëmbëve.
Përfundime:
Për të mënjanuar pasojat e mungesës së dhëmbëve duhet të bëhet trajtimi terapeutiko-protetik i
dhëmbëve të mbetur në gojë.
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REZISTENCA NDAJ FRAKTURËS SË DHËMBËVE TË TRAJTUAR
ENDODONTIKISHT ME DY KAVITETE HYRËS TË NDRYSHËM
Almira ISUFI*; G. PLOTINO; NM. GRANDE; E. PEPLA; G. GAMBARINI
*FakulteƟ i Mjekësisë Dentare, Tiranë-Shqipëri

Qëllimi:
Të krahasojë rezistencën ndaj frakturës së dhëmbëve të trajtuar në mënyrë endodontike me preparim
të kavitetit hyrës tradicional dhe konservativ.
Materiali dhe Metoda:
30 molarë të parë maksilarë, 30 molarë të parë mandibularë, 30 premolarë të parë maksilarë dhe
30 premolarë të parë mandibularë u përzgjodhën në bazë të përmasave të ngjashme. Mesatarja e
përmasave të dhëmbëve u përllogarit për çdo nëngrup për të minimizuar ndikimin e variacioneve të
masës dhe formës në rezultate. Kampionet më pas u ndanë në 3 nëngrupe (n=10) për çdo tip dhëmbi:
Grupi A: grupi i kontrollit negativ, i cili përfshinte dhëmbë të lënë intaktë, pa asnjë përgatitje të kavitetit
ose trajtim të kanaleve radikularë; Grupi B: u përgatit një kavitet hyrës tradicional në sipërfaqen okluzale;
Grupi C: u përgatit një kavitet hyrës konservativ në sipërfaqen okluzale. Pas pastrimit, dhënies së formës
dhe mbushjes së kanaleve radikularë, të gjithë kavitetet hyrëse u restauruan me anë të restaurimeve
adezive direkte me rezina kompoziti. (EsthetX; Dentsply-Italia, Romë, Itali). Kampionët u vendosën në
një makinë testimi-statik të materialit dhe iu nënshtruan forcës kompresive deri në frakturë. Forca e
frakturimit të kampionëve u mat (me N) dhe të dhënat e marra iu nënshtruan analizave statistikore me
anë të “one-way analysis of variance” (ANOVA) dhe testit të Bonferroni (P<0. 05).
Rezultate:
Nuk janë gjetur diferenca statistikisht të rëndësishme ndërmjet grupeve (P<0. 05). Rezistenca ndaj
frakturës ishte e ngjashme ndërmjet dhëmbëve intaktë, dhëmbëve me kavitet hyrës standard dhe
dhëmbëve me kavitet hyrës konservativ në të gjithë kampionët e analizuar: molarët maksilarë (Grupi
A: 1172N±598; Grupi B: 1143N±506; Grupi C: 1170N±432); molarët mandibularë (Grupi A: 1572N±639;
Grupi B: 1401N±495; Grupi C: 1459N±278); premolarët maksilarë (Grupi A: 913N±188; Grupi B:
821N±324; Grupi C: 784N±204); premolarët mandibularë (Grupi A: 1006N±310; Grupi B: 929N±384;
Grupi C: 945N±267).
Përfundime:
Një hapje ekstremisht konservative e kavitetit hyrës në dhëmbët intaktë nuk e rrit rezistencën ndaj
frakturës të molarëve dhe premolarëve maksilarë e mandibularë krahasuar me një kavitet hyrës
tradicional, kur është bërë restaurimi okluzal.
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ANALIZA E SIMPTOMAVE POST OPERATIVE PAS TRAJTIMIT
KIRURGJIKAL ENDODONTIK
Amet Demiri*
Klinika SpecialisƟke për Kirurgji Orale, Shtëpia e ShëndeƟt
Tetovë, Maqedoni
Qëllimi:
Qëllimi i këtij studimi është që të analizojë dhimbjen post-operative tek pacientët të cilët i janë
nënshtruar trajtimit kirurgjikal-endodontik duke përdorur një protokoll të detajuar për kontrollin e
simptomave post-operative.
Materiale dhe Metoda:
Materialin e studiuar e përbëjnë 102 pacientë të cilët i janë nënshtruar trajtimit kirurgjikal-endodontik.
Të gjitha procedurat kirurgjike janë kryen duke e përdorur teknikën klasike me mbushje retrograde të
kanaleve. Të gjithë pacientëve u janë rekomanduar antibiotikë pas ndërhyrjes, veçanërisht në rastet
me infeksion. Pacientëve u është sugjeruar shpërlarja e gojës me preparate të jodit si betadina, tre
herë në ditë, duke filluar një ditë pas trajtimit kirurgjikal dhe duke vazhduar për shtatë ditë të tjera.
Gjithashtu, pacientëve u është rekomanduar vendosja e kompresave të ftohta mbi zonën e ndërhyrjes,
duke i ndërruar ato çdo pesëmbëdhjetë minuta gjatë ditës pas ndërhyrjes kirurgjikale. Pas trajtimit
janë evidentuar dhimbje dhe enjtje, si dhe ndikimin e variableve të ndryshme në sequelat e realizuara
post-operative.
Rezultate:
Në ditën e parë post-operative, 66 pacientë (64,70%) nuk manifestonin aspak dhimbje, më pak se 17
pacientë (16,67%) kishin dhimbje të moderuar, kurse pjesa tjetër kishte dhimbje në nivele të ndryshme.
Simptomat pre-operative dukshëm kanë ndikuar në përjetimin e dhimbjes dhe enjtjes post-operative.
Përfundime:
Në bazë të protokollit të aplikuar për kontrollimin e shenjave dhe simptomave post-operative, mund
të themi se kishte një incidencë të ulët të dhimbjes dhe të enjtjes pas trajtimit endodontiko-kirurgjikal.
Pacientët me dhimbje pre-operative kishin më shumë të ngjarë që të kenë edhe dhimbje post-operative.
Fjalë kyçe:
Trajtimi kirurgjiko-endodontik, mbushje retrograde, dhimbje, edemë.
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LLOJET E NDRYSHME TË RUAJTËSVE TË HAPËSIRAVE
Anisa DEMROZI*; Eriona SKANA; Dorjan HYSI
Klinikë Private Dentare, Tiranë-Shqipëri
Në moshën pediatrike ndodh shpesh humbja e dhëmbëve të qumështit për shkak të traumave apo
mosmjekimit të tyre. Përdorimi i ruajtësve të hapësirës është mjaft i rëndësishëm për të ndihmuar
një erupsion të rregullt të dhëmbëve permanent, për të parandaluar grumbullimet dhe vështirësitë
në të folur e përtypje. Ruajtësit e hapësirës duhet të ruajnë tërë hapësirën mezio-distale të krijuar
nga humbja e dhëmbit të qumështit, duhet të jenë funksionalë, të durojnë forcat përtypëse, të mos
ushtrojnë forcë në dhëmbët ku mbështeten, të mos vështirësojnë mbajtjen e higjienës orale e të
parandalojnë eruptimin mbi normë të dhëmbëve antagonistë.
Qëllimi:
Qëllimi i kësaj teme është prezantimi i ruajtësve të hapësirës që përdoren sot në dentistrinë botërore.
Materiale dhe Metoda:
Në përgatitjen e kësaj teme janë rishikuar materiale të ndryshme në fushën e dentistrisë pediatrike,
ortodoncisë preventive, interceptive si edhe studime të ndryshme mbi efikasitetin e përdorimit të
ruajtësve të hapësirës.
Rezultate:
Nga materialet e studiuara vumë re se ruajtësit e hapësirës më të përdorshme janë: band&loop që
përdoret në regjionin posterior, crown&loop që është një zgjedhje shumë e përshtatshme nëse dhëmbi
kërkon restaurim. Gjithashtu, harku lingual është mjaft i përshtatshëm për ruajtje të dyanshme në
nofullën e poshtme, harku transpalatal dhe aparati Nance për të ruajtur hapësirën në nofullën e
sipërme. Kemi distal shoe, e cila përdoret në rastin e humbjes së molarit të dytë të qumështit kur
molari i parë permanent nuk ka eruptuar, ruajtës hapësire të lëvizshme që mund të përdoren në të dyja
nofullat me një ose më shumë elementë, por jo të përshtatshëm në rastin e pacientëve jobashkëpunues.
Përveç ruajtësve tradicionalë metalikë, sot përdoren ruajtësit e hapësirës të përgatitur nga kompozitë
(FRC-fiber reinforced composite) si në regjionin anterior ashtu dhe në atë posterior. Këto lloj ruajtësish
mund të realizohen si në laborator ashtu edhe në klinikë, direkt në gojën e pacientit, gjë e cila është
mjaft komode për pacientin pediatrik. Me anë të FRC-së mundet të ruajmë hapësirën e një dhëmbi
në regjionin frontal, duke siguruar estetikë dhe komoditet për pacientin dhe duke eleminuar kështu
ruajtësin e lëvizshëm prej rezine (mikroparciale).
Fjalë kyçe:
ruajtës hapësire, band&loop, crown&loop, distal shoe, FRC.
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MENAXHIMI KIRURGJIKAL ME DIODË LAZER I KANINËVE
TË RETINUAR MAKSILAR NË TERAPINË ORTODONTIKE
Benarda BEQARAJ*; Merita BARDHOSHI; Edit XHAJANKA;
Erda QORRI; Endri PAPARISTO
*Klinika Stomatologjike Universitare
Tiranë, Shqipëri
Përdorimi i lazerit luan një rol të rëndësishëm në dentistrinë moderne, së fundmi edhe në ortodonci
propozohet përdorimi i këtyre pajisjeve.
Qëllimi:
Qëllimi është të përshkruajmë përdorimin e kësaj teknologjie në indet e buta e të forta për të
përmirësuar terapinë ortodontike.
Materiali dhe Metoda:
Do të paraqesim një rast klinik: Pacientja D. Xh. , 14 vjeç u paraqit në klinikën tonë me shqetësimin e
moseruptimit të dhëmbëve 13 dhe 23. Pas ekzaminimit oral dhe radiografik u evidentua prania e dy
kaninëve maksilar me vendosje palatinale. U procedua me ekstraksionin e kaninëve të qumështit dhe
u la një periudhë 3 mujore për daljen natyrale të dhëmbëve të përhershëm. Pas vlerësimit, u vendos
për fillimin e terapisë ortodontike dhe në maksilë u aplikua aparat fiks. Për zbulimin e kaninëve të
përhershëm u aplikua anestezi lokale dhe u përdor lazer diodë me gjatësi vale 980 nm. Procedura zgjati
10 minuta dhe nuk ishte e nevojshme sutura si pasojë e hemostazës perfekte të siguruar. Menjëherë u
vendosën butonat dhe filloi tërheqja e kaninëve. Pas një jave u bë vlerësimi i rastit.
Rezultate:
Pas një jave u vu re shërimi i plotë i plagës dhe pa komplikacione për pacientin. Procedurat e mëtejshme
për ortodontin ishin në kushte mjaft komode.
Përfundime:
Ekspozimi i kaninëve të retinuar maksilar me diodë lazer është një metodë efikase me rezultate shumë
të mira operatore dhe post-operatore. Nëpërmjet kësaj procedure ulet shqetësimi i pacientit, rritet
bashkëpunimi, ulet dhimbja dhe koha e trajtimit. Përdorimi i lazerit ofron avantazhe krahasuar me
metodat konvencionale.
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ANTIBIOTIKËT NË PATOLOGJINË PERIODONTALE
TË AVANCUAR:TERAPIA DUALE KUR DUHET PËRSHKRUAR
DHE NË CILËN DOZË?
Besian ABAZI*; Grej MALO
FakulteƟ i Mjekësisë Dentare
Tiranë, Shqipëri
Patologjitë periodontale zënë një vend të rëndësishëm në tërësinë e patologjive dentare. Shpeshherë,
në momentin që pacientët prezantohen në klinikat dentare, patologjia paraqet një shkallë të avancuar
dhe shfaq nevojën për një terapi më agresive të shoqëruar me dy lloje antibiotikësh.
Qëllimi:
Ky punim ka për qëllim të përcaktojë dhe të analizojë faktorët që duhen marrë në konsideratë për
zgjedhjen e antibiotikut të duhur dhe ndikimin e terapisë që kombinonin dy antibiotikë në trajtimin
e patologjisë periodontale. Gjithashtu, synon të përcaktojë dozën e duhur në mënyrë që të arrihen
rezultatet e dëshiruara.
Materiali dhe Metoda:
Ky punim bazohet në analizimin e të dhënave nga një sërë studimesh të botuara në motorët e kërkimit
PubMed dhe Medscape, të cilat vlerësojnë marrëdhënien midis patogjenëve kryesorë që shkaktojnë
sëmundjen periodontale, antibiotikëve dhe mundësive terapeutike. Janë evidentuar studime të 22
viteve të fundit, ku janë përfshirë individë të moshës mbi 18 vjeç.
Rezultate:
Kyretimi manual së bashku me terapinë me antibiotikë ka një ndikim pozitiv në trajtimin me sukses
të patologjive periodontale. Në rastet kur pacienti shfaq një gjendje të përkeqësuar, apo edhe të
ripërsëritur të inflamacionit dhe shkatërrimit të indeve këshillohet përdorimi i terapive duale me
antibiotikë si metronidazol-amoksicilinë dhe metronidazol-ciprofloksacinë, përkatësisht në dozat 250
mg+375 mg tre herë në ditë për 7 ditë dhe 500 mg + 500 mg dy herë në ditë për 8 ditë.
Përfundime:
Antibiotikët synojnë përforcimin e terapive mekanike për trajtimin e sëmundjes periodontale dhe të
ndihmojnë sistemit imunitar. Terapia duale me antibiotikë ka rezultuar e suksesshme dhe këshillohet
të përdoret në situata ku periodontiti paraqitet i përkeqësuar. Marrja e kulturës dhe ndjeshmëria e
antibiotikut janë të rekomanduara në qoftë se dëshirohet të shfrytëzohet në maksimum efekti i barit.
Në mënyrë që kjo terapi të arrijë rezultatet e dëshiruara dhe për të parandaluar efektet anësore e
të padëshiruara dhe rezistencën e antibiotikëve, rëndësi të veçantë ka edhe këshillimi i pacientit me
mjekun stomatolog dhe respektimi nga ana e pacientit të dozës së përshkruar nga mjeku.
Fjalë kyçe:
Sëmundja periodontale, antibiotikë, terapi duale.
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KOMPLIKIMET PAS NGRITJES SË SINUSIT MAKSILAR
DHE SHTIMIT TË KOCKËS ARTIFICIALE TEK PACIENTËT
DUHANPIRËS
Besim HAJDARI*; N. DOMI; J. KELMENDI
Klinika “ARSMEDICA”
PrishƟnë-Kosovë
Qëllimi:
Qëllimi i këtij punimi është identifikimi i komplikimeve të hershme dhe të vonshme pas operacionit të
ngritjes së sinusit maksilar, vendosjes së implanteve dentare dhe shtimit të kockës artificiale Bio-oss
-Cera-bone, tek pacientët duhanpirës. Janë shqyrtuar shenjat siç janë: edema, hematoma, sinusitet.
Materiale dhe Metoda:
Studimi është realizuar në Klinikën “ARSMEDICA” në Prishtinë. Nga viti 2012 deri në vitin 2015 janë
zgjedhur 219 pacientë. Në formularët për secilin pacientë, përveç përshkrimit të ndërhyrjes kirurgjikale,
është bërë pyetja nëse pacienti ishte ose jo duhanpirës.
Rezultate:
Në ekzaminimin e pacientëve 3-7 ditë pas ndërhyrjes vumë re se në 38 raste u shfaq edemë dhe
hematomë. 31 nga këta pacientë ishim duhanpirës. Hapja e plagës pas një jave u vu re vetëm në 1 (një)
rast tek një pacient duhanpirës, kurse sinusiti maksilar u shfaq në 3 raste, ku të tre këta pacientë ishin
duhanpirës.
Përfundime:
Nga studimi ynë del se komplikimet tek shumica e pacientëve që i janë nënshtruar ndërhyrjes
kirurgjikale me ngritje të sinuseve, shtim të kockës artificiale si dhe implantimit dentar, kanë ndodhur
tek pacientët duhanpirës. Nisur nga rezultatet e këtij studimi si edhe ballafaqimit me literaturën
botërore, rekomandohet që duhanpirja të ndërpritet së paku tre javë para ndërhyrjes kirurgjikale dhe
gjashtë javë pas ndërhyrjes.
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DIREKTIVA PËR IMPLANTE TË SUKSESSHËM E JETËGJATË
Brunilda GASHI ÇENKOGLU*; Cem ÇENKOGLU; Ervin BLETA;
Dorian KOSTANDINI; Brixhilda NELI
*Albanian University,
Tiranë, Shqipëri
Qëllimi:
Ky studim shkencor u krye me qëllim për të përcaktuar direktivat kryesore të cilat duhet të ndiqen për
të arritur në një prognozë të suksesshme të implanteve dentare.
Materiale dhe Metoda:
Studimi u krye në Departamentin e Implantologjisë Orale në “Istanbul University”. U mblodhën të
dhëna nga dosjet e 200 pacientëve të kryera në 16 vitet e fundit. U studiuan të dhënat në lidhje me
sasinë kockore, sistemin implantar të përdorur, faktorët riskues, strukturat anatomike vitale, teknikat e
shtimit kockor të aplikuara dhe teknikat kirurgjikale periodontale dhe faktorë të tjerë që do të viheshin
re gjatë studimit.
Rezultate:
Rezultoi se përqindja e suksesit ishte shumë e lartë, deri në 95% dhe 5% i mossuksesit varej nga faktorët
riskues në lidhje me pacientin dhe nga sistemi implantar i zgjedhur.
Përfundime:
Pavarësisht rezultateve shumë të kënaqshme, duhet të merren në konsideratë gjithmonë faktorët e
riskut si edhe sistemi implantar që zgjedhim. Në këtë mënyrë, siguria për jetëgjatësinë e implantoprotezës është më e madhe.
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EFEKTI I DEGRADIMIT TË LIDHJES CEMENT ZIRKONIUM
GJATË QËNDRIMIT AFATGJATË NË KUSHTET E LAGËSHTIRËS
Paolo BALDISSARA*; Brunilda KOÇI; Vinicius WANDSHER; Roberto SCOTTI
*

Alma Mater Studiorum – UniversiteƟ i Bolonjës, Itali
FakulteƟ i Mjekësisë Dentare, Tiranë-Shqipëri
UniversiteƟ i Santa Maria, Santa Maria, Brazil

Qëllimi:
Qëllimi i këtij materiali është të vlerësojë efektin që shkakton qëndrimi afatgjatë në kushtet e lagështirës,
në shkëputjen e lidhjes (SBS shear bond strength) së 3 cementeve rezinozë të ndryshëm të aplikuar në
punimet e zirkoniumit të përforcuar me itrium, Y-TZP.
Materiale dhe Metoda:
U përgatitën 102 blloqe zirkoniumi totalisht të sinterizuar (LAVA, 3M ESPE) dhe u ndanë në 3 grupe
prej 34 mostrash secila. Më pas, një cilindër kompoziti me diametër 3. 28 mm u ngjit në sipërfaqen e
porcelanit duke përdorur një nga materialet: Panavia F2. 0, Kuraray); (RelyX Unicem aplicap 2); (Clearfil
Esthetic Cement). Secili nga grupet u nda në 3 nëngrupe (-1,-2,-3) prej 17 mostrash. Nëngrupi -1 u
testua pas 24 orësh qëndrimi në ujë 37°C, nëngrupi -2 u testua pas 16 muajsh dhe nëngrupi -3 pas
36 muajsh. Të dhënat u përpunuan nga ana statistikore me anë të testit 1-way Anova dhe Bonferroni.
Hipoteza zero është që vlerat SBS janë të njëjtat pavarësisht kohëzgjatjes së qëndrimit në lagështirë (α
= 0. 05). Zona e frakturës në sipërfaqen e bashkimit u ekzaminua nëpërmjet stereomikroskopit (Leica
Wild M-10).
Rezultate:
Vlerat SBS pas 24 orësh ishin 18. 42±2. 5 MPa për Panavia F2. 0; për RelyX Unicem 20. 04±3. 0 MPa;
dhe për Clearfil Esthetic Cement 22. 08±5. 0 MPa. Ndërsa vlerat pas qëndrimit në lagështirë për 16
muaj ishin respektivisht 9. 1±2. 9 MPa; 23. 5±4. 5 MPa and 25. 48±4. 96 MPa. Pas 36 muajsh vlerat
SBS ishin më të vogla se në dy rastet e para Panavia F2. 0: 6. 87+/- 1. 88; RelyX Unicem 19. 4+/-4. 4
MPa; Clearfil Esthetic Cement 21. 8+/-7. 3 MPa; megjithatë rënia e këtyre vlerave ishte statistikisht
sinjifikative vetëm për Panavia F2. 0 (p<0. 05).
Përfundime:
Të dhënat e këtij studimi sugjerojnë se megjithëse përbërja kimike e Panavia dhe CleraFIL janë shumë
të ngjashme, ky i fundit ka adezion shumë më të mirë me zirkoniumin në kushtet e lagështirës se sa
Panavia F. Adezioni i RelyX Unicem mund të konsiderohet i fortë dhe i qëndrueshëm në kushtet e
lagështirës; megjithëse në vlera absolute lehtësisht më i dobët se Clearfil EC. Për shkak të thjeshtësisë
dhe lehtësisë në përdorim cementi RelyX mund të konsiderohet një zgjedhje e mirë për punimet me
nënstrukturë zirkoniumin.
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BUZËQESHJA, DIZENJIMI I SAJ
DHE IMPAKTI PSIKOSOCIAL I ESTETIKËS DENTARE
Doris MINGOMATAJ*; Edlira BARUTI; Panajot PAPA; Nidja KUCI
Albanian University
Tiranë, Shqipëri
“Ndonjëherë lumturia është burimi i buzëqeshjes tuaj, por ndonjëherë, buzëqeshja është burimi i
lumturisë tuaj” (Thich Nhat Hanh). Shkencëtarët spiritualistë thonë që veprimet e thjeshta mund të
ndryshojnë ty dhe botën rreth teje. Nga kërkimet e fundit del se buzëqeshja është ngjitëse dhe na
bën më tërheqës ndaj të tjerëve, “Ngre humorin tonë dhe të njerëzve rreth nesh” (Merci Colette). Një
buzëqeshje rrëzëlluese krijon një impakt fitoreje në vështrim të parë. Pa thënë asnjë fjalë, buzëqeshja
jonë tregon një personalitet optimist dhe shoqëror.
Qëllimi:
Qëllimi ynë në këtë punim është të tregojmë se si dentistria kozmetike e avancuar lejon një numër të
madh njerëzish të kenë përfitim nga krijuesit e buzëqeshjes, të aftë të ndryshojnë karakteristikat e tyre
dentale dhe të prodhojnë një rezultat që ndikon pozitivisht në jetën e këtyre pacientëve.
Materiale dhe Metoda:
Këtu do të prezantojmë disa raste të “Smile Repair” dhe përftimin e menjëhershëm psiko-social nga
rregullimi i buzëqeshjes së pacientëve tanë. Moshat e pacientëve janë të ndryshme, nga adoleshentë
në adultë me handikape të ndryshme të buzëqeshjes. Edhe metodat për të arritur rezultatet e duhura
janë të ndryshme.
Rezultate:
Pas trajtimit, u arrit një buzëqeshje estetikisht e këndshme. Pacientët përfituan një kualitet tërheqës në
aspektin fizik, por njëkohësisht edhe një influencë emocionale pozitive në personalitetin e tyre.
Përfundime:
Nëse një pacient është i ndërgjegjshëm dhe jo i/e kënaqur nga buzëqeshja e tij/saj, kjo mund të ndikojë
në personalitet, duke e bërë të duket i turpshëm, hezitues me komplekse dhe i zemëruar. Pacienti
mund të ndihet jo tërheqës dhe i pasigurt. Ndaj në çdo trajtim dentar, krahas funksionit edhe estetika
e impakti i saj i fortë psiko-social duhet të jenë në fokusin tonë.
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AVANTAZHET E SKANERIT 3D DHE PËRDORIMI I TIJ
NË ÇDO FUSHË TË STOMATOLOGJISË
Edasjona HOXHA*; Ervin SULAJ
Qendra Radiologjike Dentare “GALERIA”
Tiranë, Shqipëri
Përdorimi në stomatologji i Tomografisë së Kompjuterizuar apo CT scan për herë të parë u propozua
në rastet e identifikimit të pozicionit të kaninit të retinuar në rastet kur dyshohej rezorbimi i rrënjëve
të lateralëve, rreth viteve ‘80. Në atë kohë, pavarësisht saktësisë së ekzaminimit, sasia e madhe e
radiacionit e emëtuar nga aparatura radiologjike e bënte të vështirë përdorimin për arsye dentare të
kësaj lloj imaxherie. Në ditët e sotme Aparaturat e Tomografisë Volumore Dixhitale të cilat luajnë rolin
e Cone Beam si CareStream Imaging 3D SCAN ofrojnë vetëm një rrotullim 360º të burimit të rrezatimit
dhe të përforcuesit të imazhit rreth pacientit, duke emëtuar një radiacion të barabartë me atë të një
grafie panoramike.
Qëllimi:
Qëllimi i këtij prezantimi paraqitja me anë të rasteve konkrete e aftësive diagnostikuese të
pakrahasueshme të ofruara nga Tomografia 3D e Dixhitalizuar në krahasim me ekzaminimin
konvencional të radiologjisë 2D.
Materiale dhe Metoda:
Në këtë prezantim, do të demostrohen përparësitë e diagnostikimit të saktë me anë të Tomografisë
Dixhitale 3D në fusha të ndryshme të stomatologjisë si Ortodonci, Kirurgji Maksillo-Faciale, Implantologji,
Terapi, Endodonci si edhe Gnatologji.
Rezultate:
Si pasojë e diagnostikimit të pacientit me anë të Tomografise 3D bëhet e mundur ekzaminimi i saktë i
pozicionit të kaninëve të retinuar si edhe raportet që kanë këta të fundit me dhëmbët fqinjë, ekzaminimi
dhe vendodhje e saktë e dhëmbëve të mbinumërt, afërsia me kanalin mandibular e dhëmbëve të
retinuar, forma dhe raporti i kokës së kondilit me fosën temporale si edhe gjerësitë dhe lartësitë
kockore për të vendosur implante si edhe afërsia e tyre me sinusin maksilar apo kanalin mandibular dhe
foramen mentalis. Në Endodonti me anë të Tomografisë dixhitale arrihen të diagnostikohen frakturat
longitudinare të rrënjëve si edhe hyrjet e kanaleve dhe forma dhe anatomia e saktë e tyre. Doza dhe
ekspozimi ndaj radiacionit është e krahasueshme me atë të një ekzaminimi radiologjik 2 D. Leximit i
dosjes DICOM, manipulimi dhe matjet mund të kryhen nga vetë mjeku. Kosto është e përballueshme
pothuaj nga kushdo.
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ORTODONCIA E PËRSHPEJTUAR, ËNDËRR APO REALITET?
Edlira Baruti*
FakulteƟ i Mjekësisë Dentare
Tiranë, Shqipëri
Breza të ndryshëm ortodontësh kanë pasur në fokus rritjen e efikasitetit të trajtimit ortodontik duke u
përpjekur në të njëjtën kohë për të ulur në minimum efektet anësore të trajtimit ortodontik në vetvete
si edhe përfundimin e trajtimit në kohën më të shkurtër të mundur. Janë pikërisht kortikotomitë dentoalveolare të cilat i vijnë në ndihmë ortodontit për një trajtim të suksesshëm në kohë rekord trajtimi me
efekte anësore minimale.
Qëllimi:
Ky prezantim ka për qëllim paraqitjen e avantazheve të përdorimit të kortikotomive si pjesë e trajtimit
ortodontik nëpërmjet disa rasteve klinike.
Materiale dhe Metoda:
Teknika e ndjekur me të gjithë pacientët ka qenë standarte. Pacienti ka hyrë në sallën kirurgjikale me
banda dhe braketa të ngjitura më parë por të palidhura në hark. Duke qenë se në 2 prej pacientëve
procedura e kortikotomive ishte e bashkëngjitur me procedurat e kirurgjisë ortognatike, kortikotomitë
janë kryer nën anestezi të përgjithshme në kushte spitalore. Ndërkohë që tek pacientët e tjerë
procedura e kryerjes së kortikotomive është kryer në ambiente ambulatore, një rast nën anestezi lokale
kurse në rastin tjetër me sedacion të monitoruar me anestezistë, si pasojë e frikës që kishte pacienti.
Pas kryerjes së kortikotomive përpara mbylljes së lembove është përdorur membranë fibrine autologe
e përftuar nga gjaku i vetë pacientit nëpërmjet sistemit BCGF dhe pas suturimit të lembove është
injektuar serum përsëri autolog, i përftuar nga centrifugimi i gjakut të vetë pacientit. Menjëherë pas
përfundimit të procedurës kirurgjikale, lidhet harku në braketa. Harqet ndërrohen sipas sekuencave të
mirënjohura çdo dy javë.
Rezultate:
Periudha post-operatore paraqitet jo problematike me edemë nga e lehtë në të moderuar me dhimbje
shumë mirë të dominueshme me analgezikë jo steroidale vetëm dy ditët e para pas ndërhyrjes.
Shpejtësia e lëvizjes së dhëmbëve është mbreslënëse. Koha e trajtimit është minimale.
Përfundime:
Kombinimi i kortikotomive dento-alveolare me trajtimin ortodontik, përbën një sukses të sigurt në
trajtimin e shpejtë ortodontik me efekte anësore minimale, minimizim të ekstraksioneve të premolarëve
dhe minimizim të recesionit gingivar si pasojë e ngarkesës minimale periodontale. Pacienti ndjehet
shumë më i motivuar për mirëmbajtjen e higjienës orale pas efektit pozitiv dhe shumë të shpejtë pas
ndërhyrjes.
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ÇLIRIMI I MËRKURIT NË PËSHTYMË NGA MBUSHJET
ME AMALGAM
Edlira DEDAJ*; Henri DEDAJ; Rozarka BUDINA
*UniversiteƟ “Aldent”
Tiranë, Shqipëri
Qëllimi:
Të matet sasia e çlirimit të mërkurit, në pështymë nga mbushjet me amalgam, para dhe pas mastikimit.
Materiale dhe Metoda:
Përfshin realizimin e testeve për të matur nivelin e mërkurit të çliruar para dhe pas mastikimit në
pështymën e 70 subjekteve me mbushje amalgami në gojë (me numër të ndryshëm sipërfaqesh të
mbushura). Testet janë realizuar dhe në një grup kontrolli me 30 subjekte pa mbushje amalgami
(mbushjet e amalgamit nuk kanë qenë asnjëherë të pranishme). Përzgjedhja e grupit të parë prej 70
subjektesh dhe e 30 subjekteve të grupit të kontrollit është bërë në mënyrë rastësore nga kartelat e
pacientëve të klinikës. Subjektet e grupit të kontrollit nuk kishin asnjë mbushje ose kishin mbushje vetëm
me kompozit. Subjektet e të dyja grupeve nuk kishin protezim fiks ose të lëvizshëm. Testi i zgjedhur
për matjen e nivelit të mërkurit të çliruar në pështymë është HMT Mercury Test, i cili prodhohet nga
kompania Osumex Natural Alternatives Ltd.
Rezultate:
Matjet evidentojnë ndryshimin e nivelit të çlirimit të Hg ndërmjet subjekteve pa mbushje dhe atyre
me mbushje amalgami si para dhe pas mastikimit, me një besueshmëri 95%. Matjet kanë evidentuar
ndryshime të vlerave të çlirimit të mërkurit para mastikimit krahasuar me atë pas mastikimit, në
subjektet me mbushje amalgami. Vlerat e matura të mërkurit të çliruar para mastikimit në subjektet
me mbushje amalgami lëvizin ndërmjet shifrave 0,025-1,5 ppm, kurse pas mastikimit 0,025- 0,4 ppm.
Nuk ka ndryshim të këtyre vlerave në subjektet pa mbushje amalgami. Vlerat e matura janë 0 ppm.
Përfundime:
Nga mbushjet me amalgam çlirohet mërkur si para dhe pas mastikimit. Sasia e mërkurit që çlirohet në
pështymë pas mastikimit rritet krahasuar me atë para mastikimit. Tek subjektet pa mbushje amalgami
nuk çlirohet mërkur në pështymë dhe nivelet e matura janë të njëjta si para dhe pas mastikimit.
Fjalë kyçe:
amalgam, mërkur, mastikim.
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MENAXHIMI I PRAKTIKËS DENTARE NË MËNYRË
QË TË MINIMIZOHET FRIKA DHE ANKTHI TEK FËMIJËT
Elida GJINI*; Ina DROBONIKU; Dorjan HYSI
FakulteƟ i Mjekësisë Dentare
Tiranë, Shqipëri
Shkaku kryesor i frikës dhe ankthit është përvoja e dhimbjes. Dhimbja është një gjendje shumë
individuale që rrjedh nga një dëmtim real apo i dukshëm si rezultat i një stimuli.
Fjalët kyçe:
ankth, dhimbje, komunikimi, anestezia, sedatimi.
Qëllimi:
Hulumtimi ynë konsiston në evidentimin e llojeve të komunikimit që mund të ndërtojnë një bosht
besimi ndërmjet mjekut stomatolog dhe pacientit, përfshirja ose jo e prindrit gjatë praktikës dentare
dhe roli i tij, anestezia lokale si agjent i domosdoshëm i parandalimit të dhimbjes, anestezia gjenerale
dhe mënyrat e tjera të sedatimit kur anestezia lokale është e pamundur të aplikohet.
Materiale dhe Metoda:
Për realizimin e këtij hulumtimi janë shfrytëzuar evidentimet e dhjetra rasteve gjatë praktikës dentare
në sektorin e Pedodontisë në Klinikën Stomatologjike, Fakulteti i Mjekësisë Dentare, Tiranë. Pacientët e
studiuar përfshinë moshën 6 muaj-16 vjeç. Të dhënat tona u ballafaquan me literaturën bashkëkohore.
Rezultate:
Përpjekjet e palodhura për mundësimin e ndërtimit të një komunikimi me pacientin pediatrik, çojnë
në fitimin e besimit ndaj mjekut stomatolog dhe trajtim dentar komod. Në këtë mënyrë edhe aplikimi i
anestezisë lokale thjeshtëzohet pavarësisht perceptimit se është një procedurë e dhimbshme.
Përfundime:
Mundësimi i një trajtimi dentar komod dhe jo anksioz që në fëmijëri, do të sjellë parandalimin e
problemeve të mëtejshme Oro-Maksilo-Faciale, si dhe dëshirën për të mjekuar dhëmbët në vazhdimësi
gjatë gjithë jetës.
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A MUND TË GJENDET TRASHËSIA E DENTINËS PARA
PREPARIMIT TË DHËMBIT
Emin KUZUMI*; Rudina KUZUMI (BERANI)
Klinika Stomatologjike Universitare
Tiranë, Shqipëri
Trashësia e mbetur e dentinës (remaining dentin thickness) është një term, i cili haset gjithnjë e më
shpesh në literaturën stomatologjike bashkëkohore. Llogaritja e trashësisë së dentinës së mbetur para
preparimit, është një kërkesë e domosdoshme për jetëgjatësinë e punimit protetik. Për të llogaritur
trashësinë e dentinës së mbetur pas preparimit, duhet të dimë trashësinë e indeve dentare të
papreparuara. Për trashësinë e indeve meziale, distale dhe okluzale mund të krijojmë një ide nga grafia
dentare dhe nga përmasat e dhëmbit, kurse për trashësinë e mureve vestibulare dhe orale nuk kemi
asnjë të dhënë.
Qëllimi:
Nëpërmjet këtij studimi duam të gjejmë nëse ekzistojnë mjete, ose formula të cilat mund të përcaktojnë
trashësinë e dentinës para preparimit në nivel të lidhjes smalt-cement?
Materiale dhe Metoda:
U mblodh një kampion dhëmbësh të hequr. U krye një studim në nivel të lidhjes smalt-cement. U gjetën
formula, të cilat na jepnin trashësinë e dentinës, duke shfrytëzuar matjet në grafi dhe në dhëmbë. U bë
kontrolli i saktësisë së formulave midis trashësive të parashikuara të dentinës dhe trashësive reale të
dentinës në një kampion dhëmbësh të dytë, të ndryshëm nga i pari. Ndryshimet ishin jo domethënëse.
Përfundime:
Prania e këtyre formulave edhe tek molarët e tretë, variacionet e formës dhe të madhësisë të së cilave
dihen si edhe parashikimi i saktë i trashësive të dentinës, hedh hipotezën e pranisë së formulave të tilla
për të gjithë harkun dentar.
Fjalë kyçe:
Trashësia e mbetur e dentinës (remaining dentin thickness), lidhje smalt-cement (enamel-cement
junction), raporti trashësi meziale e dentinës-gjerësi kurore (mesial dentin thickness-crown width
ratio).
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RETRAKSIONET GINGIVALE,
SI TË TRAJTOJMË RASTE TË NDRYSHME KLINIKE
Erda QORRI*; Massimo GALLI
* Albanian University
Tiranë, Shqipëri
UniversiteƟ “La Sapienza”
Romë, Itali
Sëmundjet periodontale përfaqësojnë një problem real në shëndetin publik sepse ato interesojnë
kategori të ndryshme moshash kudo në botë.
Qëllimi:
Qëllimi i këtij studimi është të kuptojmë si mund të trajtojmë raste të ndryshme të retraksioneve
gingivale. Do të diskutojmë metoda të ndryshme trajtimi si: metodën jo-kirurgjikale, antimikrobiale,
anti-inflamatore, si edhe terapi kirurgjikale të cilat i kemi përdour për të reduktuar tërheqjet e gingivave.
Materiale dhe Metoda:
Ne kemi studiuar rreth 38 raste me retraksione gingivale në një periudhë kohore nga 2009- 2013 në
Albanian Univesity: 8 pacientë i janë nënshtruar një trajtimi konvencional; 10 pacientë janë trajtuar me
acid hialuronik; 20 pacientë kanë ndjekur një trajtim me Coenzima Q10.
Rezultate:
Trajtimi jo-kirurgjikal ka dhënë rezultate domethënëse në raste të ndryshme të retraksionit gingival.
Raste të tjera të zgjidhura nga ana kirurgjikale me teknikën e lembos të zhvendosur koronale na
kanë dhënë një mbulim të plotë të tërheqjeve gingivale. Rezultate estetike kemi patur dhe në rastin
e përdorimit të acidit hialuronik. Rezultatet kanë qenë shumë të mira në rastet kur kemi përdorur
Coenzimën Q10.
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KUJDESI GJATË TRAJTIMEVE DENTARE NË SHTATZËNI
Eriona SKANA*; Anisa DEMROZI; Dorjan HYSI
FakulteƟ i Mjekësisë Dentare
Klinikë Dentare “Skana”
Tiranë, Shqipëri
Shtatzënia është një gjendje fiziologjike që shoqërohet me ndryshime të cilat prekin kryesisht sistemin
endokrin dhe kardiovaskular, dhe shpesh çojnë në ndryshime të sjelljes dhe humorit. Për këtë arsye,
gratë shtatzëna duhet të marrin kujdes të veçantë gjatë kësaj periudhe, për të shmangur procedura
apo trajtime që mund të dëmtojnë fetusin, përfshirë këtu edhe trajtimin dentar.
Qëllimi:
Në këtë punim kemi si qëllim të fokusohemi tek disa këshilla dhe protokolle mjekimi të cilat këshillohen
gjatë periudhës së pacientëve në periudhën e shtatzënisë.
Materiale dhe Metoda:
Për trajtimin e kësaj teme është shfrytëzuar literaturë bashkëkohore në lidhje me: ndryshimet
fiziologjike në shtatzëninë normale, principet dhe praktikat e terapisë në shtatzëni, materiale për
anestezinë lokale, farmakokinetika e medikamenteve më të përdorura dhe ndryshimet midis grave
shtatzëna dhe atyre joshtatzëna, udhëzime të nxjerra nga Akademia Amerikane e Pediatrisë dhe Kolegji
Amerikan i Obstetrikës dhe Gjinekologjisë, si dhe studime të kryera mbi efektivitetin e suplementeve
të fluorit prenatal.
Përfundime:
Shqetësimi më i madh i përdorimit të medikamenteve gjatë shtatzënisë është mundësia e efekteve
teratogjene, pasi shumica e tyre kalojnë barrierën placentare me difuzion të thjeshtë. FDA ka klasifikuar
medikamentet bazuar në nivelin e riskut që ato mund të shkaktojnë te fetusi. Megjithëse shtatzënia
nuk është kundërindikacion për trajtim dentar, ajo modifikon planifikimin e trajtimit. Tremujori i dytë
është periudha më e sigurtë për të realizuar procedura dentare rutinë.
Fjalë kyçe:
trajtim dentar, përdorim i medikamenteve, shtatzëni, faktor risku
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“METH MOUTH GOJA MET”
Eva HABAZAJ DHIMA*
Klinikë Dentare Private
Tiranë, Shqipëri
“Goja Met” përfaqëson një emërtim joformal për manifestimet orale që i atribuohen përdorimit për
një kohë të gjatë të metamfetaminave. Metamfetamina(met) është një lloj droge psikostimuluese që
kur përdoret për një kohë të gjatë sjell një sërë ndryshimesh fiziologjike dhe psikologjike në organizëm
dhe midis tyre edhe në kavitetin oral. Kjo drogë njihet nëpërmjet disa shkurtimesh dhe pseudonimesh
si: met, akull, shpejtësi, kristal, shkumës, zjarr, xham, kryq i bardhë etj.
Qëllimi:
Ky punim ka për qëllim informimin dhe sensibilizimin e klinicistëve dhe rinisë shqiptare për ekzistencën
e “Goja Met” dhe njohjen e risqeve mjekësore të përgjithshme apo lokale që e shoqërojnë. Gjithashtu,
kërkohet të shikohet nëse ka ndonjë lidhje midis mënyrës dhe kohëzgjatjes së përdorimit të drogës me
gravitetin e shfaqjes së “Goja Met”.
Materiale dhe Metoda:
Ky studim bazohet mbi përpunimin e informacionit të mbledhur nga kërkimet dhe botimet shkencore
më prestigjoze për qëllime informuese.
Rezultate:
Nga ballafaqimi me literaturën, arritëm në përfundimin se përdorimi i metamfetaminës është
shkatërrues për shëndetin dentar. Kohëzgjatja e përdorimit të metamfetaminës është faktori përcaktues
i gravitetit të shfaqjes së “Goja Met”. Përdorimi i metamfetaminave shkakton në kavitetin oral këto
ndryshime kryesore: xerostomi, erozion dentar i shoqëruar me shkatërrim të shprehur dhe të shpejtë
dentar, bruksizëm, dëmtime të gingivave dhe të mukozës orale në përgjithësi. Gjatë studimit na tërhoqi
vëmendjen fakti se kjo drogë kur merret me rrugë parenterale (intravenoze), nuk jep ose jep shumë pak
efekte (të vona) në ndryshim nga drogat e tjera. Shkatërruese për shëndetin oral, janë rrugët e tjera të
administrimit të saj (orale, tymosja, thithja nëpërmjet hundës).
Përfundime:
Mjekët stomatologë duhet të tregohen të vëmendshëm që pacientët me karies të gjeneralizuara mund
të jenë përdorues të metamfetaminës. Nëse është kështu, ata duhet të informohen se cila është koha
e përdorimit dhe se vazhdimi i përdorimit do të rrisë gravitetin e gjendjes së “Goja Met”.
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NDIKIMI I KURORAVE TEKE NË SHËNDETIN DENTAR
DHE PARODONTAL
Fadil AZIZI*; Blerim MUSLIU; Afrim SHEHAPI; Renato ISUFI;
Valdeta REXHEPI DOBRA
*IPSH “DentA”
Tetovë, Maqedoni
Qëllimi:
Të evidentohet statusi dentar dhe parodontal tek pacientët me kurora teke, duke regjistruar parametrat
indikativ për këtë gjendje.
Materiale dhe Metoda:
Ekzaminimet klinike janë realizuar në IPSH “DentA” Tetovë, në bashkëpunim me klinikën e Sëmundjeve
të Gojës dhe Parodontologjisë pranë fakultetit të Stomatologjisë, Shkup. Janë 50 pacientë të përfshirë
në studim, të moshës nga 40-65 vjeç, pa dallim gjinie. Për anamnezë dhe analizë klinike është përgatitur
një kartelë klinike. Pacientët e përfshirë në këtë hulumtim janë me kurora teke jo më të vjetra se 3 vjet,
si grup kontrolli shërbejnë dhëmbët natyror (jo të preparuar) të anës së kundërt tek i njëjti pacient.
Statusi parodontal është vlerësuar duke përcaktuar këto indekse: Pllaka dentare (PD) sipas Sillnes-Loe,
Indeksi i gurit të dhëmbit, Indeksi i luksimit të dhëmbit, Indeksi i inflamacionit gingival propozuar nga
Cowell (IGI), Indeksi i tërheqjes apikale të epitelit (humbje e atachmentit) IEAM. Statusi dentar është
përcaktuar me inspektim dhe në disa raste me radiografi. Statusi klinik është evidentuar veçmas për
secilin grup dhe krahasuar në mes tyre.
Rezultate:
Vlerat e pllakës dentare (PD) dhe gurit të dhëmbit te grupi i ekzaminuar është më e lartë krahasuar me
dhëmbin kontralateral, megjithatë për Z=1,16 dhe p>0,05 (p=0,24) nga një anë dhe Z= 0,23 dhe p>0,05
(p=0,82) nga ana tjetër, dallimi nuk është i rëndësishëm.
Vlerat e indeksit të inflamacionit gingival dhe Indeksi i migrimit apikal të epitelit është më i lartë tek
dhëmbët e ekzaminuar krahasuar me dhëmbët e anës kontrolluese (kontralateral). Në vlerat e grupit të
parë për Z=2,91 dhe p<0,01 (p=0,00), krahasuar me vlerat e grupit të dytë Z=3,21 dhe p<0,01 (p=0,00),
diferenca është e rëndësishme.
Vlerat mesatare të luksimit të dhëmbit dhe vlerat e indeksit të recesionit të dhëmbit janë më të larta
tek grupi i ekzaminuar krahasuar me vlerat mesatare të dhëmbëve krahasues (kontralateral) (Z=2,68
dhe p<0,01 (p=0,00) kundrejt Z=3,34 dhe p<0,01 (p=0,00). Diferenca është e rëndësishme.
Vlerat e kariesit cirkular tek pacientët që mbartin kurora teke jo më të vjetra se 3 vjet, ishin në mënyrë
sinjifikante më të prekur, krahasuar me grupin e kontrollit p<0,01 (p=0,004).
Përfundime:
Dhëmbët nën kurora teke, preken në mënyrë sinjifikante në statusin dentar dhe parodontal, krahasuar
me dhëmbët natyror (dhëmbët kontralateral të papreparuar).
Fjalë kyçe:
Protetika fikse, statusi parodontal, statusi dentar, kurorat teke.
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KARIESI SEKONDAR ETIOLOGJIA, KLINIKA,
PARANDALIMI DHE MENAXHIMI
Frensis DUDO*; Rozarka BUDINA
*Klinikë Dentare Private
Tiranë, Shqipëri
Kariesi sekondar është procesi karioz që zhvillohet midis mbushjes dhe indeve të dhëmbit duke luajtur
një rol të rëndësishëm në dështimin e restaurimeve dentare. Kariesi sekondar është shkaku i rreth 60%
të procedurave të riparimit dhe zëvendësimit të mbushjeve në praktikën dentare. Bakteret e pllakës
dentare mendohet se luajnë një rol të rëndësishëm edhe në patogjenezën e kariesit sekondar. Studimet
kanë treguar se vetitë e materialeve restorative ndikojnë në grumbullimin e pllakës dhe zhvillimin e
kariesit sekondar. Diagnoza e kariesit sekondar përcaktohet nga ndryshimi i ngjyrës pranë anëve të
mbushjes, ndjeshmëri nga faktorët termikë, mikrohapësira në anët e mbushjes dhe në ekzaminimet
radiologjike.
Qëllimi:
Vlerësimi i faktorëve që ndikojnë në lindjen e kariesit sekondar, parandalimin dhe menaxhimin e tij.
Materiale dhe Metoda:
Në këtë studim janë përfshirë 24 raste me karies sekondar në restaurime të realizuara para një periudhe
nga 3-6 vjet në 18 pacientë me moshë nga 20-45 vjeç. Diagnostikimi, vlerësimi i shkakut të kariesit
sekondar dhe zëvendësimi i mbushjeve është realizuar në Klinikën Dentare Universitare “Aldent” dhe
në Klinikën Private “Budina”, në Tiranë, për periudhën shtator 2014- qershor 2015.
Rezultate:
Nga vlerësimi klinik dhe radiologjik i 18 pacientëve u diagnostikua prania e kariesit sekondar në 24
mbushje, nga këto 14 ishin në dhëmbët distalë dhe 10 në dhëmbët frontalë. Në varësi nga materiali i
mbushjes, kariesi sekondar u diagnostikua në 6 mbushje me amalgam dhe 18 mbushje me kompozitë.
10 pacientë nuk kishin asnjë ankesë dhe gjatë vizitës klinike u vunë re mikrohapësira midis 11 mbushjeve
dhe indeve të dhëmbit, në 4 pacientë ekzaminimi radiologjik tregoi praninë e kariesit sekondar në 6
mbushje dhe 4 pacientë paraqitën ankesën nga të ftohtat në 7 mbushje.
Përfundime:
Shkaqet kryesore në lindjen dhe zhvillimin e kariesit sekondar konsiderohen mos respektimi i rregullave
të përgatitjes dhe mbushjes së kavitetit nga ana e dentistit si edhe higjiena e ulët orale e pacientëve.
Materialet me bazë rezine akumulojnë më shumë pllakë bakteriale dhe janë më kariogjenike se
amalgami, silikatet dhe materialet glassionomere.
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BRUKSIZMI, GJENEZA DHE TRAJTIMI I TIJ
Gersi VERÇANI*; Alketa QAFMOLLA
Klinikë Private Dentare
Tiranë, Shqipëri
Bruksizmi konsiderohet si një aktivitet motor, potencialisht i dëmshëm, duke shkaktuar mbingarkesë të
strukturave të aparatit stomatognatik. Etiologjia e tij lidhet me një sërë faktorësh, të cilët grupohen në
dy grupe: në faktorë ekzogjene, ku bëjnë pjesë interferenca okluzale, stresi dhe ankthi, postura, si dhe
në faktorë endogjene, ku bëjnë pjesë neurotransmetuesit në ganglionin bazal.
Qëllimi:
Studimi ynë ka për qëllim të përcaktojë faktorët kryesorë patogenetik të bruksizmit, që ndikojnë në
këtë grup popullate, si dhe mënyrën e trajtimit të tij.
Materiale dhe Metoda:
Gjatë viteve 2013-2015 u morëm në studim 211 pacientë me moshë 18-25 vjeç, nga të cilët 166 ishin
femra dhe 45 meshkuj. Pacientët iu nënshtruan ekzaminimit subjektiv dhe objektiv intra&ekstraoral.
Për trajtimin e tyre ndoqëm metodën e kombinuar terapeutiko-protetike me anë të shinave relaksuese.
Të dhënat janë analizuar nga ana statistikore.
Rezultate:
Bruksizmin e ndeshëm në 27% të pacientëve të ekzaminuar. Në 80,7% të pacientëve me bruksizëm,
stresi emocional dhe ankthi luajnë rol patogenetik në shfaqjen e këtij parafunksioni okluzal. Abrazionin
e hasëm në 50,7% të pacientëve ndërsa hipertrofinë e muskulit masseter në 11,8% të rasteve. Bruksizmi
ishte i pranishëm dhe i shoqëruar me abrazion të gjeneralizuar në 61 % të rasteve, kurse i shoqëruar me
hipertrofinë e muskulit maseter në 40% të rasteve, me një ndryshim statistikisht të rëndësishëm mes
tyre (P<0. 001). Suksesi i trajtimit të pacientëve me bruksizëm u arrit në 90. 6 % të rasteve pas 9 muajsh,
nëpërmjet shinave relaksuese të shoqëruara me miorelaksantë.
Përfundime:
Bruksizmi shfaqet në çdo moshë dhe sa më herët të zbulohet aq më mirë dhe më shpejt trajtohet.
Shkaktari kryesor në lindjen e këtij parafunksioni okluzal është stresi emocional. Trajtimi i pacientëve
është i suksesshëm vetëm atëherë kur ai realizohet me metodën e kombinuar terapeutiko-protetik me
shina relaksuese.
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REAKSIONET ALERGJIKE NË PRAKTIKËN DENTARE
Grej MALO*; Besjan ABAZI; Çeljana TOTI; Etleva DROBONIKU, Merita BARDHOSHI
FakulteƟ i Mjekësisë Dentare
Tiranë, Shqipëri
Qëllimi:
Qëllimi i këtij prezantimi është orientimi terapeutik dhe ndërmarrja e masave paraprake për menaxhimin
e një reaksioni alergjik dhe një shoku anafilaktik në klinikën dentare dhe jo vetëm. Do të prezantohen
disa parime bazë themelore që duhet të ndjekë mjeku stomatolog për të menaxhuar një situatë të tillë.
Materiale dhe Metoda:
Një pyetësor mbi urgjencat dentare u shpërnda në 200 klinika. Pyetësori u plotësua nga vetë mjekët
stomatologë. Nga të dhënat e grumbullura, u studiua ndikimi i urgjencave mjekësore dhe u evidentuan
se cilat patologji ishin me frekuente në praktikën stomatologjike. Të dhënat u analizuan në mënyrë
statistikore.
Rezultate:
Nga të dhënat e grumbulluara, u vu re se urgjencat mjekësore ishin prezente në një frekuencë të
konsiderueshme. Ndër patologjitë më të shpeshta ishin: lipotimia, hipertensioni dhe reaksionet
alergjike.
Përfundime:
Njohja e mirë e klinikës së urgjencave mjekësore, të jep mundësinë e ndërhyrjes në kohën e duhur, sa
më shpejt dhe me mënyrën adekuate. Është detyrë e çdo klinicisti të ketë njohuri bazë, në mënyrë që
të reagojnë drejt duke shmangur komplikacionet e mëtejshme.
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EKSPERIENCA JONË
NË PËRDORIMIN E ANESTEZISË SË PËRGJITHSHME
NË KIRURGJINË DHE IMPLANTOLOGJINË DENTARE
Gurien DEMIRAQI*; Ervin SULAJ; Eriola NOÇKA;
Massimo Corigliano; Rozarka BUDINA
*Klinika Dentare “Demiraqi Dental”
Tiranë, Shqipëri
Anestezia e përgjithshme përfshin fuqizimin e anestezisë lokale me droga anestetike me veprim qendror
me fuqi anestetike të ndryshme dhe në raste të veçanta edhe përdorimin e intubimit dhe frymëmarrjes
së drejtuar apo gazeve anestetike. Të gjitha këto shfaqin nevojën e pajisjeve dhe kushteve të posaçme
dhe stafi të trajnuar mirë në dhënien e anestezisë së përgjithshme.
Qëllimi:
Dëshira dhe nevoja për realizimin e ndërhyrjeve të vështira rikonstruktive të indeve të dëmtuara
dhe atrofizuara për çfarëdolloj motivi ka çuar në zgjatjen e kohës së ndërhyrjes kirurgjikale dhe asaj
implantare. Nevoja për ndërhyrje në situse donore gjithashtu të detyron të shtosh sasinë e anestezisë
së përdorur. Gjithashtu, shpeshherë pacientë emotivë preferojnë të kryejnë ndërhyrjet nën anestezi të
përgjithshme duke limituar zgjedhjet e operatorit.
Materiale dhe Metoda:
U morën në shqyrtim rastet e trajtuara në klinikën tonë me anestezi lokale dhe të përgjithshme, duke
ndjekur rezultatet e arritura, llojet e anestezisë dhe suksesin me të dyja teknikat për një periudhë 5
vjeçare.
Rezultate:
Anestezia e përgjithshme shfaq nevojën për aparatura dhe kushte të veçanta, dhe gjithashtu personel
të trajnuar mirë. Ajo rrit koston e trajtimit, por duke qenë se terapia kirurgjikale dhe në veçanti ajo
implantare është një trajtim me kosto të lartë, kjo rritje kostoje nuk është shumë e ndjeshme.
Përfundime:
Pasi janë plotësuar kushtet e nevojshme avantazhet e anestezisë së përgjithshme janë të dukshme dhe
i përligjin kostot dhe risqet që parashtrojnë.
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ANESTEZIA LOKALE NË MOSHAT PEDIATRIKE
Ina DROBONIKU*; Elida GJINI; Etleva QELI; Dorjan HYSI
FakulteƟ i Mjekësisë Dentare
Tiranë, Shqipëri
Një eksperiencë e dhimbshme dhe e pakëndshme në moshën e hershme të fëmijërisë gjatë procedurave
dentare, në shumicën e rasteve prodhon pacientë me qëndrime negative kundrejt dentistrisë edhe kur
këta janë rritur. Është e rëndësishme që të bëhen përpjekje maksimale për të minimizuar dhimbjen
dhe parehatinë gjatë trajtimit dentar tek fëmijët. Metoda më e sigurtë për këtë është injektimi lokal i
një agjenti anestetik ndonëse nuk është rruga më e thjeshtë. Duhen pasur gjithmonë në konsideratë
veçoritë që karakterizojnë fëmijët: rrezikun e mbidozimit, dëmtimet traumatike të shkaktuara nga vetë
pacienti gjatë kohës që është nën efektin e anestezisë, parapërgatitja e fëmijës para injeksionit si dhe
variacionet e teknikave të përdorura si pasojë e kafkës më të vogël dhe ndryshimeve anatomike tek
fëmijët.
Qëllimi:
Të njihemi me agjentët anestetik lokalë më të përdorshëm, përllogaritjen e dozës së anestetikut për
fëmijët, kundërindikacionet, ndërveprimet midis medikamenteve dhe agjentëve anestetik si dhe një
përmbledhje e protokollit para administrimit të anestezisë nga ana e klinicistit. Të kuptojmë rëndësinë
e zgjedhjes së kryerjes së anestezisë lokale tek fëmijët, që të edukojmë pacientët me qasie pozitive ndaj
procedurave dentare në të ardhmen.
Materiale dhe Metoda:
Është shfrytëzuar literaturë e dekadës së fundit në lidhje me këtë topikë dhe është bërë një përmbledhje
e saj.
Përfundime:
Është detyrë e klinicistit të ekzekutojë një anestezi lokale efektive, të sigurtë dhe atraumatike për të
krijuar një eksperiencë dentare të rehatshme e të këndshme dhe të mos e mënjanojë anestezinë lokale
nga frika e traumatizimit të pacientit pediatrik.
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PËRDORIMI I ARTROCENTEZËS NË PACIENTË ME
DISFUNKSION TË ARTIKULACIONIT TEMPORO MANDIBULAR
Jakup VRIONI*; Suela ISMALAJA; Erion SHEHU; Medjan DEDA
Shërbimi i Kirurgjisë Oro-Maksilo-Faciale
Qendra Spitalore Universitare”Nënë Tereza”
Tiranë, Shqipëri
Qëllimi:
Ky studim ka për qëllim të demostrojë aplikimin e artrocentezës si alternativë mjekimi në pacientë me
disfunksion të ATM-së.
Materiale dhe Metoda:
Janë marrë në studim 10 pacientë me disfunksion të ATM-së dhe janë observuar shenjat klinike
përpara dhe pas trajtimit nëpërmjet artrocentezës. Pacientët kanë paraqitur dhimbje në ATM, klik dhe
vështirësi në hapjen e gojës. Për të vlerësuar dhimbjen është përdorur Visual Analog Scale ( Shkalla
Analoge Vizuale). Të gjithë pacientët janë paraqitur pranë Shërbimit Oro-Maksilo-Facial, Spitali “Claude
Bernard”, Q. S. U. , ku është bërë edhe trajtimi dhe ndjekja e tyre.
Rezultate:
Nëpërmjet lavazhit të hapësirës intraartikulare superiore u arrit përmirësim në hapjen e gojës deri në
35 mm dhe eleminim i dhimbjes në ATM gjatë lëvizjes së mandibulës.
Përfundime:
Përdorimi i artrocentezës është mjaft efektiv në zvogëlimin e dhimbjes në ATM dhe në përmirësimin e
hapjes së gojës, ndaj sugjerohet përdorimi i saj në rastet me disfunksiontë ATM-së.
Fjalë kyçe:
Artrocenteza, Disfunksion Temporo-Mandibular, ATM.
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LLOJET E DËMTIMEVE TË PROTEZAVE DENTARE
TË PËRDORURA DHE FREKUENCA E TYRE
Kaltrina SH. BEQIRI*; Sherif SHAQIRI
*Klinika Dentare SpecialisƟke për ProteƟkë “ProteƟka AG”
Studente e Stomatologjisë, FakulteƟ i Shkencave Mjekësore,
Tetovë, Maqedoni
Qëllimi:
Qëllimi i studimit tonë është të tregojë dëmtimin e protezave dentare të lëvizshme të përdorura;
të përcaktojë llojin e dëmtimeve dhe frekuencën e tyre; të përcaktojë korelacionin mes tyre.
Materiale dhe Metoda:
Materialin e studimit e përbëjnë 246 pacientë të cilët në periudhën prej 01. 09. 2013 deri më 30. 06.
2009-2015 janë paraqitur në klinikën dentare për protetikë “Protetika Ag” në Tetovë, duke paraqitur
ankesat mbi dëmtimet e protezave të tyre të përdorura. Nga totali i pacientëve të paraqitur 65. 85%
ishin të gjinisë mashkullore dhe 34. 15% ishin pacientë të gjinisë femërore. Mosha e tyre ishte 41-77
vjeç dhe me moshë mesatare prej 61. 7 vjetësh.
Të dhënat e fituara janë futur në kartela pacienti të posaçme dhe të përpiluara sipas OBSH-së, të
adaptuara dhe të modifikuara për natyrën e studimit tonë dhe për secilin pacient ndaras.
Të dhënat e grumbulluara u përpunuan në mënyrë statistikore.
Rezultate:
Rezultatet e studimit treguan se: ankesat për dhëmbët e humbur janë në përqindje të lartë (38. 62%);
thyerja e protezave të skeletuara është në përqindje më të ulët (3. 6%); mungesa e pjesës së protezës
së dëmtuar paraqitet 12. 19% të ankesave.
Përfundime:
Bazuar në rezultatet mbi shkaktarët e dëmtimit të protezave të përdorura mund të konkludojmë se një
nga arsyet e dëmtimeve të protezave lidhet me mosrespektimin e afateve për konsolidimin e kreshtës
alveolare përpara protezimit. Neglizhenca e pacientëve gjatë pastrimit të protezave të lëvizshme ndikon
drejtpërdrejtë në dëmtimin e tyre. Parafunksionet luajnë rol me rëndësi në dëmtimin e protezave
dentare të lëvizshme.
Fjalë kyçe:
Protezat e lëvizshme, dëmtim i protezave, frekuenca.
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NGRITJA E SINUSIT MAKSILAR ME BONE GRAFT HUMAN
DHE PLAZËM
Kapllan MANÇE*; F. BLLACA; A. ÇELKUPA; Dh. VALERA; L. MANÇE; O. SHKRELI
*Klinikë Private Dentare
Spitali Rajonal
Durrës, Shqipëri
Atrofizimi i procesit alveolar maksilar që korrespondon me kufirin e sinuseve maksilare ose më saktë
dyshemeja e sinuseve maksilare, shpesh herë nuk na jep mundësinë për të kryer mjekimet protetike
fikse. Për këtë arsye në kohët e sotme, për të siguruar bazamentin e nevojshëm kockor në dyshemenë
e sinusit përdoren materiale kockore natyrale si dhe sintetike.
Qëllimi:
Në këtë punim do të tregojmë eksperiencën tonë në pacientët ku është realizuar ngritja e sinusit
maksilar me bone-graft human dhe plazëm.
Materiale dhe Metoda:
Materiale dhe Metoda që do të merren në shqyrtim për qëllimin e sipërpërmendur, janë analizimi i
rasteve të pacientëve që kanë mungesë të lartësisë së indit kockor nga margoja deri tek dyshemeja e
sinusit të studiuar në një hark kohor nga 2010 – 2015.
Përfundime:
Eksperienca jonë në ngritjen e sinusit me bone-graft human dhe plazëm ka qenë pozitive. Avantazhi
i këtij studimi qëndron në faktin që njëkohësisht është kryer si ngritja e murit sinusal maksilar, duke
përdorur kockë humane dhe plazëm, ashtu dhe vendosja e implanteve.
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PRECIZIONI DHE SUKSESI I PUNIMEVE PROTETIKE NË VARËSI
TË MATERIALEVE TË MASAVE TË PËRDORURA
Kreshnik KERAJ*; Lunareda KERAJ; Bora KERAJ
FakulteƟ i Mjekësisë Dentare
Tiranë, Shqipëri
Të gjitha trajtimet protetike karakterizohen nga nje sekuencë hapash klinike dhe laboratorike, gjatë së
cilës tipe të ndryshme masash kërkohen të merren.
Qëllimi:
Të vlerësojmë dhe të krahasojmë precizionin e pesë tipeve të materialeve të masës si dhe aftësinë e
tyre për të riprodhuar detajet.
Materiale dhe Metoda:
Pesë tipe materialesh u përdorën për të marrë masën e të njëjtave pika referimi mbi një mbushje
kompoziti në molarin e dytë. Në të njëjtën kohë u përdorën: Polivinilsiloksani Elite HD+, Colorise,
Hydrorise (Zhermack) dhe Alginatet, Orthoprint dhe Neocoloid.
Rezultate:
Rezultatet treguan që të gjitha materialet e masës demonstrojnë karakteristika shumë të mira nëse
trajtohen korrekt, para dhe pas marrjes së masave duke respektuar instruksionet e shtëpisë prodhuese
dhe kohën përkatëse të derdhjes.
Përfundime:
Cilësia e punimit protetik ndikohet veç të tjerash dhe nga materialet që në përdorim, sepse të gjithëve
na ka ndodhur që punimi mbi model të puthitet mirë, ndërsa në gojë të kemi vështirësi për ta adaptuar.
Suksesi i punimit varet nga precizioni i masave, nga koha e derdhjes me qëllim që të arrijmë modele sa
më të sakta pune.
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IMPLANTET E SHKURTRA NË PRAKTIKËN KLINIKE
PËR REHABILITIMIN E NOFULLAVE PA DHËMBË
Ledia GAXHO PEPA*
Klinikë Dentare Private
Tiranë, Shqipëri
Përdorimi i implanteve të shkurtra ofron një numër të konsiderueshëm avantazhesh për indikacione të
caktuara.
Qëllimi:
Qëllimi i këtij studimi retrospektiv ishte kontrollimi i mbijetesës me kalimin e kohës të implanteve të
shkurtra në situata klinike të ndryshme, pas aplikimit të ngarkesës protetike.
Materiale dhe Metoda:
Studimi retrospektiv kohor u mbështet mbi një kampion pacientësh, meshkuj dhe femra, 9 meshkuj
dhe 18 femra, të cilëve iu aplikua të paktën një implant endokockor BICON të tipit HA (të veshur me
hidroksiapatit), nga viti 2010 deri në vitin 2014. Variabli i nxjerrë ishte përqindja e dështimit dhe e
suksesit të këtyre implanteve. Implantet që u përdoren kishin gjatësi 5, 6 dhe 8 mm.
Rezultate:
Numri i pacientëve tek të cilët u aplikuan 60 implantet e shkurtra me mbyllje konike ishte 27. Ecuria
e këtyre subjekteve u ndoq për një periudhë 12 mujore. Protezimi u bë me aplikimin e kurorave teke
prej porcelani dhe kurorave të integruara me kultin (KIK). Numri i implanteve të dështuara ishte 2, që
rezultoi me një përqindje suksesi të aplikimit të këtyre implanteve prej 96. 6%.
Përfundime:
Duke u bazuar në rezultatet e këtij studimi, mund të sugjerojmë që duke u përdorur në mënyrën e
duhur, implantet e shkurtra mund të kenë sukses mbijetese të krahasueshëm me ato të implanteve të
gjata.
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SINUSI MAKSILAR: SFIDAT E TRAJTIMIT IMPLANTAR NË
ATROFITË E THEKSUARA TË MAKSILËS POSTERIORE
Luan MAVRIQI*; Egresa BACA; Ariona DEMIRAJ; Bledar MAVRIQI; Alban FERKO
*Albanian University
DepartamenƟ i Periodontologjisë
Tiranë, Shqipëri
Vendosja standarte e implanteve në zonën e maksilës posteriore shpesh është e limituar nga mungesa
e lartësisë së kockës vertikale për shkak të zmadhimit të kavitetit sinusal. Shumë teknika kanë evoluar
me hyrjen në këtë kavitet duke ngritur membranën për të bërë të mundur vendosjen e implanteve.
Këto teknika shpesh herë kërkojnë përdorimin e grafteve kockore dhe të membranave.
Qëllimi:
Ky prezantim ka si qëlllim të tregojë ato situata klinike në të cilat mund të përdoren këto teknika të
ngritjes së sinusit, komplikacionet dhe suksesin në përdorimin e tyre.
Materiale dhe Metoda:
Në këtë studim janë përfshirë 48 ngritje sinusi në 40 pacientë përgjatë viteve 2013-2014, të grupmoshës
35-65 vjeç, ndër të cilët 23 ishin meshkuj dhe 17 femra. Pacientët me sëmundje imunologjike, diabet
apo në trajtim kemioterapie u përjashtuan nga studimi. Për çdo pacient u bë një grafi panoramike dhe
imazheri 3D. Lartësia e kockës nën membranën e sinusit varionte nga 1mm – 4mm. Gjatë ndërhyrjes
u përdor teknika me hapje laterale (lateral window aproach) në të cilën bëhet ngritja e membranës së
sinusit, mbushja e kavitetit me graft ose jo kockor dhe vendosja e implanteve në zonat e premolarëve/
molarëve.
Rezultate:
Në këtë studim ku u përfshinë 48 ngritje sinusi në 40 pacientë me vendosje të 98 implanteve në total
nuk pati asnjë humbje të tyre. Gjatë ndërhyrjeve pati 2 perforime të membranës së sinusit të cilat
nuk ndikuan në ndryshimin e protokollit. 6 muaj pas ndërhyrjes, të gjithë pacientët tregonin stabilitet
maksimal gjatë vendosjes së abutmentit.
Përfundime:
Ngritja e sinusit si teknikë në vendosjen e implanteve në zonën e maksilës posteriore atrofike ka
rezultuar shumë e suksesshme bashkë me përdorimin e graftit kockor, duke arritur një rritje të lartësisë
vertikale kockore dhe stabilitet implantar.
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SHËNDETI ORAL TE FËMIJËT E MOSHËS SHKOLLORE
NË KOSOVË
Lulëjeta FERIZI SHABANI*; Fatmir DRAGIDELLA;; Dafina AHMETI;
Arben MURTEZANI; Donika DRAGIDELLA
*Qendra Klinike Stomatologjike Universitare
DepartamenƟ i Pedodoncisë dhe Stomatologjisë PrevenƟve
PrishƟnë, Kosovë
Kariesi dentar është një ndër sëmundjet më të shpeshta te fëmijët e moshës shkollore. DMFT dhe
OHI-S indeksi janë dy faktorët sasior më të rëndësishëm, në vlerësimin e shëndetit oral.
Qëllimi:
Qëllimi i këtij studimi ka qenë jo vetëm përcaktimi i korelacionit në mes të DMFT dhe OHI-S indeksit,
por edhe gjetja se sa prej të gjithë fëmijëve të ekzaminuar kanë patur sëmundje të ndryshme të
përgjithshme, sa ka qenë numri i dhëmbëve të ekstraktuar të regjionit interkanin, postkanin dhe për
arsye ortodontike, si dhe sa ka qenë numri i dhëmbëve të përhershëm me vulosje si masë preventive,
bazuar në vendbanim. Janë ekzaminuar fëmijët e moshës 10-15 vjeç, të cilët janë trajtuar në Q. K. S. U.
të Kosovës, Klinika e Pedodoncisë dhe Stomatologjisë Preventive.
Materiale dhe Metoda:
Studimi ka zgjatur rreth një vit, ku janë përfshirë 695 fëmijë (51. 7% femra dhe 48. 3% meshkuj). Fëmijët
janë ekzaminuar në klinikë dhe në pyetësor janë përfshirë të dhënat si: mosha, gjinia, vendbanimi dhe
statusi dentar. Statusi dentar është marrë sipas kritereve të OBSH-së, ndërsa OHI-S indeksi sipas GreenVermilion-it. Statusi dentar te dhëmbët e qumështit nuk është regjistruar. Mesatarja e DMFT është
analizuar sipas T-test, ndërsa përqindjet janë llogaritur sipas Chi-square testit.
Rezultate:
Fëmijët e moshës 10-15 vjeç që jetojnë në vendbanimet urbane kanë prevalencë më të lartë të kariesit se
fëmijët nga vendbanimet rurale. OHI-S indeksi ka vlerë rreth 1. 4. Përqindja e dhëmbëve të ekstraktuar
sillet rreth 22. 3%, prej tyre 12. 8% janë nga sektori postkanin, 7. 34% nga sektori interkanin dhe 2.
16% për arsye ortodontike. Përsa i përket vulosjes preventive të dhëmbëve të përhershëm, rezultatet
treguan se në vendbanimet urbane ka një rritje të vulosjes preventive të dhëmbëve të përhershëm,
krahasuar me vendbanimet rurale.
Përfundime:
Koefiçienti i T-testit ishte r=0. 70, që tregon për korelacion të DMFT dhe OHI-S indeksit, por me prevalencë
të lartë të kariesit. Nevojiten të aplikohen masa të gjera lidhur me edukimin shëndetësor oral.
Fjalë kyçe:
DMFT, OHI-S, 10-15 vjeç, vulosja e dhëmbëve.
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BRIKETAT SELF LIGATING:
E TASHMJA DHE E ARDHMJA E TYRE
Manjola GUSHO*; Erjo SHUNDI
FakulteƟ i Mjekësisë Dentare
Tiranë, Shqipëri
Që prej fillimeve të përdorimit të briketave self-ligating, mjekët ortodontë kanë theksuar avantazhet në
lidhje me efikasitetin e trajtimit. Në trajtimin ortodontik kjo do të thotë, vizita më të shkurtra dhe më të
rralla tek mjeku, trajtim më komod, procedura më praktike, më të thjeshta për mjekun dhe pacientin,
më pak ekstraksione, më pak dhimbje ose ankth për pacientin.
Qëllimi:
Ky prezantim na njeh me raste klinike, të trajtuara me Sistemin Damon sipas një protokolli të
mirëpërcaktuar, me qëllim arritjen e një performance më të mirë të trajtimit.
Materiale dhe Metoda:
Rastet klinike na tregojnë avantazhet e trajtimit me “Torque të zgjedhur”. Prezantimi i Insignia, trajtim
3-D i personalizuar. Insignia u vjen në ndihmë ortodontëve për të realizuar një trajtim të personalizuar,
edhe më të shpejtë dhe me më pak takime tek mjeku.
Rezultate:
Trajtimi me sistemin Damon, i ndihmon ortodontët të realizojnë trajtime të një cilësie më të lartë në
një kohë më të shkurtër, me më pak vizita dhe kohë më të shkurtër pune. Koha e trajtimit me Insignia
është edhe më e shkurtër, me rreth shtatë vizita.
Përfundime:
Për ortodonci, mund të thuhet që ne të gjithë mund të kemi opinionet tona dhe të trajtojmë pacientët
me briketa dhe mekanika të ndryshme. Duke marrë parasysh avantazhet e briketave self-ligating për
mjekun, stafin dhe pacientin, ato mund të shndërrohen në “Aparatin Konvencional të shekullit të 21-të”.
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MENAXHIMI I ANKTHIT GJATË TRAJTIMEVE DENTARE
NË MOSHAT PEDIATRIKE
Manola KELMENDI*; Enida PETRO; Eno GACE
*Klinika Stomatologjike Universitare
Tiranë, Shqipëri
Qëllimi:
Të vlerësohet ankthi tek fëmijët që paraqiten për trajtim në kabinetin dentar, në kontakt me dentistin
dhe gjatë manipulimeve dentare.
Materiale dhe Metoda:
Janë marrë në studim 300 fëmijë të rastësishëm të moshave 3-10 vjeç të cilët janë paraqitur në Klinikën
Stomatologjike Universitare dhe në klinikë private për trajtimin e problemeve të ndryshme dentare.
Më shumë ishin femra, në krahasim me meshkuj.
Në bazë të një pyetësori që u plotësua nga fëmijët në bashkëpunim me prindin, para ekzaminimit,
u morën të dhëna mbi frikën nga dentisti (veshjet, maskat, dorezat), frikën nga shiringa,
frikën nga zhurmat, kohën kur është kryer vizita e parë te dentisti, kontrollet periodike te
dentisti dhe shkallën e bashkëpunimit të fëmijës me dentistin në trajtimet e mëparshme.
Fëmijët u ndanë në tre grupe: fëmijë që paraqesin një gjendje të theksuar ankthi, fëmijë që njihen si
anksiozë dentarë dhe ata që nuk paraqisnin asnjë gjendje të veçantë emocionale.
Rezultate:
Ankthi dentar si një ndër fobitë specifike është i pranishëm pothuajse gjithmonë në fëmijët e moshës
parashkollore dhe shkollore në kabinetin dentar. Një pjesë e fëmijëve ishin në gjendje të theksuar
ankthi përpara vizitës në kabinetin dentar. Disa prej tyre u kategorizuan si anksiozë dentarë dhe më
pak nuk paraqisnin ndonjë gjendje të veçantë emocionale përpara dhe gjatë vizitës tek dentisti. Ankthi
ishte më i ndjeshëm në vajza sesa në djem.
Përfundime:
“Është më lehtë të parandalosh sesa të mjekosh”, që do të thotë: më pak ankth, më pak dhimbje e
vuajtje, më pak situata të pakëndshme për fëmijën në kabinetin dentar.
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REZULTATET E TRAJTIMIT ME EKSTRAKSIONE SERIALE
NË PACIENTËT ME PROBLEME DENTO-SKELETIKE
Michele TEPEDINO*; Aida METO; Brunilda DERVISHI;
Lutvije ZULALI; Faustina KOLA
*DepartamenƟ i Bioteknologjisë dhe Shkencave Klinike,
UniversiteƟ Aquila-s, Itali
Klinika Dentare Private “Meto”
Tiranë, Shqipëri
Qëllimi:
Për të vlerësuar efektivitetin e trajtimit interceptiv nëpërmjet ekstraksioneve seriale, në pacientët
me keqformime dento-skeletike, duke krijuar mundësinë e erupsionit korrekt të dhëmbëve drejt një
okluzioni funksional.
Materiale dhe Metoda:
Morëm në trajtim dy raste klinike, pacientët ishin të moshës 7 dhe 10 vjeç. Pas anamnezës dhe
ekzaminimeve objektive dhe subjektive, u vendos diagnoza: defekte dento-skeletike të Klasës së Irë dhe
Klasës së IIItë. Pacientëve iu bënë radiografitë ortopantomografike (panoramex) dhe teleradiografike,
ku u konstatua qartë diagnoza e vendosur. Koordinuam punën pacient-prind-mjek ortodont për
ekstraksionet seriale. Në rastet tona ekstraksionet i kryem sipas metodës Dewel. Tek rasti i parë,
sekuenca e ekstraksioneve të dhëmbëve që përdorëm ishte CD4 në nofullën e poshtme dhe D4C në
nofullën e sipërme. Në rastin e dytë, metoda Dewel në mandibulë u aplikua CD4 , kurse në maksilë D4C.
Rezultate:
I ndoqëm në vazhdimësi klinikisht dhe radiografikisht. Terapinë e ekstraksioneve e kryem në praninë
e një grumbullimi të rëndë dhëmbësh, që nuk na jepte mundësinë e përfitimit të hapësirave të
nevojshme për daljen e dhëmbëve të përhershëm me anën e aparateve ortodontike. Zgjedhjet tona
rezultuan të suksesshme dhe siguruam guidën e favorshme për pacientët e trajtuar duke arritur
të korrigjojmë mospërputhjen midis madhësisë së dhëmbëve dhe gjatësisë së arkadave dentare.
Planifikimi që projektuam për ekstraksionin e molarëve të parë të qumështit dhe premolarëve të parë
të përhershëm në sekuencat e përcaktuar në modele rezultuan të drejta. Klasa e IIItë skeletike është
një kundërindikacion relativ, por në rastin tonë, duke e ndjekur në kohën e duhur, u arrit marrja e
rezultateve të mira, si nga ana e grumbullimeve dentare ashtu edhe në problemet skeletike.
Përfundime:
Ekstraksionet seriale në rastet tona u përdorën me sukses si një trajtim interceptiv ortodontik në
keqformimet dento-skeletike të Klasës së Irë dhe të IIItë. Është shumë e rëndësishme të theksojmë se
diagnoza dhe ndërhyrja e hershme janë çelësi i suksesit.
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STRUKTURA E DMFT SË TE FËMIJËT E KLASËVE TË PESTA
DHE TË NËNTA NË SHKOLLAT FILLORE TË PRISHTINËS
Mirlinda A. SOPI*; Granita MUHAXHERI; Kastriot MEQA
*Klinika e Parodontologjisë dhe Mjekësisë Orale
PrishƟnë, Kosovë
Qëllimi:
Qëllimi i këtij hulumtimi ishte vlerësimi i gjendjes së shëndetit oral te fëmijët e klasave të pesta
dhe të nënta të shkollave fillore të Prishtinës (zona urbane) dhe në fshatrat përreth (zonat rurale).
Gjithashtu, është bërë vlerësimi i kariesit krahasuar me vitin 2014, në mënyrë që të bëhet sensibilizimi
i stomatologëve në përqendrimin më të madh në masat e preventivës primare stomatologjike, e jo
vetëm në trajtimin e kariesit dhe komplikimeve të tij.
Materiale dhe Metoda:
Në këtë hulumtim janë përfshirë 6332 fëmijë të klasave të pesta dhe të nënta të shkollave fillore në
Komunën e Prishtinës dhe në fshatrat përreth, hulumtim i bërë në kuadër të vizitës sistematike në
nivel komunal. Për realizimin e punimit janë përpiluar formularë të posaçëm për marrjen e anamnezës,
ndërsa për ekzaminimin e fëmijëve janë shfrytëzuar pasqyra dhe sonda stomatologjike me dritë
natyrale. Statusi dentar i fëmijëve është përcaktuar me indeksin e DMFT-së, (D-Decay, M-Missing,
F-Filling, T-Teeth).
Rezultate:
Nga 3082 fëmijë të klasave të pesta të ekzaminuar vlera e DMFT ishte 4. 23 ose 2773 fëmijë kishin së
paku një dhëmb me karies, krahasuar me vitin 2014 ku DMFT për këtë grupmoshë ishte 4. 5. Ndërsa
nga 3250 fëmijë të klasave të nënta vlera e DMFT ishte 5. 95 ose 3064 fëmijë kishin së paku një dhëmb
të kariuar. Nga struktura e DMFT-së dominon komponenta D (Decay) për të dy grupmoshat.
Përfundime:
Në bazë të rezultateve mund të përfundojmë se niveli i kariesit është shumë i lartë. Tek fëmijët e klasave
të nënta prevalenca e kariesit është më e lartë se tek fëmijët e klasave të pesta. Një situatë e tillë
detyron profesionistët që të përqendrohen më tepër në aplikimin e masave preventive stomatologjike.
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TEKNIKA E MASËS TERCIARE NË REALIZIMIN E PROTEZAVE
TOTALE TË LËVIZSHME
Neada HYSENAJ*; Edit XHAJANKA; Merita BARDHOSHI;
Endrit PAPARISTO; Erda QORRI
*Klinika Stomatologjike Universitare
Tiranë, Shqipëri
Proteza tradicionale e poshtme pothuajse gjithmonë paraqet qëndrueshmëri të ulët. Për rritjen e
qëndrueshmërisë së saj janë përdorur metoda të ndryshme si: ekstensioni i saj nëpërmjet retensioneve
linguale, masës terciare etj.
Qëllimi:
Qëllimi i këtij punimi është të tregojmë përdorimin e masës terciare në protezat totale, sidomos në
nofulla të poshtme të vogla dhe atrofi të klasës së tretë.
Materiale dhe Metoda:
Në 10 pacientë të moshës së tretë me atrofi të shprehur të mandibulës dhe kushte anatomike jo të
favorshme, bëmë riprotezim të pacientëve duke përdorur masën terciare për të rritur qëndrueshmërinë
e protezës së poshtme. Si material për këtë masë përdorëm UFI-Gel P.
Rezultate:
Duke analizuar rezultatet e kësaj metode, në 80% të rasteve u vu re rritje e qëndrueshmërisë së
protezave të përgatitura, krahasuar me protezat tradicionale të mëparshme tek këta pacientë. Rritja e
komoditetit të pacientit gjatë përtypjes dhe fonetikës rezultoi në 90% të pacientëve.
Përfundime:
Metoda piezografike është e thjeshtë dhe mjaft efikase, veçanërisht në rastet ku faktorët anatomikë
të fushës protetike nuk ofrojnë kushte për qëndrueshmërine e protezës. Ajo rrit forcat e tensionit
sipërfaqësor, qëndrueshmërinë e protezës dhe komoditetin e pacientëve.
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TRAJTIMI KIRURGJIKAL ORTODONTIK I KANINIT, LATERALIT
DHE CENTRALIT TË RETINUAR SI ZGJIDHJA OPTIMALE
(Rast klinik)
Nineta FINO SARAÇI*; Ramazan ISUFI; Sidrit BEQIRAJ
*UniversiteƟ “Aldent”
Tiranë, Shqipëri
Qëllimi:
Evidentimi i efektshmërisë të trajtimit kirurgjikal-ortodontik në një rast me disa dhëmbë të retinuar.
Materiale dhe Metoda:
Pacientja e seksit femër, mosha 14 vjeçare ankon për mungesë të 21,22,23 në arkadën dentare. Pasi
u bënë ekzaminimet e nevojshme, radiografi dhe analiza e modeleve u vendos diagnoza: retension i
dhëmbëve 21,22. 23. U rekomandua si mjekim trajtimi kirurgjikal-ortodontik.
Përfundime:
Trajtimi kirurgjikalo-ortodontik është jo vetëm zgjedhja më e mirë e rasteve me dhëmbë frontalë të
retinuar, por edhe zgjidhje e të gjitha shqetësimeve dhe çrregullimeve që shoqërojnë këto raste. Ky
plan trajtimi mundëson konservimin e dhëmbëve dhe rreshtimin e tyre në mënyrë korrekte në arkadën
dentare.
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EFIKASITETI I APARATEVE MIOFUNKSIONALE TË SISTEMEVE
TRAINER NË TRAJTIMIN E HERSHËM ORTODONTIK
Olja TANELLARI*; Çeljana TOTI
*FakulteƟ i Mjekësisë Dentare /UniversiteƟ i Mjekësisë,Tiranë
Tiranë, Shqipëri
Aparatet miofunksionale të sistemeve trainer janë aparate të parafabrikuara, me indikacione përkatëse
për korrektimin miofunksional dhe trajtimin e malokluzioneve, në pacientë të moshave të ndryshme.
Këto aparate edhe pse kanë indikacione të ndryshme kanë në bazë filozofinë e mbështetur mbi teorinë
e rritjes të matriksit funksional të Mossit: FUNKSIONI PËRCAKTON FORMËN. Në bazë të kësaj filozofie
këto aparate duke riedukuar muskulaturën mastikatore dhe faciale, eleminojnë disfunksione dhe vese
të ndryshme (gëlltitja atipike, respiracioni oral, mastikimi jokorrekt, thithja e gishtit, thithja e faqeve
etj), duke nxitur kështu rritjen dhe zhvillimin normal të nofullave, të harqeve dentare dhe pozicionim
korrekt të dhëmbëve. Për të patur një trajtim të suksesshëm duhet të eleminohet shkaktari i anomalisë
që pastaj të korrigjohet pasoja.
Qëllimi:
Prezantimi ka për qëllim të prezantojë nëpërmjet sjelljes së shembujve klinikë lehtësinë në përdorim
sidomos në mosha të vogla, jo vetëm prevenimin por edhe korrigjimin e anomalive dentare dhe
skeletike nëpermjet edukimit miofunksional, bashkëpunimin e kënaqshëm me pacientët si edhe
rezultatin afatgjatë të trajtimit.
Materiali dhe Metoda:
Në këtë prezantim do të tregohen raste klinike të pacientëve të trajtuar me tipe të ndryshëm Trainer-ash.
Pacientët kanë qenë të instruktuar të mbajnë aparatet 1-2 orë gjatë ditës dhe gjatë gjithë natës.
Rezultate:
Është bërë kontroll periodik i pacientëve çdo 1-2 muaj. Rezultate të kënaqshme pas 6-12 muajsh në
varësi të tipit të anomalisë.
Përfundime:
Trajtimi me aparate miofunksionale të tipit Trainer ofron disa lehtësira në krahasim me sistemet dhe
tipet e tjera të aparateve:
Koha e shkurtër e mbajtjes së aparatit ofron kontroll të higjienës dhe ofron bashkëpunim pothuajse
të plotë të pacientit me mjekun. Materiali elastik jep konfort maksimal tek pacienti. Nuk kemi nevojë
për marrje mase, gjë që favorizon mjekun në rastet e pacientëve jobashkëpunues. Janë ideale në
rastet e pacientëve të vegjël bruksist si dhe në rastet e pacientëve me mungesë të elementëve dentarë
në zonat e mbështetjes, ku aplikimi i çdo lloj aparati tjetër do të ishte i pamundur. Është shumë i
përshtatshëm për eliminimin e veseve të ndryshme tek pacientët e vegjël (3-6 vjeç). Janë e vetmja
zgjidhje trajtimi në pacientët alergjikë nga akrilati.
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SENSITIVITETI POST OPERATIV PAS PËRDORIMIT
TË DY METODAVE TË NDRYSHME TË BONDIMIT
Orsiola NIKA XHAJA*; Margareta CIPO; Ariona DEMIRAJ; Erda QORRI
*Klinikë Private Dentare
Tiranë, Shqipëri
Qëllimi:
Hipoteza e testuar në studimin tonë klinik ka qenë: një adeziv SE mund të rezultojë në më pak ndjeshmëri
post-operative sesa adezivi TE.
Materiale dhe Metoda:
Në këtë studim u shqyrtuan 64 restaurime të klasës së IItë me kompozit në premolarë dhe molarë.
Pacientët e përfshirë në këtë studim ishin pacientë të rastësishëm, që u mjekuan brenda një periudhe
1 javore. Restaurimet u ndanë në 4 grupe, duke përfshirë këtu edhe thellësinë e kavitetit. Në të
gjitha rastet u përdor si izolues një shtresë hidroksidi kalciumi autopolimerizues prej 0. 5 mm (DycalDentsply) dhe u bë restaurimi me kompozit (Tetric Ceram - Vivadent Ivoclar). Dhëmbët e restauruar u
vlerësuan para ndërhyrjes si dhe 1 javë dhe 1 muaj pas ndërhyrjes, për ndjeshmëri ndaj të ftohtit, ajrit
dhe forcave përtypëse. U aplikua i ftohti në formë akulli dhe ajër i kompresuar nga shiringa e unitit
dentar nga një distancë prej rreth dy centimetra. U mat koha e aplikimit të çdo stimuli derisa pacienti
të kundërpërgjigjej. Maksimumi i kohëzgjatjes së aplikimit ishte 15 sekonda.
Rezultate:
Në 64 dhëmbë të restauruar në 29 pacientë nga të cilët 13 ishin meshkuj dhe 16 femra, 32 dhëmbë u
restauruan me metodën TE (Exite), ndërsa 32 dhëmbë të tjerë u restauruan me metodën SE (Clerafil SE
Bond). Vetëm 4 dhëmbë shfaqën sensitivitet post-operativ. Tre prej këtyre dhëmbëve ishin restaurime
të kaviteteve të thella të klasës së IItë. Në dy prej tyre ishte përdorur acidifikimi me etapë të veçantë
(TE), ndërsa tek tjetri ishte përdorur sistemi veteacidifikues (SE). Rasti i katërt ishte një kavitet i mesëm
i klasës së IItë, tek i cili ishte përdorur sistemi Total-Etch.
Përfundime:
Studimi ynë tregoi se zgjedhja e sistemit të adezivit (qofte ky SE apo TE) nuk rezulton në ndonjë
ndryshim të rëndësishëm mbi sensitivitetin post-operativ. Shumë më tepër se lloji i adezivit të përdorur,
në sensivitetin post-operativ ndikon teknika klinike dhe thellësia e kavitetit.
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REZULTATET E LARGËTA TË TRAJTIMEVE ENDODONTIKE
(Studim radiologjik)
Pavli KONGO*; Filip ZOTO; Anis THODHORJANI; Arbër PODA
*Albanian University
Tiranë, Shqipëri
Qëllimi:
Vlerësimi i rezultateve të largëta të trajtimeve endodontike, në dy periudha të ndryshme kohore me
interval 4 vjeçar midis tyre.
Materiale dhe Metoda:
Ne shfrytëzuam të dhënat e studimit të realizuar në vitin 2011 dhe ato të realizuara në vitin 2015. Kjo
na lejoi që të krahasojmë rezultatet e largëta të trajtimeve endodontike. Duke patur një material të
bollshëm, të gjitha rastet i ndamë sipas grup-dhëmbëve (frontalët, premolarët dhe molarët) për të
nxjerrë në pah vështirësitë dhe specifikat e trajtimit të grupeve të ndryshme. Njëkohësisht vlerësimin
e bëmë kryesisht bazuar në nivelin e mbushjes së kanalit. Konsideruam patologji periodontale të gjitha
rastet me ndryshime të dukshme radiologjike, duke përjashtuar trashjet uniforme të periodontit apikal.
Rezultate:
Rezultatet janë paraqitur në një grup tabelash për çdo grup-dhëmbësh, në përgjithësi vërejmë një rritje
të treguesve cilësor që mesatarisht luhatet nga 5-8%.
Përfundime:
Rezultatet tregojnë për një vlerësim më të madh të trajtimeve endodontike dhe në të njëjtën kohë
mendojmë se përfundimisht periudha e tranzicionit në stomatologji tashmë është kapërcyer.
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NJË NEVUS KUTAN GJIGAND I OPERUAR ME Z PLASTIKË
NË SHËRBIMIN E KIRURGJISË O. M. F.
(Rast klinik)
Renato ISUFI*; Andi XHAFERRI; Ermal PASHAJ; Aurora BREGASI; Ramazan ISUFI
*Shërbimi i Kirurgjisë Orale dhe Maksilo-Faciale
Qendra Spitalore Universitare “Nënë Tereza”
Tiranë, Shqipëri
Qëllimi:
Të tregojmë eksperiencën tonë në trajtimin e një nevusi gjigand nëpërmjet Z-plastikës. Z-plastika
mundëson realizimin e dy lembove triangulare me përmasa të njëjta dhe pastaj bëhet zhvendosja
e tyre. Lembot bazë të Z-plastikës krijohen duke përdorur një kënd 60 gradë në çdo anë, në rast se
këndi është më i vogël se 60º kjo teknikë nuk jep shumë rezultate positive. Duhet llogaritur që linjat e
incizionit të bien mbi rrudhat apo të jenë paralel me linjat e relaksimit të lëkurës.
Materiale dhe Metoda:
Duke qenë se defekti ynë ka qenë mjaft i madh në mbylljen e tij e kemi realizuar nëpërmjet Z-plastikës
si dhe duke u ndihmuar nga riformimi i dy defekteve ellipsoid në periferi. Nëpërmjet kësaj teknike jemi
munduar të arrijmë një rezultat të kënaqshëm si nga ana funksionale ashtu dhe nga ana estetike.
Përfundime:
Për të shmangur shenjat e mëdha duhet zbatuar një teknikë e saktë operatore, të eleminohen
hematomat dhe përdorimi i antibiotikëve
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PËRDORIMI I MOCK UP IT NË DENTISTRINË ESTETIKE
Rozafa DRAGUSHA*; Ruzhdie QAFMOLLA
Klinikë Private
Tiranë, Shqipëri
Autorë të ndryshëm raportojnë se pjesën më të madhe të dështimeve në trajtimet estetike dentare,
nuk e zënë problemet teknike, por mungesa e komunikimit të duhur me pacientin, duke realizuar një
punim përfundimtar nga i cili, pacienti nuk është i kënaqur. Prandaj për të shmangur skenare të tilla,
përgatitja e Mock-up-it (imitimit të rezultatit përfundimtar që propozohet) na shmang nga përsëritja
e punimit. Përveç këtij funksioni esencial në ndihmë të komunikimit me pacientin, që në fazën e
diagnostikimit dhe planit të trajtimit, Mock-up-i mundëson një preparim të kontrolluar, për të arritur
një invadim minimal të strukturës dhëmbore.
Qëllimi:
Qëllimi i studimit është përgatitja e Mock-up-it si një etapë ndihmëse në planifikim dhë preparim, për të
arritur estetikën e kërkuar, në trajtimin protetik të pacientit.
Materiale dhe Metoda:
Realizuam Mock-up-in në pacienten tonë që në fazën e planifikimit të trajtimit për faseta porcelani.
Përdorëm një teknikë preparimi minimalisht invazive, duke u orientuar nga Mock-up-i i pranuar nga
ne dhe nga pacientja. Përcaktuam gjithashtu indikacionet, funksionet dhe teknikat e përgatitjes së
Mock-up-it në pacientë të ndryshëm duke u konsultuar njëkohësisht me literaturën bashkëkohore të
Dentistrisë Estetike.
Rezultate:
Kjo metodë pune, e thjeshtë për t’u realizuar praktikisht, krijon mundësine e mosndërhyrjes në punimin
përfundimtar protetik.
Përfundime:
Përdorimi i Mock-up-it (imitimit të rezultatit përfundimtar), është një teknikë e thjeshtë, e cila, duhet
bërë një domosdoshmëri në dentistrinë estetike, apo dhe në protetikë në përgjithësi, në mënyrë që
suksesi i rezultatit të jetë sa më i sigurt nga ana funksionale dhe estetike
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TERAPIA KIRURGJIKO ORTODONTIKE E DHËMBËVE
TË IMPAKTUAR
Sebahate XËRXA*, Bardhok XËRXA
*Klinikë Private Dentare
Kosovë
Qëllimi:
Qëllimi i këtij punimi është të tregojmë eksperiencën tonë në trajtimin e dhëmbëve të impaktuar.
Materiale dhe Metoda:
Në klinikë janë trajtuar disa raste me dhëmbë të impaktuar. Pas verifikimit të prezencës së tyre, ka
filluar terapia ortodontike me qëllim krijimin e hapësirës për këta dhëmbë. Nivelimi dhe krijimi i
hapësirës është arritur në afat të shkurtër kohor, falë teknikës fikse Damon. Do të prezantohet një
rast me impaksion të incizivit central dhe kaninit njëkohësisht; rasti i dytë është me impaksion të dy
kaninëve superiorë; rasti i tretë kishte të impaktuar të katër kaninët. Në të gjitha rastet, pas nivelimit
të dhëmbëve është kryer ekspozimi kirurgjikal i dhëmbëve të impaktuar dhe ka filluar tërheqja e tyre
për t’u pozicionuar korrekt në harqet dhëmbore.
Rezultate:
Përveç një incizivi central i cili u pozicionua pas 12 muajsh, për shkak të pozicionit të sipërm, dhëmbët
e tjerë ishin në pozicion korrekt pas 6-9 muajsh.
Përfundime:
Në rastet e dhëmbëve të impaktuar një punë e kujdesshme dhe e kombinuar ndërmjet kirurgut dhe
ortodontit, mund të ofrojë rezultatet pozitive dhe në kohë sa më të shkurtër.
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TERAPIA ME ANTIBIOTIKË TË INFEKSIONEVE ODONTOGJENE
Seha MUSTAFAI*; Amet DEMIRI
IPRSH -“Vivadent”
Tetovë, Maqedoni
Qëllimi:
Qëllimi i këtij studimi është që të përcaktohet se cila florë mikrobiologjike mbizotëron në infeksionet
odontogjene dhe të caktohet terapia tranzitore me antibiotikë deri në momentin e marrjes së
rezultateve të antibiogramës dhe zgjedhjes së antibiotikut përfundimtar.
Materiale dhe Metoda:
Materialin klinik e përbëjnë: strishot e marra prej plagëve të incizionit, apekseve të dhëmbëve të
ekstraktuar prej proceseve akute të inflamuara, nga plagët e infektuara të dhëmbëve të ekstraktuar,
kistave të infektuara, si edhe proceseve periapikale nga pacientë të të dy gjinive të trajtuar në mënyrë
kirurgjikale në repartin tonë për një periudhë kohore 5 vjeçare. Prej proceseve inflamatore në indet e
buta (abscese dhe flegmona), identifikimi bakteriologjik i shkaktarit është kryer në 74 raste. Identifikimi
mikrobiologjik, gjithashtu është realizuar në 38 raste në plagët e infektuara ekstrakcionale, 34 kista të
infektuara dhe 63 dhëmbë me procese periapikale kronike.
Rezultate:
Frekuenca e baktereve në infeksionet e indeve të buta dhe odontogjene është dominante te bakteret
aerobe dhe fakultative anaerobe.
Përfundime:
Në bazë të rezultateve të hulumtimit tonë mund të konkludohet se infeksionet akute odontogjene
deri në zgjedhjen e antibiotikut adekuat mund të trajtohen me antibiotikë të grupit të penicilinës,
preparateve të penicilinës gjysëm sintetike, streptomicinës dhe cefalosporineve.
Fjalë kyçe:
Infeksionet, rajoni oro-facial, terapia me antibiotikë.
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ASOCIMI I SËMUNDJEVE PARODONTALE DHE FAKTORËVE
PREDISPOZUES TEK TË RINJTË SHQIPTARË
Shefqet MULLA*; Blerina RRAPI; Iva ABDYLI; Francesco GERMANO
*UniversiteƟ Katolik “Zoja e Këshillit të Mirë”
Tiranë, Shqipëri
UniversiteƟ “Tor Vergata”
Romë, Itali
Qëllimi:
Ky studim kishte si objektiv kryesor analizimin se si ndikojnë faktorët e riskut (duhani, higjiena, mosha
dhe seksi) në manifestimin e sëmundjeve parodontale.
Materiale dhe Metoda:
Studimi është kryer pranë Klinikës Stomatologjike “Zoja e Këshillit të Mirë” në periudhën maj 2012-korrik
2013. Kanë marrë pjesë në studim 331 pacientë (207 femra dhe 124 meshkuj) të moshës 15-35 vjeç.
Zgjedhja e pacientëve ka qenë në mënyrë rastësore. Për secilin nga pacientët pjesë të kampionit u
krye një anamnezë e përgjithshme, grafi panoramike, ekzaminim klinik me anë të sondës parodontale,
plotësimin e kartelës parodontale dhe fotot intraorale. Për të parë vlefshmërinë statistikore të studimit
kemi përdorur Chi-Square test (*P value).
Rezultate:
Nga studimi i kryer u vu re se pacientët që pinin më pak se 10 cigare në ditë, 83. 34% kishin gingivit,
11. 11% kishin parodontit dhe 5. 5% ishin të shëndetshëm, pra nuk vuanin nga sëmundjet parodontale,
ndërsa pacientët që pinin më shumë se 10 cigare në ditë, 71. 42 % kishin gingivit, 25. 71% kishin
parodontit dhe 2. 58% ishin të shëndetshëm. Higjiena gjithashtu është një faktor risku domethënës në
manifestimin e sëmundjeve parodontale: nga pacientët me higjienë të mirë 11. 6% kishin parodontit
dhe 12. 77% ishin të shëndetshëm, ndërsa pacientët që nuk kishin higjienë të mirë 29. 8% kishin
parodontit dhe 0% të shëndetshëm.
Përfundime:
Nga analizimi i të dhënave u vu re qartë se prezenca e faktorëve të riskut si duhani dhe higjiena ndikojnë
në përkeqësimin e gjendjes parodontale tek të rinjtë shqiptarë. Kjo edhe për shkak se në Shqipëri ka një
mungesë të informacionit dhe rëndësine e këtyre faktorëve në zhvillimin e sëmundjeve parodontale.
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SHKAQET E PRANIMIT OSE TË REFUZIMIT TË TRAJTIMIT
PROTETIK TË REKOMANDUAR
Sherif I. SHAQIRI*; Kaltrina Sh. BEQIRI
*Klinika Dentare SpecialisƟke për ProteƟkë “ProteƟka AG”
FakulteƟ i Shkencave Mjekësore
Tetovë, Maqedoni
Qëllimi:
Qëllimi i këtij studimi është që të analizojë frekuencën e trajtimeve protetike të rekomanduara; të
tregojë frekuencën e trajtimeve protetike të pranuara; të tregojë frekuencën e trajtimeve protetike të
refuzuara; të përcaktojë korelacionin mes tyre.
Materiale dhe Metoda:
Gjatë viteve 2009-2014, 1785 pacientë u paraqitën për trajtim protetik pranë klinikës dentare “Protetika
Ag”. Nga totali i pacientëve të trajtuar, 52.83% ishin të gjinisë mashkullore dhe 47.17% ishin pacientë
të gjinisë femërore.
Mosha e tyre varionte nga 13- 82 vjeç dhe me një moshë mesatare prej 48.2 vjetësh.
Të dhënat e fituara janë futur në formularë të posaçëm dhe të përpiluar sipas OBSH-së, të adaptuar dhe
modifikuar për natyrën e studimit tonë dhe për secilin pacient më vete.
Rëndësia statistikore e rezultateve nga studimi ynë është treguar me anë të Testit T-student Fisher;
Koeficientit të probabilitetit t(p); Koeficientit të korrelacionit (Rxy).
Rezultate:
Rezultate të fituara tregojnë se: protezat e lëvizshme janë rekomanduar në përqindje më të lartë
(24.48%); në 46.19% kostoja ishte shkaku kryesor për pranimin e trajtimit protetik të rekomanduar;
arsyeja vendimtare për refuzimin e trajtimit protetik të rekomanduar, gjithashtu ishte kostoja.
Përfundime:
Te pacientët tanë të trajtuar sistemi stomatognatik ishte i çrregulluar dhe me fusha të gjera pa dhëmbë
dhe me shpërndarje të disfavorshme të dhëmbëve të mbetur.
Mbulimi i shpenzimeve për trajtimin protetik nga ana e Fondit për Sigurim Shëndetësor ka ndikuar në
përzgjedhjen e pacientëve për kompensimet protetike.
Mungesa e ndërgjegjësimit të pacientëve mbi rëndësinë e shëndetit oral nga njëra anë, si dhe
neglizhenca për nevojën e masave preventive nga ana tjetër, kanë ndikuar në refuzimin e trajtimeve
protetike të rekomanduara.
Fjalë kyçe:
Trajtimi protetik, frekuenca, kompensimet protetike.
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REHABILITIM ESTETIK I REGJIONIT ANTERIOR
ME FASETA TË GATSHME KOMPOZITI
Stela PANTEQi*; Adem ALUSHI; Alba KOSHOVARI; Nineta FINO; Besa KOTE
UniversiteƟ “Aldent”
Tiranë, Shqipëri
Fasetata e kompozitit po gjejnë dita-ditës një përdorim të gjerë në stomatologji.
Qëllimi:
Qëllimi i këtij punimi është të shqyrtojë hap pas hapi fazat e punës për përgatitjen e tyre dhe rezultatet
e përftuara në raste me dekolorim dhe grumbullime dentare.
Materiale dhe Metoda:
Në Klinikën Universitare “Aldent” u paraqitën pacientët E. B dhe E. C. me ankesë kryesore mungesën
e estetikës në dhëmbët maksilarë. Pas ekzaminimit të kujdesshëm u vendos të aplikohen 2 faseta në
inizivët central në rastin e parë dhe 4 faseta në incizivët e rastit të dytë. Me anë të “contour guide” u
përcaktua forma dhe përmasa e saktë e dhëmbëve të regjionit anterior. U bë një preparim minimal i
sipërfaqes vestibulare të dhëmbëve i kufizuar vetëm në smalt duke qenë se fasetat kanë një trashësi
prej 0. 3 mm. Më pas u aplikua sistemi adeziv sipas udhëzimeve të sistemit Componeer. Punimet u
kontrolluan pas një intervali kohe 3 dhe 6 mujore, për të vlerësuar qëndrueshmërinë e ngjyrës dhe
formës si pjesë e integruar e jetëgjatësisë së punimit protetik.
Rezultate:
Fasetat e kompozitit rezultuan punime me preparim mimimal indesh, kosto të ulët në krahasim me
fasetat e porcelanit, estetikë të lartë. Me aplikimin e fasetave në incizivët superior përshtatja e ngjyrës
dhe e formës u arrit më së miri.
Përfundime:
Fasetat e gatshme të kompozitit sigurojnë estetikë maksimale në një kohë të shkurtër pa pasur
ndërmjetësimin e etapave laboratorike. Ato aplikohen me lehtësi në rastet e dekolorimeve dhe të
grumbullimeve dentare.
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VLERËSIMI I SHKALLËS SË ANKTHIT DHE FRIKËS,
TË EVIDENTUARA TEK PACIENTËT PËRPARA NDËRHYRJES
KIRURGJIKALE
Stojanka Pallko*; Almiro Gurakuqi;Çeljana Toti; Alba Bimo
Klinika Dentare “ToƟ & Gurakuqi”
Tiranë, Shqipëri
Frika dhe ankthi janë ngjarje që e shoqërojne pacientin në çdo seancë pune tek dentisti, sado e
thjeshtë të jetë ndërhyrja që do të realizohet. Aq më të dukshme janë këto ngjarje përpara ndërhyrjes
kirurgjikale.
Qëllimi:
Qëllimi i këtij punimi është studimi i ankthit dhe frikës në 2 mostra të ndryshme pacientësh, përpara
ndërhyrjes kirurgjikale.
Materiale dhe Metoda:
Në mënyrë të rastësishme (randomly selected method) janë përzgjedhur 50 pacientë pranë Qendrës
Klinike Stomatologjike “Shën Pandelimon” në Shkup dhe 50 pacientë në Qendrën Spitalore “Nënë
Tereza”, pranë Departamentit të Kirurgjisë Stomatologjike në Tiranë. Pacientët ishin në moshë mbi 18
vjeç. Të gjithë pacientët para intervenimit kirurgjikal u intervistuan nga i njëjti mjek profesionist sipas
disa pyetësorëve. Pyetësorët ishin sipas shkallës së Norman Corah dhe shkallës së Milgrom (Seattle
system). Rezultatet e përfituara u analizuan me Student t-test dhe Pearson X2 test.
Rezultate:
Rezultatet për mostrën e përzgjedhur në Shkup ishin: 20% e pacientëve ishin fobikë, 22% e tyre ishin
anksiozë, 42% shfaqën ankth të moderuar dhe vetëm 16% e tyre nuk shfaqën as frikë dhe as ankth.
Rezultatet për mostrën e përzgjedhur në Tiranë ishin, 44% e pacientëve ishin fobikë, 18% anksiozë, 28%
shfaqen ankth të moderuar dhe vetëm 10% e të intervistuarve ishin pa ankth. Nuk u gjetën ndryshime
të rëndësishme statistikore në rezultatet ndërmjet dy grupeve të studimit.
Përfundime:
Ankthi dhe frika të ndikuara nga vizita në stomatolog, janë një problem serioz i cili ndikon drejtpërdrejt
në higjienën orale, cilësinë e jetës dhe kualitetin e punimit që do të realizohet. Në këtë kontekst roli
primar i mjekut është që të ulë ankthin dhe frikën në mënyrë sa me profesionale dhe etike. Nga studimi
dolëm në përfundimin se frika dhe ankthi janë të lidhura drejtpërdrejt me mënyrën e komunikimit të
mjekut dhe personelit mjekësor.
Fjalë kyçe:
Ankth, frikë, intervenim kirurgjikal.
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IZOLIMI I FUSHËS OPERATORE NËPËRMJET DIGËS
(Raste klinike në Endodonti dhe Dentistri Restorative)
Vesna OSMANAGIQ*; Elona HASANBELLIU; Bora SHAHINI;
Giovanni DE BENEDICTI; Vincenzo CAMPANELLA
Klinika Universitare“Zoja e Këshillit të Mirë”
Tiranë, Shqipëri
Izolimi i fushës operatore është e vetmja pjesë e cila nuk është përfshirë në evoluimin e madh të
materialeve dhe teknikave në endodonti dhe dentistri restorative.
Qëllimi:
Qëllimi i këtij studimi është përfshirja e sistemit të digës dhe avantazhet e përdorimit të saj në trajtimin
e rasteve të thjeshta dhe komplekse klinike në endodonti dhe dentistri restorative.
Materiale dhe Metoda:
Materialet që u përdorën për studim janë sistemi i digës i përbërë nga: harku i young, pinca pozicionuese
e grepit, pinca për hapjen e vrimave në fletët e digës së gomës, grepa të llojeve të ndryshme në varësi
të rastit klinik, fletët e digës prej gome, fill interdental dhe vazelinë.
Metodat që u përdorën për vendosjen e digës ndahen në bazë të llojit të grepit (me ose pa krahë) ose
në bazë të teknikës me 4 ose 2 duar (me ose pa ndihmën e asistentit).
Rezultate:
Ekzekutimi korrekt i një trajtimi endodontik ose restorativ është i lidhur ngushtë me nje izolim të fushës
operatore me anë të sistemit të digës, i cili është në përdorim prej 150 vitesh. Përdorimi i sistemit të
digës na lejon një fushëpamje më të mirë, retraktim dhe mbrojtje të indeve të buta, fushë operatore
të thatë dhe antiseptike, mbrojtje për pacientin dhe për mjekun, reduktim i kohës operatore, komfort
i rritur për mjekun dhe për pacientin, rritje e kualitetit të punës.
Përfundime:
Vitet e fundit endodontia dhe dentistria restorative ka pësuar një revolucion me prezantimin e
materialeve dhe teknikave të reja. Mjafton të mendojmë instrumentat rotant Ni-Ti në endodonti, rolin
e rëndësishëm të instrumentave ultrasonik në dezifektimin e kanaleve, sistemet e reja të obturimit ose
përdorimit të mikroskopit intraoperator.
Në dentistrinë restorative evoluimi i vazhdueshëm i materialeve të kompozitit lejon realizimin e
restaurimeve direkte ose indirekte shumë estetike. Në asnjë nga këto raste nuk mund të konsiderohet si
mundësi punimi pa përdorimin e digës, e cila për 150 vjet mbetet hapi i parë drejt punimeve ekselente.
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MORFOLOGJIA E SISTEMIT KANALAR NË DHËMBËT
INCIZIVË MANDIBULAR
Xhanina GAVAZI*; Rozarka BUDINA
FakulteƟ i Mjekësisë Dentare
Tiranë, Shqipëri
Qëllimi kryesor i endodontisë është të parandalojë ose të shërojë periodontitin apikal. Nga perspektiva
biomekanike kjo nënkupton pastrimin, formësinë dhe dezinfektimin për të realizuar mbylljen tredimensionale të sistemit kanalar. Anatomia komplekse e sistemit kanalar paraqitet si një sfidë klinike
me vështirësi që rrezikojnë qëllimin primar të terapisë. Njohuritë mbi anatominë normale dhe atë
jonormale të kanaleve të rrënjëve si dhe njohja e dhomës pulpare dikton parametrat e terapisë kanalare
dhe ndikon në shanset e suksesit.
Qëllimi:
Qëllimi i këtij studimi është të dallojmë karakteristikat anatomike të dhomës pulpare dhe të sistemit
kanalar në dhëmbët incizivë mandibular në popullatën tonë dhe të krahasojmë rezultatet me studimet
në vende të tjera.
Materiali dhe Metoda:
Janë mbledhur në mënyrë rastësore 120 dhëmbë incizivë mandibular të hequr në Shërbimin e
Kirurgjisë, pranë Klinikës Stomatologjike Universitare, Tiranë. Pas heqjes së indit pulpar dhe ngjyrimit
kanalar, dhëmbët u dekalcifikuan me 5% acid nitrik dhe u dehidruan me alkool me përqendrime të
përshkallëzuara. Çdo hapësirë e rrënjës është matur me mikroskop optik duke vlerësuar lokacionin e
foraminës apikale, prezencën dhe vendodhjen e kanaleve laterale si dhe komunikimet interkanalare.
Rezultate:
Pjesa më e madhe e incizivëve mandibular kishin një kanal të vetëm në 64. 8% të rasteve dhe 35. 2%
kishin rrënjë me dy kanale. 8% e dhëmbëve rezultuan me dy foramina apikale të ndara.
Përfundime:
Forma më tipike e apeksit të rrënjës në incizivët mandibular është forma e rrumbullakët. Apeksi
lokalizohet më së shumti në qendër në të gjitha grupet duke vijuar me lokalizimin distal dhe bukal.
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OKLUZIONI SI SHKAKTAR I MUNDSHËM NË SHFAQJEN
E ÇRREGULLIMEVE TË NYJES TEMPORO MANDIBULARE
Zana LILA KRASNIQI*; Ljuben GUGUVČEVSKI; Kujtim SH SHALA; Linda J. DULA;
Arlinda TMAVA DRAGUSHA; Teuta PUSTINA KRASNIQI; Teuta BICAJ; Enis F. AHMEDI
*DepartmenƟ i ProteƟkës, FakulteƟ i Mjekësisë, Dega e Stomatologjisë
PrishƟnë, Kosovë
Ndërlidhja në mes të okluzionit dhe Çrregullime të Nyjes Temporo-Mandibulare (ÇNT) ka qenë një nga
temat më të diskutueshme në komunitetin dentar.
Qëllimi:
Të krahasohen subjektet nga grupi me punime fikse, me grupin me ÇNT dhe me grupin e kontrollit duke
e analizuar okluzionin në pozitën e Raportit Qendror dhe në atë të Interkuspidimit Maksimal.
Materiale dhe Metoda:
U studiuan 54 subjekte të ndara në tre grupe: 17 subjekte me punime fikse, 14 me ÇNT dhe 23 nga grupi i
kontrollit. Në anamnezën e përgatitur, subjektet i përgjigjen pyetësorit sipas Fonsecas dhe matjet klinike
u analizuan me sistemin elektronik T-Scan III. Forca okluzale paraqitet automatikisht në përqindje (nga
sistemi elektronik T-scan) dhe analizohet në Raport Qëndror dhe në atë të Interkuspidimit Maksimal.
Rezultate:
Të dhënat janë paraqitur sipas devijimit sandard ± SD, si dhe për shpërndarjen e të dhënave në seri
numerike janë përdorur testet sipas Kolmogorov-Smimovit, testi i Lillieforës, testit i Shapiro-Willkisit.
Dallimet në P<0,05 u konsideruan sinjifikante. Pas matjeve të dallimeve në mes të Raportit Qendror dhe
të atij të Interkuspidimit Maksimal në tre grupe janë vërejtur varietete por P>0,05 nuk ishte sinjifikante
në asnjë grup.
Përfundime:
Bazuar në kufizimet e këtij studimi, është konstatuar se nuk ka dallime statistikore sinjifikante në
mes Raportit Qendror dhe atij të Interkuspimit Maksimal me grupin e kontrollit edhe pse në grupin
me punime fikse dhe të atij me ÇNT vërehet një raport disharmonik në mes harqeve dentare me
mbingarkesë të forcës në njërën anë.
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CITOKINET INFLAMATORE NË MONOCITET E EKSPOZUARA
NDAJ NANO PARTIKULAVE TË ZINK OKSIDIT
Zana SEJFIJA*; Lorna PROUDFOOT; Besa MALOKU; Zana AGANI
*UniversiteƟ i PrishƟnës
FakulteƟ i Mjekësisë
Dega Biomjekësi Eksperimentale
PrishƟnë, Kosovë
Nanogrimcat janë grimca mikroskopike, ku për shkak të konfigurimit të tyre të ndryshëm kanë përdorim
të rëndësishëm dhe të dobishëm në një numër të madh të disiplinave. Veçoritë e materialeve në nanoshkallë (nanoscale) mund të jenë shumë më ndryshe se sa ato në shkallë më të lartë. Për arsye të
veçorive të tyre, sot përdorimi i grimcave në shkallë nano është duke u rritur dita-ditës. Këto grimca
gjejnë zbatim në shumë fusha: shkenca e sipërfaqes, kimia organike, biologjia molekulare, fizika e
gjysmë përçuesve, mikro prodhimi, nanomjekësia, stomatologji etj.
Qëllimi:
Fokusi kryesor i këtij studimit është niveli i lirimit të citokineve nga THP-1 qelizat, deri sa ato të
ekspozohen ndaj dozave të ndryshme subletale të Nano Zink-Oksidit (ZnO NG) 25μg/mL, 12. 5 μg/mL,
6. 21 μg/mL dhe 3. 1 μg/mL dhe pas ekspozimit lipopolisaharideve (LPS). Duke u bazuar në hulumtimet
e kaluara, rezultatet dhe literaturën, mundemi të kuptojmë se ZnO NG mund të induktojnë efekte të
ndryshëm në organizmat njerëzorë, duke përfshirë edhe reaksionet inflamatore. Këto ndikime janë
verifikuar nga një numër studimesh in vitro dhe in vivo, por studimet e mëtejshme duhet të realizohen
në mënyrë që të kuptohen mirë dhe saktë ndikimet inflamatore të ZnO NG në sistemin imunitar.
Materiale dhe Metoda:
Studimi është laboratorik, ku THP-1 linja qelizore është përdorur si in vitro model i monociteve
primare. Lirimi i citokineve IL-8 është kryer duke përdorur supernatant të mbledhur nga THP-1 qelizat e
ekspozuara pas 18 orësh. Hulumtimi është realizuar në nano laboratorin e Universitetit të Edinburgut,
Britani e Madhe.
Rezultate:
Rezultatet nga ky studim sugjerojnë se ZnO NG në koncentrimet prej 25, 12. 5, 6. 2 dhe 3. 1 μg/ml
mund të lirojnë nivele të ndryshme të IL-8. Megjithatë, niveli i ndërmjetësuesve pro-inflamacionit të
liruar nga qelizat e trajtuara në të njëjtën kohë nga nanogrimcat dhe LPS kanë rezultuar me nivel më
të lartë të IL-8.
Përfundime:
Lirimi i IL-8 është i varur nga koncentrimi. Shtimi i citokineve pas ekspozimit të qelizave ndaj: ZnO NG
dhe LPS sugjeron efekt sinergjik. Prandaj përmes këtij studimi është synuar zgjerimi i të kuptuarit të
efektit të ZnO NG në relacion me inflamacionin in vitro.
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