Oda e Stomatologëve të Kosovës
Dental Chamber of Kosovo

KONFERENCA E V-të STOMATOLOGJIKE VIRTUALE
“ S T O M A T O L O G J I A N Ë R R E T HA N A P A N D E M I E ”

THE V-th DENTAL CONFERENCE - VIRTUAL
“ DE NT I S T R Y DU R I N G P A N DE M I C S ”

20 Mars 2021
March 20th, 2021
.

KONFERENCA E E V-TË STOMATOLOGJIKE - VIRTUALE, 20 MARS, 2021

Në bashkëpunim me Shoqatën e Stomatologëve të Republikës së Kosovës

2

KONFERENCA E E V-TË STOMATOLOGJIKE - VIRTUALE, 20 MARS, 2021

Këshilli organizativ – Organizing Committee
Dr. Sci. Kastriot Meqa – Kryetar, President
Dr. Dardan Bekteshi
Dr. Nora Berisha

3

KONFERENCA E E V-TË STOMATOLOGJIKE - VIRTUALE, 20 MARS, 2021

Fjala hyrëse e Kryetarit të OSK-së
Te nderuar kolege dhe kolegë stomatolog,
Eshtë kënaqësia ime t’ju përshëndes për pjesëmarrje në Konferencën e V-të
Stomatologjike-Virtuale, të cilën e organizon OSK në bashkëpunim me
Shoqatën e Stomatologëve të Kosovës.
Sot është 20 Marsi që shënon Ditën Botërore të Shëndetit Oral. Edhe OSK dhe
Shoqata e Stomatologëve të Kosovës i bashkohet kësaj dite botërore duke e
promovuar edhe në Kosovë ditën e shëndetit oral nëpërmjet kësaj konference.
Viti 2020 filloi me pandeminë Covid-19 që e preku të gjithë botën, jeta e të
gjithëve ka ndryshuar dhe po kështu edhe mënyra e organizimit të
konferencave dhe eventeve tjera profesionale dhe shkencore. Megjithëse
shpërthimi i COVID-19 ka paraqitur shumë kufizime dhe sfida, unë jam i
lumtur që sot po organizojmë Konferencën e V-të Stomatologjike-Virtuale.
Kjo konferencë e këtij lloji do të ketë ligjërues nga vendet e ndryshme, si
SHBA, Kroacia, Shqipëria, Maqedonia Veriore dhe ligjërues vendor.
Konferenca është akredituar nga KEVP me 15 pikë për ligjëruesit dhe 10 pikë
për pjesëmarrje. Ky vlerësim është njohje e standardeve të larta të përmbajtjes
akademike të ligjëruesve të konferencës.
Dhe krejt në fund të fjalës sime shpresojë dhe besojë që së shpejti t’ju ofrojmë
mundësi për t'u takuar dhe bashkëvepruar mes veti si profesionistë të këtyre
fushave.
Besoj të keni sot një ditë të shkëlqyeshme!
Me respekt,
Prof. Dr. Blerim Kamberi
Kryetar i Odës së Stomatologëve të Kosovës
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Programi i Konferencës
20.03.2021
09.45

HAPJA E KONFERENCËS
LIGJËRATAT PLENARE

10.00 – 10.40 LP1 – Prof. Asoc. Ferit Koçani (Universiteti i Prishtinës)
STOMATOLOGJIA GJATË PANDEMISË COVID-19
10.50 – 11.30 LP2 – Prof. Asoc. Edit Xhajanka (Universiteti i Mjekësisë, Tiranë) PЁRCAKTIMI I HAPЁSIRЁS SЁ EKUILIBRIT PROTETIK NЁ PROTEZAT
E LЁVIZSHME
11.40 – 12.20 LP3 – Prof. Dr. Sc. Marinka Mravak Stipetić (Universiteti i Zagrebit,
Kroaci) LEZIONET E MUKOZËS ORALE GJATË TRAJTIMIT
ORTODONTIK
12.30 – 13.10 LP4- Prof. Asoc. Çeljana Toti (Universiteti i Mjekësisë, Tiranë) MENAXHIMI I TRAUMAVE DENTARE NË ORTODONCI
13.20 – 14.00 LP5 – Asst. Prof. Irina Dragan (SHBA- Tufts University School of Dental
Medicine) - INTEGRIMI I KLASIFIKIMIT TË AAP/EFP TË VITIT 2018 NË
PRAKTIKËN KLINIKE
14.00 – 15.00 Pauza
15.00 – 15.40 LP6 – Prof.Dr. Agim Begzati (Universiteti i Prishtinës) - PËRKUJDESJA
STOMATOLOGJIKE E FËMIJËVE ME NEVOJA TË VEÇANTA
15.50 – 16.30 LP7 – Prof. Ass. Kenan Ferati (Universiteti i Tetovës) - DEFEKTET
KOCKORE TË NOFULLAVE - TRETMANI I TYRE
16.40 – 17.20 LP8 – Prof. Ass. Miranda Stavileci (Universiteti i Prishtinës) - VLERËSIMI
I PËRPUNIMIT DHE OBTURIMIT TË KANALIT ME TEKNIKA TË
NDRYSHME
17.30

MBYLLJA E KONFERENCËS
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Prof. Asoc. Ferit Koçani
Ferit Koçani, i lindur në Pejë me 7 Dhjetor 1955. Studimet themelore në
Fakultetin i Mjekësisë, Dega e Stomatologjisë i përfundoi në vitin 1984, në
mars të po atij viti zgjedhet Asistent Praktikant, kurse studimet
pasuniversitare të magjistraturës në Fiziologji Normale Patofiziologjike
dhe Eksperimentale i kreu në vitin 1989. Doktoroi në vitin 2004, aktualisht
është Profesor i Asocuar dhe specialist për Sëmundje të Dhëmbit dhe
Gojes.
Anëtar i Këshillit Drejtues të QKUK në vitin 1999 dhe Drejtor/Koordinator i Klinikave të
Stomatologjisë deri në vitin 2000. Kryeshef i Shërbimeve Shëndetësore Stomatologjike në
QKSUK nga viti 2004 deri në 2009. Prodekan për Mësim dhe Çështje Akademike në Fakultetin e
Mjekësisë 2007-2010; udhëheqës i procesit mësimor dhe çështjeve akademike, Udhëheqës i
Katedrave të FM, Bartës i procesit të Vetvlerësimit të brendshëm të Kurikules në FM, përpilues i
projektit dhe Kurikules për studime pasuniversitare të PhD, udhëheqës i ndryshimit të
Kurikules në vitin akademik 2007/08 në FM në të gjitha degët e studimeve themelore të FM.
Bashkpërpilues i Modulit Menaxhimi i Rrezikut në Shëndetësi në kuadër të Tempus Master
Science Development Program për Menaxhim në Shëndetësi ndërmjet Universitetit
Biomjekësorë Vienna në Austri dhe Universitetit të Prishtinës, Fakulteti i Mjekësisë.
Hulumtimet shkencore në endodoncion në kuadër të studimeve të magjistraturës dhe
doktoraturës me aplikimin e Skaning Elektron Mikroskopit për vlerësimin e teknikave të
instrumentimit dhe protokolit për irrigim, mbushjen dhe mbylljen e sistemit të kanaleve të
rrënjës së dhëmbit.
Si autor dhe koautor ka publikuar hulumtime në revista me recension ndërkombëtar, kumtesa
në kongrese ndërkombëtare me publikim në zhurnale prestigjioze. Pjesëmarës në konferenca
dhe simpoziume ndërkombëtare dhe regjionale me kumtesa nga hulumtimet në endodoncion
dhe antropologji paleopatologjike. Është mentor i jashtëm në kuadër të studimeve
pasuniversitare të PhD në Fakultetin e Stomatologjisë të Universitetit të Zagrebit, Kroaci.
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STOMATOLOGJIA GJATË PANDEMISË COVID-19
Coronaviridae – shok i vjetër, armik i ri!
Marcus Tullius CICERO (106-43BC):
“Salus populi suprema lex esto”- “Shëndeti i popullit është ligji suprem”
Coronaviruset (CoVs), të njohura që nga viti 1960, mund të infektojnë dhe shkaktojnë sëmundje
si në kafshë ashtu edhe në njerëz.
Përhapja recente e sindromës së rëndë akute respiratore Sars-CoV-2, sëmundje infektive Covid19, ka shkaktuar shqetësim global të shëndetit publik. Pavarësisht nga përpjekjet globale për të
parandaluar përhapjen e sëmundjes, shpërthimi është ende në rritje për shkak të modelit të
përhapjes së komunitetit të këtij infeksioni.
Organizata Botërore e Shëndetit (OBSH/WHO) shpalli përhapjen globale si pandemi në
KATEGORINË JASHTËZAKONISHT INFEKTIVE të SARS-CoV-2 dhe sëmundjen e saj
shoqëruese (COVID-19) si emergjencë shëndetësore publike.
Karakteristikat Epidemiologjike
Në trupin e njeriut coronavirusi (SARS-CoV-2) është jashtëzakonisht i pranishëm në sekretimet
nazofaringeale (hundë dhe fyt) dhe pështymën e pacientëve të prekur. Prandaj, bazuar në të
dhënat epidemiologjike aktuale, coronaviruset përhapen përmes sperklave të mëdha (5-12 µm)
gjatë frymëmarrjes (gjatë të folurit, kurse kolla dhe tështima nxjerrin edhe më shumë sperkla),
përmes kontaktit të drejtpërdrejt (me sekretet nazofariengeale, pështymën dhe gjakun në gojë),
por gjithashtu dyshohet edhe për mënyra tjera (studimet kanë treguar praninë e SARS-CoV-2 në
pështymë dhe feces/jashtëqitje të pacientëve të infektuar).
SARS-CoV-2 mund të lidhet me receptorët e enzimës konvertuese të angiotenzinës 2, të cilat
janë shumë të përqendruara në gjëndra pështymore, ky mund të jetë shpjegim i mundshëm për
praninë e SARS-CoV-2 në pështymë.
Rekomandime për Menaxhim
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Nevoja për menaxhimin e rrezikut, përveç që është detyrim ligjor për të siguruar mjedis të
sigurt që nuk përbën rrezik për punëtorët shëndetësor dhe mjedisin, ka për synim sigurinë e
pacientit
Nën premisën e masave adekuate mbrojtëse, të përshkruara dhe rekomanduara për masat
preventive epidemiologjike gjatë punës klinike me pacientë, kanë dhënë rezultatet e pritura.
Jemi të vetëdijshëm së këto vendime dhe shqetësimet për shëndetin publik edhe mund të
përkeqësohen. Prandaj, mbrojtja e shëndetit

publik është sakrificë personale në dobi të

përgjithshme.
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Prof. Assoc. Edit Xhajanka
Prof. Assoc. Edit Xhajanka është diplomuar në fushën e Stomatologjisë,
me rezultate të shkëlqyera, në Fakultetin e Mjekësisë, Departamenti i
Stomatologjisë, në Tiranë, në vitin 1990. Ajo ka marrë specializimin
pasuniversitar në Protetikë fikse dhe mobile. Prof. Edit Xhajanka ka
përfunduar "Masterin Teorik dhe Praktik" në Padova dhe në Universitetin
e Barit, Itali (2001). Në vitin 2003 ajo përfundoi me rezultate maksimale masterin "Protezat
Biofunksionale". Ajo ka ndjekur kurse të ndryshme specializimi brenda dhe jashtë vendit. Në
vitin 2009 iu dha titulli "Doktor i Shkencave". Në Qershor 2014, Prof. Edit Xhajanka mori titullin
"Profesor i Asociuar".
Interesat e hulumtimit: Aktiviteti i hulumtimit është i përqendruar në Sistemin Protetik Bio
funksional, protetikën fikse dhe mobile.
Përvoja: Gjatë periudhës 1990-1997 ajo ka punuar si mjeke stomatologe në Klinikën
Stomatologjike Universitare. Që nga viti 1997 ajo ka punuar si Pedagoge në Departamentin e
Protetikës dhe përgjegjëse e lëndës “Protezat totale të lëvizshme”, në Departamentin e
Protetikës Stomatologjike, Fakulteti i Mjekësisë Dentare.
Pozicioni aktual - Nga Prilli 2016 ajo është Dekane e Fakultetit të Mjekësisë Dentare,
Universiteti i Mjekësisë, Tiranë.
Prof. Edit Xhajanka është lektor i klasave të specializimit në fushën e Protetikës. Ajo ka
përfunduar kualifikime të ndryshme në vende të ndryshme të Evropës. Ajo është autore dhe
bashkëautor e disa librave universitarë dhe Kryeredaktore e “Revistës Shqiptare të
Stomatologjisë”. Ajo është autore dhe bashkëautore e disa librave shkollorë dhe monografive.
Ajo ka ligjëruar në shumë kongrese dhe konferenca kombëtare dhe ndërkombëtare dhe ka
botuar një numër të madh artikujsh në revistat profesionale ndërkombëtare dhe shqiptare.
Ajo është anëtare e Bordit Redaktues të UMT, anëtare e Bordit Shkencor të Buletinit të
Shkencave Mjekësore, UMT, anëtare e Bordit Shkencor të Revistës Ballkanike Stomatologjike.
Prof. Xhajanka është anëtar i Shoqatës Evropiane të Protetikës; Nënkryetar i Shoqatës Protetike
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Shqiptare dhe Zëvendës Këshilltar i Shoqatës Ballkanike Stomatologjike. Ajo është një profesore
vizituese në Universitetin e Tetovës, Universitetin “Aldo Moro”, Bari dhe në Universitetin
Unicamillus, Romë. Ajo është kryetare e Komisionit të Etikës dhe Gjykimit Disiplinor të Urdhrit
të Stomatologëve të Shqipërisë.

PЁRCAKTIMI I HAPЁSIRЁS SЁ EKUILIBRIT PROTETIK NЁ PROTEZAT E
LЁVIZSHME
Nё situata tё caktuara klinike, suksesi dhe qёndrueshmёria e protezёs totale janё tё
diskutueshme dhe shumё tё vёshtira tё arrihen, vecanёrisht nё rastet klinike me faktorё
anatomikё tё disfavorshёm, atrofi tё shprehur, nofulla tё vogla etj. Metoda tё ndryshme janё
pёrdorur pёr rritjen e qёndrueshmёrisё sё protezave totale, nё tё cilat mund tё pёrmendim
protezat ekstensive, vendosjen e implanteve, pёrdorimin e adezivёve etj. Leksioni ka si qёllim tё
paraqesё njё koncept tё ri lidhur me rritjen e qёndrueshmёrisё sё protezёs totale. Ky koncept ka
tё bёjё me mёnyrёn se si mbёshteten nё sipёrfaqet e protezёs sё lёvizshme muskujt dhe indet e
buta periprotetike. Pavarёsisht se bёhet fjalё pёr muskuj dhe struktura tё lёvizshme, nёpёrmjet
kёsaj teknike, ne i shfrytёzojmё kёta muskuj pёr tё stabilizuar protezёn. Koncepti i hapёsirёs sё
ekuilibrit protetik dhe regjistrimi i saj nё mёnyra tё ndryshme, ёshtё qёllimi bazё i kёtij leksioni.
Nё leksion do tё paraqiten mёnyrat e regjistrimit tё hapёsirёs neutrale, materialet e ndryshme
qё mund tё pёrdoren, si dhe indikacionet e aplikimit tё saj. Regjistrimi i hapёsirёs sё ekuilibrit
ёshtё

shumё

i

rёndёsishёm

sidomos

nё

rastet

e

atrofive

ekstreme

mandibulare,

mandibuloektomisё, glosektomive tё pjesshme, protezave tё lёvizshme mbi implante, nё
pacientё me Parkinson, me kontroll tё ulёt neuromuskular, episode tё Strokut, nё rastet e
dёmtimit tё inervimit motorik tё muskujve tё gojёs dhe tё fytyrёs nga ndёrhyrjet kirurgjike nё
tru, etj. Metoda e masёs terciare ёshtё e thjeshtё dhe jep rezultate tё kёnaqshme, veçanёrisht nё
rastet ku faktorёt anatomikё tё fushёs protetike nuk ofrojnё kushte pёr qёndrueshmёrinё e
protezёs. Ajo rrit forcat e tensionit sipёrfaqёsor, qёndrueshmёrinё e protezёs dhe komoditetin e
pacientёve.
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Prof. Dr. Marinka Mravak-Stipetić
Prof. Dr. Marinka Mravak-Stipetić, DMD, MSc, PhD është profesoreshë
e rregullt në Shkollën e Mjekësisë Dentare, Universiteti i Zagrebit, e
përfshirë në studime pasuniversitare dhe specialistike në patologjinë
orale dhe dentare dhe periodontologjinë dhe kliniciste në Klinikën
Dentare UHC Zagreb. Fusha e saj më e ngushtë e punës janë mjekësia
orale dhe patologjia, diagnostifikimi dhe terapia e mukozës orale dhe
sëmundjeve të gjëndrës së pështymës të shoqëruara me sëmundje sistemike dhe në
pacientë me shëndet të komprometuar, diagnostifikimi molekular i sëmundjeve orale
dhe komplikimeve orale pas transplantimit, si grafti kronik kundrejt sëmundjes së
nikoqirit, brenda të cilit ajo zhvillon bashkëpunim multidisiplinar. Ajo është themeluese
dhe drejtuese e Qendrës së Referencës për Sëmundjet e Mukozave Orale të Ministrisë
Kroate të Shëndetësisë dhe UHC Zagreb. Ajo është një anëtare e ekipit multidisiplinar
për studimin e sëmundjes kronike të graftit kundrejt nikoqirit në UHC Zagreb,
themelues dhe president i Shoqatës Kroate për Bashkëpunim Multidisiplinar në
Mjekësinë Dentare në Shoqërinë Kroate të Mjekëve. Ajo kreu trajnimet në NIH,
Bethesda, SHBA, në Klinikën Universitare Eppendorf, Hamburg, Gjermani dhe në
Kolegjin Mjekësor në Graz, Austri. Ajo është pjesëmarrëse aktive dhe ligjëruese e ftuar e
shumë takimeve kombëtare dhe ndërkombëtare, organizatore dhe lektore në kurse të
edukimit të vazhdueshëm dhe simpoziume multidisiplinare. Ajo është autore e 125
punimeve shkencore dhe profesionale në fushën e mjekësisë dentare, 16 kapitujve në
libra shkencorë dhe përkthyese dhe redaktore e edicionit të parë kroat të Librit Shkollor
të Universitetit Amerikan dhe Atlasit të sëmundjeve të gojës. Ajo është redaktore dhe
autore e Doracakut Universitar "Shëndeti oral me anë të shëndetit të përgjithshëm - një
qasje multidisiplinare" botuar së fundmi nga Oda e Stomatologëve të Kroacisë.
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LEZIONET E MUKOZËS ORALE GJATË TRAJTIMIT ORTODONTIK
Lezionet e mukozës orale në bartësit e pajisjeve ortodontike janë gjetje të zakonshme në
praktikën e përditshme dentare. Gjatë trajtimit ortodontik lezionet orale mund të kenë tre
shkaqe kryesore: traumatike, infektive ose reaktive. Reaksionet anësore gjatë terapisë
ortodontike ndodhin në një shtrirje nga acarimi i mukozës deri te ulçeracionet, dhimbjet dhe
shqetësimet, të cilat mund të ndikojnë në rrjedhën e terapisë dhe bartjen e pajisjes. Lezionet
orale mund të rezultojnë gjithashtu nga ndërveprimet e lëgurave të telave dhe indeve orale.
Këto ndërveprime rezultojnë nga aderimi bakterial, efektet toksike, subtoksike dhe alergjike të
shkaktuara nga jonet metalike dhe alergjia. Gjatë trajtimit me pajisje fikse ortodontike, situata
sfiduese e higjienës orale për shkak të ushqimit të bllokuar dhe mbetjeve orale rreth breketave
mund të kontribuojë në zhvillimin e inflamacionit gingival. Ndërveprimet e drejtpërdrejta
midis pajisjeve ortodontike dhe indeve gingivale dhe periodontale mund të paraqesin një sfidë
të konsiderueshme. Megjithëse të dhimbshme dhe të pakëndshme, lezionet shërohen shpejt,
shpesh pa terapi lokale për shkak të qarkullimit të shpejtë të mukozës orale në pacientë të
shëndetshëm ortodontikë. Sidoqoftë, vlerësimi i lezionit dhe diagnoza e duhur e lezionit të
mukozës orale bazohet në një anamnezë të detajuar dhe ekzaminim klinik. Kontrollat e
rregullta gjatë trajtimit ortodontik duhet të përfshijnë ekzaminimin e tërë mukozës orale.
Gjithashtu, pacienti duhet të pyetet nëse ai ose ajo kishte ndonjë shqetësim ose dhimbje gjatë
bartjes së pajisjes ortodontike, në mënyrë që stomatologu ose ortodonti të jetë në gjendje të
zbulojë lezionin dhe ta trajtojë atë në kohën e duhur. Ky prezantim do të tregojë lezionet orale
më të zakonshme gjatë trajtimit ortodontik dhe mënyrën e menaxhimit të tyre nëse është e
nevojshme.
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Prof. Asoc. ÇELIANA TOTI
-

Ndjek studimet e larta pranë Fakultetit të Mjekësisë, Dega

Stomatologji nga 1991-1996.
- Diplomoi si Mjeke-Stomatologe më 1996 me rezultate të shkëlqyera
-

1997 fillon punën si asistente në Departamentin e Stomatologjisë,

Dega Ortodonci
- 1998...pedagoge dhe lektore në Departamentin e Stomatologjisë, Dega
Ortodonci
- 2003 përfundon studimet në Shkollën e Lartë Passuniversitare (SHPU) me rezultate
maksimale, duke fituar titullin Master me temën: ”Anomalitë e numrit të dhëmbëve”
- 2014-2017 Specializim 3-vjeςar në Ortodonci, Universiteti “Aldent”
- Edukimi në vazhdimësi duke ndjekur kurse specializimi, leksione dhe seminare në SHBA dhe
në Evropë
- Pjesëmarrëse aktive në aktivitetet shkencore brenda dhe jashtë Shqiperisë
- Kryetare ose anëtare e bordeve organizative dhe shkencore në aktivitete shkencore brenda
dhe jashtë Shqiperisë
- Autore dhe bashkëautore në më shumë se 150 prezantime shkencore, përfshirë këtu edhe
prezantime si lektore e ftuar në aktivitete ndërkombëtare
- Autore dhe bashkëautore e më shumë se 50 punimeve shkencore të publikuara në Revista
Shkencore shqiptare dhe të huaja
- Autore e 3 teksteve mësimore në formën e ciklit të leksioneve për studentët dhe bashkëautore
në një tekst mësimor
- Anëtare e Unioneve dhe Shoqatave shqiptare dhe të huaja:
(SHOSH, WFO, FEO, BAOS, SIDO, AAA, SHDSH, BASS)
- 2003…anëtare e bordit editorial të Revistës Stomatologjike Shqiptare, Revistë Periodike e
Fakultetit të Mjekësisë Dentare
- 2011- 2014, anëtare e bordit editorial të Revistës Mjeksore, Revistë Shkencore e Fakultetit të
Mjekësisë
15
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- 2015...antëtare e bordit editorial të Dental Leader Corsi Journal
-

2005 fiton gradën shkencore ”Doktor i Shkencave” me studimin ”Agenezia dentare në

denticionin permanent”
- 2006- 2014, Zv/Presidente e Shoqatës së Ortodontëve Shqiptarë
- 2014... Presidente e Shoqatës së Ortodontëve Shqiptarë
- 2017-2018 Zv/Presidente e Shoqatës Ballkanike të Specialistëve Ortodontë (BAOS)
- 2020-2021 Zv/Presidente e Shoqatës Ballkanike të Specialistëve Ortodontë (BAOS)
- Titullare e lëndës Ortodonci Paraklinike pranë FMD (Fakulteti i Mjekësisë Dentare)
- Lektore për lëndën e Ortodoncisë në Programin e Studimeve të Thelluara Pasuniversitare
- Drejtore teknike në kurse trajnimi të zhvilluara nga kompani prestigjioze
- Udhëheqëse shkencore për tezën master
- Udhëheqëse shkencore në tema diplomash me studentët
- Drejtuese dhe pjesëmarrëse në projekte të ndryshme
- 2014 fiton titullin “Profesor i Asociuar”
- 2014- 2016 emërohet Drejtuese e Departamentit të Ortopedisë Stomatologjike pranë Fakultetit
të Mjekësisë Dentare
- 2016... zgjidhet Drejtuese e Departamentit të Ortopedisë në Fakultetin e Mjekësisë Dentare
- Eksperte pranë QKEV (Qëndrës Kombëtare për Edukimin në Vazhdim), si edhe pranë ASCAL
(Agjensia e Sigurimit të Cilësisë në Arsimin e Lartë).
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MENAXHIMI I TRAUMAVE DENTARE NË ORTODONCI
OBSH në 1952 përcaktoi konceptin e cilësisë së jetës (QoL) si "perceptimi i mirëfilltë dhe i qartë
që një person ka për vetëveten bazuar në kontekstin kulturor dhe në vlerat mbi të cilat ajo
ngrihet, lidhur me objektivat, standardet, shpresat dhe shqetësimet”. Në fushën e dentistrisë,
kjo do të thotë se shëndeti i mirë oral nuk përfshin vetëm mungesën e kariesit ose sëmundjeve
periodontale, por edhe mirëqenien sociale dhe mentale të pacientit. Dëmtimet traumatike
dentare (DTD) konsiderohen si patologjia orale e dytë më e frekuente pas kariesit për fëmijët
dhe adoleshentët. Rezultatet e publikuara mbi prevalencën raportojnë vlera midis 6 % - 49%.
Studime gjejmë edhe mbi ndikimin që traumat dentare kanë mbi vetëvlerësimin dhe anën
psikologjike të individëve. Tajtimi i plotë dhe përfundimtar i traumave shpesh kërkon një
trajtim multidisiplinar.
Traumat dentare janë në fokusin e ortodontëve, për të hulumtuar më shumë mbi strategjitë për
parandalimin e tyre duke njohur dhe studiuar faktorët predispozues. Një studim mbi traumat
dentare u krye në një shkollë 9- vjeςare të Tiranës. 430 fëmijë u ekzaminuan klinikisht dhe
plotësuan një pyetësor. Rezultatet e studimit do të pasqyrohen gjatë këtij leksioni duke
ballafaquar të dhënat tona me ato të literaturës bashkëkohore.
Përmirësime në sigurinë e ambjentit, supervizion më i kujdesshëm i fëmijëve dhe adoptimi i
politikave të sigurisë shëndetësore mund të kenë një impakt pozitiv në prevenimin e DTD.
Programi i promovimit shëndetësor shkollor i OBSH ofron një zgjidhje të gjerë për traumat
dentare, si një problem i shëndetit publik. Nga ana jonë si specialistrë ortodontë, fokusi mbetet
njohja e faktorëve dentarë të riskut.
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Prof. Ass. Irina F. Dragan, DMD, DDS, MS
Periodontiste, edukatore dhe studiues me ekspertizë të gjerë në hartimin,
zbatimin dhe vlerësimin e programeve arsimore për të lehtësuar
zhvillimin e njohurive për studentët, specializantët dhe fakultetin.
Udhëheqës i njohur për aftësinë e saj për të punuar në ambiente matricë
dhe bashkëpunuese për të formuar trendet në edukimin dentar,
zhvillimin shkencor dhe përparimet teknologjike. Me përvojë në
drejtimin e inovacioneve klinike nga koncepti te miratimi i FDA, duke përfshirë një alternativë
të indeve të buta për të korrigjuar anomalitë mukogingivale. E nohur nga kolegët për zell dhe
përkushtim për të mbështetur dhe trajnuar të tjerët.
ARSIMIMI
Shkolla e Mjekësisë Dentare e Universitetit Tufts, Boston, MA. - Doktor i Mjekësisë Dentare
Programi Pasuniversitar i Edukimit të Avancuar në Periodontologji - Master i Shkencave
New York University College of Dental Medicine, New York, NY. Certifikatë në
Stomatologjinë Gjithëpërfshirëse
Universiteti Carol Davila, Fakulteti i Stomatologjisë, Bukuresht, RUMANI. Doktor i
Mjekësisë Dentare
TRAJNIME SHTESË
Bootcamp i Lidershipit të Inovacionit të Institutit të Teknologjisë në Massachusetts
Bazat e Menaxhimit të Projektit Rita Mulcahy Institute
Programi i Institutit Harvard Marcy për Edukatorët e Kujdesit Shëndetësor
Shoqata Amerikane e Edukimit Dentar / Akademia për Institutin e Lidershipit Akademik për
Mësimdhënie dhe Mësim
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Programi i Shoqatës Amerikane të Edukimit Dentar Shoqata Amerikane e Edukimit Dentar /
Shoqata Amerikane e Kërkimit Dental Programi i Bursave Akademike të Karrierës Dentare
Instituti i Lidershipit të Shoqërisë Dentare në Massachusetts
EKSPERIENCA PROFESIONALE
2016- sot: Profesor asistent. Departamenti i Periodontologjisë. Shkolla e Mjekësisë Dentare e
Universitetit Tufts, Boston MA. Anëtar i fakultetit me kohë të plotë (drejtimi i mandatit), i
ngarkuar me mësimdhënien në mjediset didaktike, paraklinike dhe klinike dhe kërkimin
shkencor
2019-aktual: Drejtor i Edukimit dhe Zhvillimit Mësimor të Fakultetit. Zyra e Çështjeve
Akademike. Shkolla e Mjekësisë Dentare e Universitetit Tufts, Boston MA.
2016-sot: Perodontist. Boston. MA praktikues privat në fushën e periodontologjisë dhe
implanteve në stomatologji.
2012-2016: Asistent i Mësimdhënies. Zyra e Çështjeve Akademike / Departamenti i
Periodontologjisë. Shkolla e Universitetit Tufts e Mjekësisë Dentare, Boston MA. Përgjegjës për
mësimdhënien dhe gradimin e detyrave të studentëve për lëndët "Vlerësimi kritik i literaturës
shkencore" dhe "Hyrje në kërkime" të ofruara për studentët e Masterit të Shkencave
2006-2016: Përfaqësuesi i Studentëve Stomatologjikë dhe Rezidentëve Shoqata Evropiane e
Studentëve Stomatologjikë dhe Shoqata Amerikane e Edukimit Dentar Këshilli i Studentëve,
Banorëve dhe Fellows: Presidenti, Sekretari i Përgjithshëm, Zyrtari i Partneritetit
GJUHËT Rumanisht (gjuhë amtare), Anglisht, Spanjisht
PUBLIKIME 26 në Pubmed: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=DRAGAN+IF&sort=date
457 citime; indeksi h 7; indeksi i10 5; Porta e Kërkimit: 18.34
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INTEGRIMI I KLASIFIKIMIT AAP/EFP TË VITIT 2018 NË PRAKTIKËN KLINIKE
Në vitin 2018 Federata Evropiane e Periodontologjisë dhe Akademia Amerikane e
Parodontologjisë prezantuan një klasifikim të ri të diagnozave. Ky klasifikim ka disa ngjashmëri
me klasifikimin e Armitage (1999), por ka edhe ndryshime. Ky prezantim do të rishikojë
konceptet kryesore të klasifikimit të ri, progresin e vendimmarrjes dhe zbatimin në raste të
ndryshme klinike. Në fund të prezantimit, audienca do të jetë në gjendje të kuptojë 4 kategoritë
në klasifikim.
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Prof. Dr. Agim Begzati
Prof. Dr. Agim Begzati, është profesor i rregullt në Fakultetin e
Mjekësisë-Dega e Stomatologjisë. Në këtë institucion u diplomua në
vitin 1990.

Specializon në vitin 2002 në lëmin e Pedodoncisë dhe

stomatologjisë preventive. Magjistron në vitin 2003, ndërsa, titullin
doktor i shkencave stomatologjike e fiton në vitin 2008.
Ka publikuar dhe prezantuar dhjetëra punime shkencore dhe profesionale, punime edukativeshëndetësor dhe vështrime. Është autor dhe realizues i disa projekteve nga lëmia e
stomatologjisë preventive dhe shëndetësisë publike. Boton librin “Përkujdesja shëndetësore
stomatologjike”, doracakun “Edukimi Shëndetësor oral”. Është autor kapitulli në librin
universitar “Pediatria, për stomatolog” (2015). Gjithashtu, është autor kapitulli në librat me
recension ndërkombëtar, Emerging Trends in Oral Health Sciences and Dentistry (2015) dhe
Oral health Care- Pediatric, Research, Epidemiology and Clinical Practices (2014). Në vitin 2017,
boton edhe monografinë, “Kariesi i hershem i fëmijëve”, ndërsa ka në botim librin universitar
“Stomatologjia Pediatrike”.
Është anëtar i Shoqatës Evropiane për Shëndet Publik Dental dhe anëtar i Shoqatës
Ndërkombëtare të Stomatologjisë Pediatrike. Krahas punës arsimore-profesionale dhe
shkencore ka ushtruar edhe detyra udhëheqëse: Prodekan në Fakultetin e Mjekësisë, Shef i
Klinikës së Pedodoncisë dhe stomatologjisë preventive, Kryetar i Komitetit Specialistikë të
Stomatologjisë, Anëtarë i Këshillit Drejtues të Odës së Stomatologëve të Kosovës, Kryetar i
Shoqatës së Stomatologjisë Pediatrike dhe Preventive. Aktualisht është Shef i Katedrës së
Pedodoncisë.
Jeton në Prishtinë. Është i martuar dhe ka dy fëmijë.
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PËRKUJDESJA STOMATOLOGJIKE E FËMIJËVE ME NEVOJA TË VEÇANTA
Sipas Organizatës Botërore të Shëndetësisë (OBSH-së), numri i personave me aftësi të kufizuara
në botë është i madh dhe në rritje. Mbi një miliard njerëz, ose rreth 15% e popullsisë së botës,
kanë një formë të aftësisë së kufizuar, nga të cilat mbi 200 milionë janë fëmijë. Edhe në Kosovë
është një numër i konsiderueshëm i fëmijëve me aftësi të kufizuar, duke mare për bazë edhe
rrethanat nëpër të cilat ka kaluar vendi ynë.
Është dilemë se si të emërtohen këta fëmijë: fëmijë të hendikepuar, fëmijë të retarduar, fëmijë
me të meta fizike ose psikike, etj. Mendojmë se term më adekuat nga aspekti etikë do të mund
të jetë “fëmijë me aftësi të kufizuara” ose “fëmijë me nevoja të veçanta”. Megjithatë në
literaturën mjekësore më së shpeshti haset termi “fëmijë të hendikepuar”. Hendikep nënkupton
çrregullim të funksioneve normale të organizmit si pasojë e anomalive të lindura ose të fituara,
lëndimeve me pasoja, sëmundjeve kronike etj.
Organizata Botërore e Shëndetësisë, fëmijë të hendikepuar definon atë fëmijë i cili në periudhë
të caktuar kohore nuk është në gjendje që fizikisht ose mentalisht të marrë pjesë plotësisht në
aktivitetet normale të moshatarëve të tij, duke përfshirë ato të natyrës sociale, rekreative,
edukative dhe verbale. UNICEF-i, përafërsisht jep një definicion të tillë, pak më të thjeshtë,
“Fëmijët me nevoja të veçanta janë ata, të cilët për arsye të ndryshme nuk mund të shfrytëzojnë
plotësisht të gjitha aftësitë e tij fizike, mendore dhe sociale ose thënë shkurtë të bëjnë veprime
dhe aktivitet të rëndomta siç i bëjnë fëmijët tjerë të moshës së njëjtë.”
Gjendja e tillë mund të jetë e lindur, e zhvilluar, ose e fituar nga sëmundjet, traumat, ose nga
faktorët mjedisorë dhe ndikon në kufizimin e kryerjes së aktiviteteve të përditshme të jetës.
Kujdesi shëndetësor për personat me nevoja të veçanta kërkon njohuri të specializuara, të
fituara me trajnime plotësuese, rritje të vetëdijes dhe vëmendjes, adaptim dhe masa
akomoduese përtej asaj që konsiderohet rutinë”.
Nga aspektin stomatologjik, te fëmijët me nevoja të veçanta, për shkak të çrregullimeve të
përmendura, kërkohet përgatitje paraprake e pacientit, njohuri të larta profesionale të
pedodontit dhe kuadrit ndihmës si dhe hapësira dhe aparaturë adekuate stomatologjike.
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Doc. Dr. Kenan Ferati
Specialist i kirurgjisë maksilofaciale.
Arsimi:
Fakulteti i stomatologjisë në Universitetin Stomatologjik të Sarajevës dhe
Universiteti i stomatologjisë “St. Kirili dhe Metodi” Shkup,
Studime të doktoratës Universiteti i Kombeve të Bashkuara Beograd
Specializimi i kirurgjisë maksilofaciale në Qendrën Klinike Universitare të Shkupit
Trajnim profesional në lidhje me “Deformimin e kockave dhe trajtimin e tyre” në Universitetin
e Hannoverit
Trajnim profesional në Universitetin e Bazelit dhe institutin Straumman rreth Implantologjisë
Përvojë pune:
Themelues i Poliklinikës Dentare “Apolon” në Tetovë
2010 - 2014 asistent i kirurgjisë maksilofaciale dhe impalntologjisë në Universitetin Shtetëror të
Tetovës
Nga viti 2014 docent dhe lektor në kirurgji maksilofaciale dhe implantologji në Universitetin
Shtetëror të Tetovës
2014 - 2016 Prodekan për Edukimin në Fakultetin e Shkencavve Mjekësore dhe Shef i programit
të studimit Stomatologji.
Aktuale:
President i shoqërisë shqiptare stomatologjike të Maqedonisë,
Nënkryetar i Dhomës Stomatologjike të Maqedonisë.
Anëtar i EAOCMFS
I.T.I. Ekipi (Ekipi Ndërkombëtar i Impantologjisë)
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Pedagog në Ekipin Straumann, Anëtar i Shoqërisë Stomatologjike Shqiptare
Anëtar i kirurgëve maksilofacial të Maqedonisë,
Anëtar i Impantologëve të Maqedonisë.
Konsulent dhe kirurg në “Diamond Clinic” - Shqipëri
Anëtar i komisionit në Dhomën e Stomatologjisë të Maqedonisë
Anëtar i bordit ekzekutiv në Qendrën Simuluese Mjekësore të Maqedonisë

DEFEKTET KOCKORE TË NOFULLAVE - TRETMANI I TYRE
Atrofia e nofullave vjen si rezultat i patologjive të ndryshme orofaciale dhe humbja e
dhëmbëve e cila mund të jetë në shkallë të ndryshme.
Trajtimi adekuat i nofullave të atrofuara na jep mundësi të reja në stomatologjinë moderne në
përgatitjen e mëtejshme të pacientëve, në sanimin e defekteve kockore, përmirësimin e
ndryshimeve në rrafshin horizontal dhe vertical, zëvendësimin e dhëmbëve të humbur, dhe
arritjen e mirëfilltë të estetikës dhe mastikacionit tek pacientet me nofulla të atrofuara. Në
prezentimin tonë do të shpërndajmë eksperiencën tonë në trajtimin e tyre.
Kirurgjia si segment bashkëkohor i mjekësisë dentare, ofron qasje të re terapeutike në
zgjidhjen defekteve kockore të nofullave dhe padhëmbësisë së shkallëve të ndryshme.
Nevoja për rehabilitimin protetikor me implante dentare, ky revolucion shpien në drjetim të
zhvillimit të kirurgjisë dhe implantologjisë si degë e veçantë në stomatologjinë moderne e cila i
kënaq në tërësi të gjitha kriteret për rritje estetike dhe funksionale të çdo individi. Mirëpo, si
të gjitha degët, edhe kjo në rrugëtimin e saj ballafaqohet me probleme dhe sfida të ndryshme në
trajtimin e anomalive te ndryshme te lindura apo te fituara gjate jetes si dhe trajtimin e duhur te
tyre. Ndër shqetësimet e shpeshta janë atrofia e maxillës dhe mandibulës.
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Prof. Ass. Miranda Stavileci-Veliu
Miranda Stavileci-Veliu u lind në vitin 1975 në Prishtinë. Shkollën fillore
dhe të mesme e kreu në vendlindje. Në vitin 2001 diplomoi në Universitetin
e Prishtinës, në Fakultetin e Mjekësisë, Dega e Stomatologjisë. Në vitin 2006,
në Prishtinë kreu specializimin nga lëmia e Sëmundjeve të Dhëmbit me
Endodoncion, me ç’rast u punësua në QKSUK ku punon edhe sot.
Në thirrjen e asistentit të ri u emërua në po të njëjtin vit, për t’u avancuar asistent, në vitin 2010.
Në vitin 2009 në Universitetin e Prishtinës mbrojti temën e magjistraturës me titull:
“Mikrodepërtueshmëria e pështymës te mbushjet e kanalit me Mineral Treoksid Agregat”,
ndërsa, në vitin 2014, poashtu në Universitetin e Prishtinës mbrojti temën e doktoraturës me
titull “Analiza tredimensionale e morfologjisë së dhëmbit me mikrotomografi të kompjuterizuar
para dhe pas përpunimit të kanalit të rrënjës”.
Në thirrjen e profesor asistentit, u emërua në tetor të vitit 2018.
Ka marrë pjesë aktive në shumë konferenca stomatologjike kombëtare dhe ndërkombëtare, në të
cilat ka prezentuar punime shkencore dhe profesionale. Po ashtu, është autore dhe koautore e
disa publikimeve në revistat kombëtare dhe ndërkombëtare.
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VLERËSIMI I PËRPUNIMIT DHE OBTURIMIT TË KANALIT ME TEKNIKA TË
NDRYSHME.
Përpunimi i kanalit të rrënjës së dhëmbit pa gabime procedurale, si dhe obturimi cilësor janë disa
nga qëllimet kryesore për trajtim të suksesshëm endodontik.
Për shkak të sistemit kompleks të kanaleve, shpesh paraqiten dështimet endodontike edhe
përkundër aplikimit të instrumenteve dhe teknikave të avancuara, pasojë kjo e kanaleve të
patrajtuara, si dhe baktereve të mbetura në ramifikimet apikale, të cilat nuk preken nga
procedurat endodontike.
Prandaj, për një trajtim të suksesshëm endodontik, terapeuti jo vetëm që duhet të njeh anatominë
e brendshme të dhëmbit me të gjitha variacionet e tij, por ai duhet të jetë edhe i trajnuar për
aplikimin e teknikave të ndryshme të përpunimit dhe obturimit të kanaleve.
Në këtë ligjeratë do të flitet për teknikat e ndryshme të përpunimit dhe obturimit të kanaleve, si
dhe do të bëhet krahasimi i rezultateve të autorëve të ndryshëm me rezultatet tona.
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The Conference Program

09.45

OPENING OF THE CONFERENCE
PLENARY LECTURES

10.00 – 10.40 LP1 – Asoc. Prof. Ferit Koçani (University of Prishtina) - DENTISTRY
DURING COVID-19 PANDEMICS
10.50 – 11.30 LP2 – Asoc. Prof. Edit Xhajanka (University of Medicine, Tirana) –
DETERMINATION

OF

PROSTHETIC

BALANCE

SPACE

IN

REMOVABLE PROSTHESES
11.40 – 12.20 LP3 – Prof. Dr. Sc. Marinka Mravak Stipetić (University of Zagreb,
Croatia) – CHANGES IN THE ORAL MUCOSA DURING
ORTHODONTIC TREATMENT
12.30 – 13.10 LP4 – Asoc. Prof. Çeljana Toti (University of Medicine, Tirana) –
DENTAL TRAUMA MANAGEMENT IN ORTHODONTICS
13.20 – 14.00 LP5 – Asst. Prof. Irina Dragan (Tufts University School of Dental
Medicine, USA) - INTEGRATING THE AAP/EFP 2018 CLASSIFICATION
INTO CLINICAL PRACTICE
14.00 – 15.00 Pause
15.00 – 15.40 LP6 –Prof. Dr. Agim Begzati (University of Prishtina) – DENTAL CARE
OF CHILDREN WITH SPECIAL NEEDS
15.50 – 16.30 LP7 – Asst. Prof. Kenan Ferati (University of Tetova, N. Macedonia) –
BONE DEFECTS OF THE JAWS AND THEIR TREATMENT
16.40 – 17.20 LP8 – Asst. Prof. Miranda Stavileci (University of Prishtina) EVALUATION OF ROOT CANAL PREPARATION AND OBTURATION
WITH DIFFERENT TECHNIQUES
17.30

CLOSING OF THE CONFERENCE
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The opening speech of the President

Dear colleagues dentists,
It is my pleasure to greet you for the participation in the Fifth Virtual Dental
Conference, which is organized by the Dental Chamber of Kosovo (DCK) in
cooperation with the Kosovo Dental Association.
Today is March 20th, which marks the World Oral Health Day. DCK and the
Kosovo Dental Association join this international day by promoting oral
health in Kosovo through this conference.
The year 2020 started with the Covid-19 pandemic that affected the whole
world, everyone's life has changed and so has the way conferences and other
professional and scientific events are organized. Although the outbreak of
COVID-19 has brought us limitations and challenges, I am happy that today
we are organizing the 5th Dental-Virtual Conference.
This conference will have lecturers from various countries, such as the USA,
Croatia, Albania, Northern Macedonia, and national lecturers.
The conference is accredited by the CPD commission with 15 points for
lecturers and 10 points for participants. This assessment is the recognition of
the highest standards of the academic content of conference lecturers.
And at end of my word, I hope and believe that soon we will offer you the
opportunity to meet and interact with each other as professionals in our
fields.
I believe you have a great day today!
Respectfully,
Prof. Dr. Blerim Kamberi
President of the Dental Chamber of Kosovo
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Prof. Asoc. Ferit Koçani
Ferit Koçani, born in Peja on December 7, 1955. He completed his basic
studies at the Faculty of Medicine, Department of Dentistry in 1984, in
March of the same year he was elected Assistant Practitioner, and
postgraduate studies in Normal Pathophysiological and Experimental
Physiology finished in 1989. He received his Ph.D. in 2004 and is currently
an Associate Professor and Specialist in Tooth and Oral Diseases.
Member of the Steering Council of UCCK in 1999 and Director / Coordinator of Dental Clinics
until 2000. Chief of Dental Health Services at UCCK from 2004 to 2009. Vice Dean for Teaching
and Academic Affairs at the Faculty of Medicine 2007-2010; leader of the teaching process and
academic affairs, Head of FM Chairs, Holder of the process of internal self-evaluation of the
Curriculum in FM, compiler of the project and Curriculum for postgraduate studies of Ph.D.,
leader of the Curriculum change in the academic year 2007/08 in FM in all branches of basic FM
studies. The compiler of the Health Risk Management Module under the Tempus Master
Science Development Program for Health Management between the Biomedical University of
Vienna in Austria and the University of Prishtina, Faculty of Medicine.
Scientific research in endodontics in the framework of master's and doctoral studies with the
application of Scanning Electron Microscope for the evaluation of instrumentation techniques
and protocol for irrigation, filling, and closing of the root canal system of the tooth.
As an author and co-author, he has published research in international peer-reviewed journals,
presented at international congresses with publication in prestigious journals. Participated in
international and regional conferences and symposia with papers from endodontics research
and paleopathological anthropology.
He is an external mentor in the postgraduate studies of the Ph.D. at the Faculty of Dentistry of
the University of Zagreb, Croatia.
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DENTISTRY DURING COVID-19 PANDEMICS
Marcus Tullius CICERO (106-43BC):
"Salus populi suprema lex esto" - "People's health is the supreme law"
Coronaviruses (CoVs), known since the 1960s, can infect and cause disease in both animals and
humans.
The recent outbreak of severe acute respiratory syndrome Sars-CoV-2, Covid-19 infectious
disease, has caused global public health concern. Despite global efforts to prevent the spread of
the disease, the outbreak is still on the rise due to the pattern of community spread of this
infection.
The World Health Organization (WHO) declared the global spread as a pandemic in the
EXTREMELY INFECTIOUS CATEGORY of SARS-CoV-2 and its associated disease (COVID-19)
as a public health emergency.
Epidemiological Characteristics
In the human body coronavirus (SARS-CoV-2) is extremely present in nasopharyngeal
secretions (nose and throat) and saliva of affected patients.
Therefore, based on current epidemiological data, coronaviruses spread through large spores
(5-12 µm) during respiration (while speaking, while coughs and sneezes produce even more
spores), through direct contact (with nasopharyngeal secretions, saliva, and blood in the
mouth), but is also suspected in other ways (studies have shown the presence of SARS-CoV-2 in
the saliva and feces/feces of infected patients).
SARS-CoV-2 may bind to angiotensin 2 converting enzyme receptors, which are highly
concentrated in the salivary glands, this may be a possible explanation for the presence of
SARS-CoV-2 in saliva.
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Management Recommendations
The need for risk management, in addition to being a legal obligation to ensure a safe
environment that does not pose a risk to health workers and the environment, is aimed at
patient safety
Under the premise of adequate protective measures, prescribed and recommended for
epidemiological preventive measures during clinical work with patients, have given the
expected results.
We are aware that these decisions and public health concerns may be exacerbated. Therefore,
protecting public health is a personal sacrifice for the common good.
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Prof. Assoc. Edit Xhajanka
Prof. Assoc. Edit Xhajanka was graduated in the field of Dentistry, with
excellent results, from the Faculty of Medicine, Department of Dentistry,
in Tirana, in 1990. She has received a postgraduate specialization in Fixed
and Removable Prosthodontics. Prof. Edit Xhajanka has completed the
“Theoretical and Practical Master” in Padova and at the University of Bari,
Italy (2001). In 2003 she completed with maximum results the master "Biofunctional Prostheses".
She has attended different specialization courses in and outside of the country. In 2009 she was
awarded the title “Doctor of Science”. In June 2014, Prof. Edit Xhajanka received the title
“Associate Professor”.
Research interests: Research activity is focused on Biofunctional Prosthetic System, fixed and
removable Prosthodontics.
Experience: During the period 1990-1997 she has worked as a doctor of dentistry in the
University Dental Clinic. Since 1997 she has worked as a Lecturer in the Department of
Prosthodontics and responsible for the subject, “Total Removable Dentures” in the Department
of Prosthodontics, Faculty of Dental Medicine.
Current Position – From April 2016 she is Dean of the Faculty of Dental Medicine, University of
Medicine, Tirana.
Prof. Edit Xhajanka is a lecturer of the specialization classes in the field of Prosthodontics. She
has completed various qualifications in different countries of Europe.
She is an author and co-author of several scholastic books and Editor in Chief of the “Albanian
Journal of Dentistry”. She is the author and co-author of several textbooks and monographs.
She has lectured at many national and international Congresses and Conferences and has
published a large number of articles in international and Albanian professional journals.
She is a member of the UMT Editorial Board, a member of the Scientific Board of Medical
Sciences Bulletin, UMT, member of the Scientific Board of Balkan Stomatological Journal. Prof.
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Xhajanka is a member of the European Prosthodontics Association; Vice-President of the
Albanian Prosthetic Association and Deputy Councilor of the Balkan Stomatological Society.
She is a Visiting Professor at the University of Tetova, “Aldo Moro” University, Bari, and at
Unicamillus University, Rome. She is the chairwoman of the Ethics and Disciplinary Judgment
Commission of the Order of Dentists of Albania.

DETERMINATION OF PROSTHETIC BALANCE SPACE IN REMOVABLE
PROSTHESES
In certain clinical situations, the success and durability of the total prosthesis are questionable
and very difficult to achieve, especially in clinical cases with unfavorable anatomical factors,
pronounced atrophy, small jaws, etc. Various methods have been used to increase the durability
of total dentures, in which we can mention extensive dentures, placement of implants, use of
adhesives, etc. The lecture aims to introduce a new concept related to increasing the durability
of the total prosthesis. This concept has to do with how the periprosthetic muscles and soft
tissues rest on the surfaces of the removable prosthesis. Even though we are talking about
muscles and moving structures, through this technique, we use these muscles to stabilize the
prosthesis. The concept of prosthetic balance space and its registration in different ways is the
basic purpose of this lecture. The lecture will present the ways of registering the neutral space,
the different materials that can be used, as well as the indications of its application. Equilibrium
space recording is very important especially in cases of extreme mandibular atrophy,
mandibulectomy, partial glossectomy, removable prostheses on implants, in patients with
Parkinson's disease, in patients with stroke, in cases with the motor neural injury of the mouth
and face muscles from surgical intervention on the brain, etc. The tertiary method is simple and
gives satisfactory results, especially in cases where the anatomical factors of the prosthetic field
do not provide conditions for the durability of the prosthesis. It increases the surface tension
forces, the durability of the prosthesis, and the comfort of the patients.
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Prof. Dr. Marinka Mravak-Stipetić
Marinka Mravak-Stipetić, DMD, MSc, Ph.D. is a full-time tenure track
professor at the School of Dental Medicine, University of Zagreb, involved
in graduate and postgraduate study and specialist in oral and dental
pathology and periodontology and clinician at the Dental Clinic UHC
Zagreb. Her narrower fields of work are oral medicine and pathology,
diagnostics and therapy of oral mucosa and salivary gland diseases
associated with systemic diseases and in medically compromised patients,
molecular diagnostics of oral diseases, and oral complications after transplantation such as
chronic graft versus host disease within which she develops multidisciplinary collaboration.
She is the founder and head of the Oral Mucosa Diseases Reference Center of the Croatian
Ministry of Health and UHC Zagreb. She is a member of the multidisciplinary team for the
study of chronic graft versus host disease at UHC Zagreb, founder and president of the
Croatian Society for Multidisciplinary Collaboration in Dental Medicine at the Croatian Medical
Society. She spent training at the NIH, Bethesda, USA; Eppendorf University Clinic, Hamburg,
Germany, and the Medical College in Graz, Austria. She is an active participant and invited
lecturer of many national and international meetings, organizer, and lecturer at continuing
education courses and multidisciplinary symposia. She is the author of 125 scientific and
professional papers in the field of dental medicine, 16 chapters in scientific books, and translator
and editor of the first Croatian edition of the American University Textbook and Atlas of oral
diseases. She is editor and author of the University Handbook "Oral Health Through General
Health - A Multidisciplinary Approach" published recently by the Croatian Dental Chamber.
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ORAL MUCOSAL LESIONS DURING ORTHODONTIC TREATMENT
Lesions of oral mucosa in wearers of orthodontic appliances are common findings in everyday
dental practice. During orthodontic treatment, oral lesions may have three major causes:
traumatic, infectious, or reactive. The adverse reactions during orthodontic therapy occur in the
range from irritation of mucosa to ulcerations, pain, and discomfort which may affect the course
of the therapy and the wearing of the appliance. Oral lesions may result also from interactions
of dental cast alloys and oral tissues. These interactions result from bacterial adherence, toxic,
subtoxic, and allergy effects caused by metal ions and allergy. During treatment with fixed
orthodontic appliances, challenging oral hygiene situations because of trapped food and oral
debris around brackets could contribute to the development of gingival inflammation. Direct
interactions between orthodontic appliances and gingival and periodontal tissues may present a
considerable challenge. Although painful and unpleasant, lesions heal quickly, often without
local therapy because of the fast turnover of oral mucosa in healthy orthodontic patients.
However, assessment of the lesion and proper diagnosis of the oral mucosal lesion is based on a
detailed anamnesis and clinical examination. Regular check-up appointments during
orthodontic treatment should include the examination of the entire oral mucosa. Also, the
patient should be asked if he or she had any discomfort or pain while wearing the orthodontic
appliance so that the dentist or orthodontist is able to detect the lesion and treat it in a timely
manner. This lecture will show the most common oral lesions during orthodontic treatment and
how to manage them if necessary.
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Prof. Assoc. ÇELIANA TOTI
- Attends higher studies at the Faculty of Medicine, Department of
Dentistry from 1991-1996.
- Graduated as a Dentist in 1996 with excellent results
- 1997 starts working as an assistant in the Department of Dentistry,
Orthodontic Branch
- 1998 ... lecturer and lecturer in the Department of Dentistry,
Orthodontics Branch
- 2003 completes his studies at the University High School (SHPU) with maximum results,
winning the Master title with the topic: "Anomalies of the number of teeth"
- 2014-2017 3-year specialization in Orthodontics, "Aldent" University
- Continuing education by attending specialization courses, lectures, and seminars in the US
and Europe
- Active participant in scientific activities inside and outside Albania
- Chairwoman or member of organizational and scientific boards in scientific activities inside
and outside Albania
- Author and co-author in more than 150 scientific presentations, including presentations as a
guest lecturer in international activities
- Author and co-author of more than 50 scientific papers published in Albanian and foreign
Scientific Journals
- Author of 3 textbooks in the form of a series of lectures for students and co-author of a
textbook
- Member of Albanian and foreign Unions and Associations:
(SHOSH, WFO, FEO, BAOS, SIDO, AAA, SHDSH, BASS)
- 2003… member of the editorial board of the Albanian Dental Magazine, Periodical Magazine
of the Faculty of Dental Medicine
- 2011-2014, member of the editorial board of the Medical Journal, Scientific Journal of the
Faculty of Medicine
- 2015 ... member of the editorial board of Dental Leader Corsi Journal
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- 2005 obtains the scientific degree "Doctor of Science" with the study "Dental agenesis in
permanent dentistry"
- 2006-2014, Vice President of the Albanian Orthodontic Association
- 2014 ... President of the Albanian Orthodontic Association
- 2017-2018 Vice President of the Balkan Association of Orthodontic Specialists (BAOS)
- 2020-2021 Vice President of the Balkan Association of Orthodontic Specialists (BAOS)
- Title of the course Preclinical Orthodontics at FMD (Faculty of Dental Medicine)
- Lecturer for the subject of Orthodontics in the Program of Advanced Postgraduate Studies
- Technical Director in training courses developed by prestigious companies
- Scientific guide for the master thesis
- Scientific leader in diploma topics with students
- Leading and participating in various projects
- 2014 wins the title "Associate Professor"
- 2014-2016 is appointed Head of the Department of Dental Orthopedics at the Faculty of Dental
Medicine
- 2016 ... elected Head of the Department of Orthopedics at the Faculty of Dental Medicine
- Experts at NCEC (National Center for Continuing Education), as well as at ASCAL (Agency
for Quality Assurance in Higher Education).
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DENTAL TRAUMA MANAGEMENT IN ORTHODONTICS
The WHO in 1952 defined the concept of quality of life (QoL) as "the genuine and clear
perception that a person has of himself/herself based on the cultural context and the values on
which it stands, in terms of objectives, standards, hopes, and concerns". In the field of dentistry,
this means that good oral health includes not only the absence of caries or periodontal disease
but also the social and mental well-being of the patient. Traumatic dental injuries (DTD) are
considered to be the second most common oral pathology after caries for children and
adolescents Published results on prevalence report values between 6% - 49%.
We also find studies on the impact that dental trauma has on the self-esteem and psychological
side of individuals. The complete and final treatment of trauma often requires multidisciplinary
treatment.
Dental trauma is the focus of orthodontists, to research more on strategies for their prevention
by recognizing and studying the predisposing factors. A study on dental trauma was conducted
in a 9-year school in Tirana. 430 children were clinically examined and completed a
questionnaire. The results of the study will be reflected during this lecture by juxtaposing our
data with those of contemporary literature.
Improvements in environmental safety, more careful supervision of children, and the adoption
of health safety policies can have a positive impact on the prevention of DTD. The WHO School
Health Promotion Program offers a comprehensive solution to dental trauma as a public health
problem. On our part as orthodontic specialists, the focus remains on recognizing dental risk
factors.
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Irina F. Dragan, DMD, DDS, MS
Periodontist, educator, and researcher with vast expertise in designing
implementing, and evaluating educational programs to facilitate
knowledge development for students, residents, and faculty. A
recognized leader for its ability to work in matrix and collaborative
environments

to

shape

trends

in

dental

education,

scientific

development, and technological advancements. Experienced in driving
clinical innovations from concept to FDA approval, including a soft tissue alternative to correct
mucogingival deformities. Noted by colleagues for diligence and commitment to support and
train others.
EDUCATION
Tufts University School of Dental Medicine, Boston, MA. Doctor of Dental Medicine
Advanced Education Postgraduate Program in Periodontology Master of Science
New York University College of Dental Medicine, New York, NY. Certificate in Comprehensive
Dentistry
Carol Davila University, Faculty of Dentistry, Bucharest, ROMANIA. Doctor of Dental
Medicine
ADDITIONAL TRAINING
Massachusetts Institute of Technology Innovation Leadership Bootcamp
Project Management Fundamentals Rita Mulcahy Institute
Harvard Marcy Institute Program for Healthcare Educators
American Dental Education Association/ Academy for Academic Leadership Institute for
Teaching and Learning
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American Dental Education Association Emerging Leaders Program American Dental
Education Association/ American Association of Dental Research Academic Dental Career
Fellowship Program
Massachusetts Dental Society Leadership Institute
PROFESSIONAL EXPERIENCE
2016- present
Assistant Professor. Department of Periodontology. Tufts University School of Dental Medicine,
Boston MA. Full-time faculty member (tenure-track), in charge of teaching in didactic,
preclinical, and clinical settings, and research
2019-present Director of Faculty Education & Instructional Development. Office of Academic
Affairs. Tufts University School of Dental Medicine, Boston MA.
2016-presentPeriodontist. Boston. MA Private practitioner in the field of periodontology and
implant dentistry.
2012-2016 Teaching Assistant. Office of Academic Affairs/ Department of Periodontology. Tufts
University School of Dental Medicine, Boston MA. Responsible for teaching and grading
student assignments for the courses “Critical Evaluation of Scientific Literature" and
“Introduction to Research" offered to Master of Science students
2006-2016 Dental Students’ and Residents’ Representative European Dental Students’
Association and American Dental Education Association Council of Students, Residents, and
Fellows: President, General Secretary, Partnership Officer
LANGUAGES Romanian (native language), English, Spanish
PUBLICATIONS 26 on Pubmed:
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=DRAGAN+IF&sort=date
457 citations; h-index 7; i10-index 5; Research Gate: 18.34
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INTEGRATING THE AAP/EFP 2018 CLASSIFICATION INTO CLINICAL
PRACTICE
In 2018 European Federation of Periodontology and the American Academy of Periodontology
introduced a new diagnosis classification. This classification has some similarities with the
Armitage classification (1999), but there are also differences. This presentation will review the
key concepts of the new classification, the decision-making progress, and the application into
various clinical cases. At the end of the presentation, the audience will be able to understand the
4 categories in the classification.
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Prof. Dr. Agim Begzati
Prof. Dr. Agim Begzati is a full professor at the Faculty of MedicineDepartment of Dentistry. He graduated from this institution in 1990. He
specialized in 2002 in the field of Pedodontics and Preventive Dentistry.
He received his master's degree in 2003 and his doctorate in dentistry in
2008.
Has published and presented dozens of scientific and professional papers, educational-health
papers, and reviews. He is the author and implementer of several projects in the field of
preventive dentistry and public health. Publishes the book "Dental Health Care", the manual
"Oral Health Education". He is the author of the chapter in the university book "Pediatrics for
dentist" (2015). He is also the author of chapters in international peer-reviewed books Emerging
Trends in Oral Health Sciences and Dentistry (2015) and Oral health Care- Pediatric, Research,
Epidemiology and Clinical Practices (2014). In 2017, he also publishes the monograph, "Early
childhood caries", while publishing the university book "Pediatric Dentistry".
He is a member of the European Association for Public Dental Health and a member of the
International Association of Pediatric Dentistry. In addition to educational-professional and
scientific work, he has also held leading positions: Vice Dean at the Faculty of Medicine, Head
of the Clinic of Pedodontics and Preventive Dentistry, Chairman of the Specialist Committee of
Dentistry, Member of the Steering Council of the Kosovo Chamber of Dentists, President of the
Association of Pediatric and Preventive Dentistry. He is currently the Head of the Department
of Pedodontics.
Lives in Prishtina. He is married and has two children.
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DENTAL CARE OF CHILDREN WITH SPECIAL NEEDS
According to the World Health Organization (WHO), the number of people with disabilities in
the world is large and increasing. Over one billion people, or about 15% of the World's
population, have some form of disability, of which over 200 million are children. Also in
Kosovo, there is a significant number of children with disabilities, with consideration to the
circumstances that our country has gone through.
It is a dilemma how to name these children: disabled children, late children, children with
physical or mental disabilities, etc. We think that the most appropriate term from the ethical
point of view could be "children with disabilities" or "children with special needs". However, in
the medical literature, the term "disabled child" is more often encountered. Handicap, means
the disorder of the normal functioning of the organism, as a result of birth or acquired
abnormalities, injuries with consequences, chronic diseases, etc.
The World Health Organization defines a disabled child as a child who, for a period of time, is
unable to physically or mentally participate fully in the normal activities of his or her peers,
including those of a social, recreational, educational, and verbal nature. UNICEF roughly gives
such a definition, a little simpler, “Children with special needs are those who for various
reasons cannot fully utilize all of their physical, mental and social abilities or, in short, do
ordinary actions and activities as other children of the same age do.”
Such a condition can be congenital, developmental, or acquired from illness, trauma, or
environmental factors and affects the limitation of performing daily life activities. Healthcare
for people with special needs requires specialized knowledge, gained through additional
training, increased awareness and attention, adaptation, and accommodative measures beyond
what is considered routine. From the dental aspect, children with special needs, due to the
mentioned disorders, require prior preparation of the patient, high professional knowledge of
the pediatric dentist and supporting staff, as well as adequate dental space and equipment.
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Asst. Prof. Kenan Ferati
Specialist of maxillofacial surgery.
Education:
Faculty of Dentistry at the Stomatology University of Sarajevo and
University of dentistry “St. Cyril and Methodius” Skopje,
Doctoral studies University of United Nations Belgrade
Specialization of maxillofacial surgery at University Clinical Center of
Skopje
Professional training about “Bone deformity and their treatment” at the University of Hannover
Professional training at University of Basel and Straumman institute about Implantology
Working experience:
Founder of “Apolon” Dental Polyclinic in Tetovo
2010 – 2014 assistant of maxillofacial surgery and implantology at State University of Tetovo
From 2014 docent and lecturer in Maxillofacial Surgery and Implantology in State University
of Tetovo
2014 – 2016 Vice Dean for Education in Faculty of Medical Science and Head of study program
Stomatology.
Actual:
President of Albanian Stomatological society of Macedonia,
Vice- President of Dental Chamber of Macedonia.
Member of EAOCMFS
I.T. I.Team ( International Team of Implantology)
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Educator in Straumann Team, Member of Albanian Dental Society
Member of Maxillofacial surgeons of Macedonia,
Member of Impantologs of Macedonia.
Consultant and surgeon at “Diamond Clinic” - Albania
Member of commission at the Dentistry Chamber of Macedonia
Member of the executive board at Medical Simulation Center of Macedonia

BONE DEFECTS OF THE JAWS AND THEIR TREATMENT
Jaw atrophy occurs as a result of various orofacial pathology and tooth loss, which can be of
varying degrees.
Adequate treatment of the jaws to provide new opportunities in modern dentistry in the further
preparation of patients, in the repair of bone defects, the use of changes in the horizontal and
vertical plane, the replacement of missing teeth, and the proper achievement of aesthetics and
mastication in patients with atrophied jaws. In our presentation, we will share our experience in
dealing with them.
The Surgery segment, as a contemporary of dental medicine, offers a new therapeutic approach
in the solution of bone protection of the jaw and painlessness of different schools.
The need to rehabilitate the protocol with dental implants, this revolution leads to the direction
to make surgery and implantology a branch of a modern standard of dentistry that will be
satisfied in all criteria for the aesthetic level and functioning of each individual. However, like
all branches, this one in its path faces various problems and challenges in treating various
anomalies born or acquired during life and their proper treatment. Among the common
concerns are atrophy of the maxilla and mandible.
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Prof. Ass. Miranda Stavileci-Veliu
Miranda Stavileci-Veliu was born in 1975 in Prishtina. She completed
primary and secondary school in her hometown. In 2001 she graduated
from the University of Prishtina, Faculty of Medicine, Department of
Dentistry. In 2006, in Prishtina, she completed the specialization in the field
of Endodontic and Tooth Diseases, and she was employed at UDCCK,
where she still works today.
In the same year, she was appointed in the position of the young assistant, to be promoted to
assistant in 2010.
In 2009 at the University of Prishtina she defended her master's thesis entitled:
"Micropermeability of saliva to canal fillings with Mineral Trioxide Aggregate", while in 2014,
also at the University of Prishtina she defended her doctoral thesis entitled "Three-dimensional
analysis of the morphology of the tooth with computerized microtomography before and after
root canal processing”.
At the position of assistant professor she was appointed in October 2018.
She has actively participated in many national and international dental conferences, in which
she has presented scientific and professional papers. She is also the author and co-author of
several publications in national and international magazines.
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EVALUATION OF ROOT CANAL PREPARATION AND OBTURATION WITH
DIFFERENT TECHNIQUES
The preparation of the tooth root canal without procedural errors, as well as quality obturation,
are some of the main goals for successful endodontic treatment.
Due to the complex system of canals, endodontic failures often occur despite the application of
advanced instruments and techniques, resulting in untreated canals, as well as bacteria remaining
in the apical ramifications, which are not affected by endodontic procedures.
Therefore, for a successful endodontic treatment, the therapist must not only know the internal
anatomy of the tooth with all its variations, but he must also be trained to apply various
techniques of canal processing and obturation.
In this lecture, we will talk about different techniques of canals’ preparation and obturation, as
well as comparing the results of different authors with our results.
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