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Почитувани читатели, драги колеги,
Пред нас е вториот број на Македонски стоматолошки преглед издаден во 2015
година. И овој број донесува интересни содржини од повеќе стоматолошки
специјалности. Авторите на трудовите ги изнесуваат своите искуства и препораки
во третманот на пациентите. Една информација и новина за нашите читатели од
овој број започнуваме да ги изнесуваме датумите кога ги праќате трудовите до
редакцискиот одбор и по нивната рецензија, по хронолошки редослед тие се
објавуваат во првиот нареден број на МСП.
Се надеваме дека и овој број на нашето списание ќе го побуди вашето внимание, ќе
ви помогне во третманот на вашите пациенти и ќе ви помогне во разрешувањето на
одредени дилеми што биле предмет на одредни размислувања.
На крајот, во името на редакцискиот одбор и во свое име дозволете да ви ги
честитам претстојните Новогодишни и Божиќни празници.

Главен уредник на МСП,

Проф. д-р Љубен Гугувчевски
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Respectable readers, dear colleagues,
In front of you is the second volume of the Macedonian Dental Review for 2015. The
volume contains actual studies in different dental medicine specialties. The authors of
the thesis describe their own experiences and recommendations in patient’s treatment.
As a novelty of approach starting this volume, datum of acceptance of every study
addressed to the editorial board will be published in the MDR. After review, the study
will be published in the next volume of MDR, by chronological order of acceptance.
I am certain that this volume will focus your attention, helping you in the treatment of
your patients and helping you in solving of a particular dilemma emerging from
different considerations.
As a conclusion, on behalf of the Editorial Border and myself, I am wishing you calm
and peaceful Holiday's season.

Editor-in-chief,
Prof. Ljuben Guguvcevski, DDS, PhD

