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Baltijos jūros 
regiono šalių 
odontologų 
dienos Vilniuje

Lietuvos Respublikos odontologų rūmai 2017 m. rugsėjo 22–23 dienomis Vilniuje, Lietuvos parodų ir kongresų 
centre „Litexpo“, organizavo tarptautinę mokslinę konferenciją „Baltijos jūros regiono šalių odontologų dienos“.  
Jos tema – „Geroji Baltijos jūros regiono šalių odontologijos praktika“. 2 p.
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Baltijos jūros regiono šalių odontologų dienos Vilniuje

Apskritojo stalo diskusija, skirta neįgaliųjų ir asmenų su specialiais poreikiais burnos sveikatos priežiūros sistemos 
Lietuvoje ir Baltijos jūros šalyse analizei

Gydytoja odontologė E. Vindašiūtė-Narbutė pristatė odontologų savanorystės Lietuvoje galimybes
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Baltijos jūros regiono šalių odontologų dienos Vilniuje
Lietuvos Respublikos odontologų rū-
mai (toliau – Rūmai) 2017 m. rugsėjo 
22–23 dienomis Vilniuje, Lietuvos 
parodų ir kongresų centre „Litexpo“, 
organizavo tarptautinę mokslinę kon-
ferenciją „Baltijos jūros regiono šalių 
odontologų dienos“. Jos tema – „Ge-
roji Baltijos jūros regiono šalių odon-
tologijos praktika“. Konferencijoje 
buvo pristatomi moksliniai pranešimai, 
skirti gydytojams odontologams ir gy-
dytojams odontologams specialistams.

Pirmą kartą Lietuvoje organizuojamoje Baltijos 
jūros regiono šalių odontologų asociacijų konferen-
cijoje vyko ir apskritojo stalo diskusija, skirta neįga-
liųjų ir asmenų su specialiaisiais poreikiais burnos 
sveikatos priežiūros sistemos Lietuvoje ir Baltijos 
jūros šalyse analizei. Diskusijos metu buvo nagrinė-
jama savanorystė odontologijoje, burnos sveikatos 
priežiūros ne gydymo įstaigoje teisiniai aspektai, mo-
bilioji odontologija, odontologija kaip laisvoji profesi-
ja. Savo vizitu konferenciją pagerbė Europos odon-
tologų tarybos, vienijančios daugiau kaip 340  000 
odontologų iš 32 šalių, prezidentas dr. Marco Landi, 
Pasaulinės odontologų organizacijos (FDI) Europos 
regiono (ERO) prezidentė dr. Anna Lella, Vokieti-
jos odontologų asociacijos prezidentas dr.  Peter 
Engel, Estijos odontologų asociacijos prezidentas 
dr. Marek Vink, Latvijos odontologų asociacijos at-
stovas dr. Guntis Žigurs bei kiti Baltijos jūros regiono 
odontologų asociacijų lyderiai bei Lietuvos valstybi-
nių institucijų atstovai. Apskritojo stalo diskusijas vi-
deopranešimu pradėjo Europos Sąjungos sveikatos 
ir maisto saugos reikalų komisaras Vytenis Povilas 
Andriukaitis. 

Europos odontologų tarybos prezi dentas dr. Marco Landi kartu su Baltijos jūros regiono šalių odontologų asociacijų 
atstovais pasirašo pareiškimą 

Baltijos jūros regio-
no šalių odontologų 
dienose Vilniuje pasi-
rašytas pareiškimas, 
numa tantis priemo-
nes, padėsiančias 
visiems Europos ša lių 
gyventojams užtikrin-
ti prieinamą odonto-
loginį gydymą.
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 Lietuvai ir odontologų bendruomenei ši 

konferencija buvo be galo svarbi ne tik todėl, kad 
čia buvo analizuojami svarbūs odontologų profe-
siniai klausimai, bet ir sprendžiamos jautriausios 
gyventojų grupės (vaikų, neįgaliųjų ar asmenų su 
specialiaisiais poreikiais) odontologinės priežiūros 
(pagalbos) prieinamumo problemos, savanorystės 
odontologijoje spragos. 

 Apskritojo stalo diskusijose dalyviai pasidalino 
odontologijos gerosios praktikos pavyzdžiais, ap-
tarė vaikų burnos sveikatos gerinimo klausimus, 
neįgaliųjų ir asmenų su specialiaisiais poreikiais 
odontologinės priežiūros problemas, odontologi-
jos kaip laisvosios profesijos aspektus bei ketinimų 
standartizuoti sveikatos priežiūros paslaugas nei-
giamas pasekmes.

Lietuvos Respublikos odontologų rūmų ben-
druomenė, rūpindamasi odontologinės priežiūros 
kokybe, prieinamumu, pacientų saugumu, apskri-
tojo stalo diskusijose, kuriose dalyvavo Europos 
odontologų tarybos prezidentas dr.  M.  Landi, 
Pasaulinės odontologų organizacijos (FDI) Euro-
pos regiono (ERO) prezidentė dr. A. Lella, Estijos 
odontologų asociacijos prezidentas dr.  M.  Vink, 
Latvijos odontologų asociacijos viceprezidentė 
dr. A. Brinkmane, Vokietijos odontologų asociaci-
jos prezidentas dr.  P.  Engel, Lietuvos Respublikos 
odontologų rūmų tarybos pirmininkas A. Šeikus ir 
kiti odontologų asociacijų atstovai, pasirašė pareiš-
kimą, kuriame, įvertinus tai, kad gydytojai odon-
tologai yra laisvosios profesijos atstovai, siekiant 
gerinti odontologinės priežiūros prieinamumą ir 
kokybę, mažinti administracinę naštą bei išanali-
zavus Europos Sąjungos šalių odontologinės prak-
tikos organizavimo patirtį ir teisės aktus, siūloma:

1. Valstybės biudžete numatyti nuolatinį vai-
kų burnos ligų profilaktikos finansavimą.

2. Sudaryti sąlygas neįgaliesiems ir asmenims 
su specialiaisiais poreikiais gauti prieinamą 
ir visavertę odontologinę priežiūrą ir pa-
galbą.

3. Įteisinti savanorystę, teikiant odontologinę 
pagalbą neįgaliesiems ir asmenims su spe-
cialiaisiais poreikiais. 

4. Įteisinti galimybę odontologams praktikuo-
ti kaip laisvosios profesijos atstovams. 

Apskritojo stalo diskusija

Diskusijų su visuomene dalyviai

Konferencija sulaukė didelio gydytojų odontologų susidomėjimo Konferencijos dalyviai
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5. Kategoriškai nepritarti iniciatyvoms Eu-

ropos Sąjungoje standartizuoti sveikatos 
priežiūrą bei pagalbą dėl keliamo pavojaus 
gydymo kokybei. 

 Šis pasirašytas pareiškimas buvo išsiųstas Lietu-
vos Respublikos prezidentei Daliai Grybauskaitei, 
Lietuvos Respublikos Ministrui Pirmininkui Sauliui 
Skverneliui, Lietuvos Respublikos Seimo Pirminin-
kui Viktorui Pranckiečiui, Lietuvos Respublikos Sei-
mo Sveikatos reikalų komiteto pirmininkei Agnei 
Širinskienei ir Lietuvos Respublikos sveikatos ap-
saugos ministrui Aurelijui Verygai. 

2017 metų rugsėjo 23 dieną Lietuvos parodų ir 
kongresų centre „Litexpo“ tarptautinės mokslinės 
konferencijos „Baltijos jūros regiono šalių odon-
tologų dienos“ metu vyko ir plačiajai visuomenei 
skirtas seminarų ciklas ,,Sveika šypsena“. Diskusijų 
metu į klausimus atsakinėjo įvairių sričių specialistai:

• Dantų balinimas, amalgamų, gyvsidabrio 
plombų naudojimas, dantų balinimas ka-
pomis, dantų balinimas lazeriu, estetinis 
plombavimas  – gyd.  odontologė Erminija 
Guzaitienė;

• Burnos higiena, vaikų odontologija  – 
gyd. vaikų odontologė dr. Rasa Račienė;

• Dantų implantai, chirurgija  – gyd.  burnos 
veido ir žandikaulių chirurgas Gediminas 
Kapušinskas;

• Dantų protezavimas  – gyd.  odontologas 
ortopedas Alvydas Šeikus;

• Dantų breketai, dantų kabės, dantų plokš-
telės, dantų tiesinimas, sąkandis – gyd. or-
todontė doc. dr. Laura Linkevičienė;

• Medicinos naujovės – įmonės UAB „Inove-
ca Medtechna“ vadovas Kęstutis Sirgedas.

Daugiausia klausimų kilo dėl dantų balinimo, 
kaip taisyklingai prižiūrėti ir valytis dantis.

Odontologų rūmai nuoširdžiai dėkoja tarptauti-
nės mokslinės konferencijos „Baltijos jūros regiono 
šalių odontologų dienos“ Organizacinio komiteto 
nariams, Rūmų darbuotojams ir visiems Rūmų na-
riams, prisidėjusiems prie sėkmingo renginio orga-
nizavimo. Dėkojame konferencijos mecenatui UAB 
„KRKA Lietuva“. 

Rūmų viešųjų ryšių specialistė 
Justina Steponavičiūtė

Latvijos odontologų asociacijos atstovai

Vokietijos odontologų asociacijos atstovai Dr. S. Ziller, Dr. P. Engel bei gyd. odontologė E. Vindašiūtė-Narbutė

Paroda renginio metu Odontologijos ir bendrosios medicinos paroda
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Teisinės informacijos apžvalga
TEISINĖ APŽVALGA

Dėl dantų balinimo paslaugų teikimo

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos minis-
tras 2017 m. gegužės 25 d. įsakymu Nr. V-592 „Dėl  
dantų balinimo paslaugų teikimo reikalavimų apra-
šo patvirtinimo“ patvirtino Dantų balinimo paslau-
gų teikimo reikalavimų aprašą (toliau – Aprašas).

Aprašas reglamentuoja dantų balinimo paslau-
gų teikimą, reikalavimus specialistams, patalpoms, 
medžiagoms ir įrangai, dantų balinimo paslaugų 
teikimo organizavimą ir medicinos dokumentacijos 
tvarkymą.

Vadovaujantis Aprašu, „Dantų balinimas – 
odontologinė paslauga, kurios tikslas yra pakeisti 
danties emalio spalvą arba atspalvį, panaudojant 
specialias medžiagas ir įrangą“.

Aprašas nustato, jog dantų balinimo paslau-
gas gali teikti gydytojas odontologas, gydytojas 
odontologas specialistas bei burnos higienistas 
(po gydytojo odontologo, gydytojo odontologo 
specialisto konsultacijos), turintis galiojančią licen-
ciją, suteikiančią teisę verstis atitinkama praktika 
pagal kompetenciją, nustatytą Lietuvos medicinos 
normose, išskyrus gydytoją odontologą, gydytoją 
odontologą specialistą, turintį teisę laikinai teikti 
paslaugas Lietuvos Respublikoje.

Dantų balinimo paslaugos gali būti teikiamos tik 
gavus gydytojo odontologo, gydytojo odontologo 
specialisto siuntimą. Prieš išduodant siuntimą, gy-
dytojas odontologas, gydytojas odontologas spe-
cialistas privalo įvertinti paciento amžių, bendrą 
sveikatos, burnos ir dantų sveikatos būklę, dantų 
spalvos pokyčių kilmę bei išorinio ir (ar) vidinio 
dantų balinimo indikacijas. Dantų balinimo paslau-
gos gali būti teikiamos, gavus raštišką paciento su-
tikimą, užpildytą anketą apie sveikatą, informaciją 
apie anksčiau suteiktas paslaugas bei, atlikus profe-
sionalią burnos higienos procedūrą. Pacientas turi 
būti informuotas apie dantų balinimo prognozę, 
galimą riziką, nepageidaujamą poveikį bei galimas 
komplikacijas, jų gydymą ir gavęs rekomendacijas 
apie dantų priežiūros ypatumus po paslaugų sutei-
kimo. Visi tiriamieji ir gydomieji veiksmai bei rezul-
tatai turi būti aprašomi asmens sveikatos istorijoje. 
Išvados ir rekomendacijos pateikiamos raštu ir, pa-
cientui pageidaujant, elektroniniu būdu.

Atkreipiame dėmesį, kad dantų balinimo 
paslaugos negali būti teikiamos jaunesniems kaip 
18 metų asmenims, nėščioms ir maitinančioms 
moterims, alergiškiems balinamosioms, nujautri-
namosioms medžiagoms, balinamųjų kapų, izolia-
cinėms priemonėms, medžiagoms, vaistams nuo 
uždegimo, turintiems nekokybiškai (nesandariai, 
neestetiškai, nefunkcionaliai) restauruotų dantų, 
turintiems jautrius dantis, amalgaminius užpildus 
priekiniuose dantyse, kariozinių dantų (turintiems 
kariozinių pažeidimų burnoje), cemento-emalio 
nepakankamumą, įgimtus ar įgytus anatominius 
funkcinius dantų ir burnos audinių ypatumus (dan-
tų kietųjų audinių storio ir struktūros nepakanka-
mumą), esant emalio erozijai, emalio įtrūkimams, 
apsinuoginusiam dentinui, šaknies rezorbcijai, en-
dodontinės (trauminės ir kt.) kilmės dantų spalvos 
pokyčiams, sergantiems negydytomis bei ūmiomis  
periodonto ligomis, virškinimo sistemos ligomis, 

burnos gleivinės ligomis, esant dantenų recesijai 
bei sergantiems ikivėžinėmis ir vėžinėmis burnos 
ligomis.

Pažymime, kad įsakymas įsigalioja 2017 m. 
lapkričio 1 d.

Dėl ortodontinio aparato, breketų 
istemos kompensavimo

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos mi-
nistras 2017 m. birželio 14 d. įsakymu Nr. V-714 
pakeitė Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos 
ministro 1999 m. sausio 11 d. įsakymą Nr. 17 „Dėl 
ortodontinio aparato ir breketų sistemos bazinių 
kainų bei ligų ir ortodontinių anomalijų, kurioms 
gydyti naudojami kompensuojamieji ortodontiniai 
aparatai ir breketų sistemos sąrašų patvirtinimo“ ir 
nustatė, kad kompensuojamojo ortodontinio apa-
rato (plokštelės) bazinė kaina yra 62,31 balo (buvo 
59,86 balo), kompensuojamosios breketų sistemos 
– 498,40 balo (buvo 478,77 balo).

Dėl vaikų krūminių dantų dengimo 
silantinėmis medžiagomis

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos mi-
nistras 2017 m. birželio 14 d. įsakymu Nr. V-720 
pakeitė Vaikų krūminių dantų dengimo silantinėmis 
medžiagomis paslaugų bazinių kainų sąrašą, pa-
tvirtintą Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos 
ministro 2005 m. rugsėjo 16 d. įsakymu Nr. V-713 
„Dėl Vaikų krūminių dantų dengimo silantinėmis 
medžiagomis ir išlaidų kompensavimo iš Privalo-
mojo sveikatos draudimo fondo biudžeto tvarkos 
aprašo bei vaikų krūminių dantų dengimo silanti-
nėmis medžiagomis paslaugų bazinių kainų sąrašo 
patvirtinimo“, ir  išdėstė jį nauja redakcija.

Įsakymas nustato, jog 1 danties dengimo silan-
tais bazinė kaina (balais) yra 6,33 (buvo 6,08), 2 
dantų – 8,49 (buvo 8,16), 3 dantų – 10,59 (buvo 
10,17), 4 dantų – 12,72 (buvo 12,22).

Dėl pirminės ambulatorinės asmens 
sveikatos priežiūros paslaugų metinės 
bazinės kainos

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos mi-
nistras 2017 m. birželio 14 d. įsakymu Nr. V-720 
pakeitė Pirminės ambulatorinės asmens sveikatos 
priežiūros paslaugų organizavimo ir apmokėjimo 
tvarkos aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos 
sveikatos apsaugos ministro 2005 m. gruodžio 5 d. 
įsakymu Nr. V-943 „Dėl Pirminės ambulatorinės 
asmens sveikatos priežiūros paslaugų organiza-
vimo ir apmokėjimo tvarkos aprašo bei Pirminės 
ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros paslau-
gų ir bazinių kainų sąrašo tvirtinimo“.

Įsakymas nustato, jog vieno gyventojo (vaiko 
nuo <1 m. iki 17 m.) pirminė ambulatorinė odon-
tologinė asmens sveikatos paslaugų metinė bazinė 
kaina (balais) yra 14,10 (buvo 13,54), suaugusiojo 
(nuo 18 m. iki >65) – 11,35 (buvo 10,90).

Dėl darbo laiko ir atostogų trukmės

Lietuvos Respublikos Vyriausybė 2017 m. bir-
želio 21 d. nutarimu Nr. 496 „Dėl Lietuvos Res-
publikos darbo kodekso įgyvendinimo“ patvirtino 

kai kurių kategorijų darbuotojų, turinčių teisę į 
pailgintas atostogas, sąrašą ir šių atostogų trukmės 
aprašą.

Vadovaujantis nutarimu sveikatos priežiūros 
specialistams, teikiantiems sveikatos priežiūros 
paslaugas, kartu su jais dirbantiems darbuotojams, 
kurie tiesiogiai aptarnauja pacientus arba dirba 
tomis pačiomis sąlygomis, nustatomos pailgintos 
atostogos – 26 darbo dienos, jei dirbama 5 darbo 
dienas per savaitę, arba 31 darbo diena, jei dirba-
ma 6 darbo dienas per savaitę. Jeigu darbo dienų 
per savaitę skaičius yra mažesnis arba skirtingas, 
darbuotojui turi būti suteiktos 5 savaičių ir vienos 
darbo dienos trukmės pailgintos atostogos.

Skubią medicinos pagalbą teikiantiems sveika-
tos priežiūros specialistams, kai tai yra pagrindinė 
jų funkcija pagal pareigybės aprašymą, − 27 dar-
bo dienos, jei dirbama 5 darbo dienas per savaitę 
,arba 32 darbo dienos, jei dirbama 6 darbo dienas 
per savaitę. Jeigu darbo dienų per savaitę skaičius 
yra mažesnis arba skirtingas, darbuotojui turi būti 
suteiktos 5 savaičių ir 2 darbo dienų trukmės pail-
gintos atostogos.

Sveikatos priežiūros specialistams, turintiems 
atitinkamos veiklos licenciją ir atliekantiems chirur-
gines operacijas ar dalyvaujantiems jas atliekant, kai 
tai yra pagrindinė jų funkcija pagal pareigybės ap-
rašymą, bei medikams, dirbantiems asmens svei-
katos priežiūros įstaigose su pacientais, kuriems 
taikoma priverstinė hospitalizacija, priverstinė di-
agnostika ar priverstinio gydymo priemonės, arba 
dirbantiems laisvės atėmimo vietų gydymo įstaigo-
se, asmens sveikatos priežiūros įstaigose ir tarny-
bose, esančiose pataisos įstaigose ir areštinėse, – 
28 darbo dienos (jeigu dirbama 5 darbo dienas 
per savaitę) arba 33 darbo dienos (jeigu dirbama 
6 darbo dienas per savaitę). Jeigu darbo dienų per 
savaitę skaičius yra mažesnis arba skirtingas, dar-
buotojui turi būti suteiktos 5 savaičių ir 3 darbo 
dienų trukmės pailgintos atostogos.

2017 m. birželio 28 d. Lietuvos Respublikos 
Vyriausybė nutarimu Nr. 534 pakeitė Lietuvos 
Respublikos Vyriausybės 2017 m. birželio 21 d. nu-
tarimą Nr. 496 „Dėl Lietuvos Respublikos darbo 
kodekso įgyvendinimo“, papildydama jį Sutrum-
pinto darbo laiko normų ir apmokėjimo tvarkos 
aprašu (toliau – Aprašas).

Vadovaujantis Aprašu sveikatos priežiūros spe-
cialistams, teikiantiems sveikatos priežiūros paslau-
gas, kartu su jais dirbantiems darbuotojams, kurie 
tiesiogiai aptarnauja pacientus arba dirba tomis pa-
čiomis sąlygomis, nustatoma 38 valandų darbo lai-
ko norma per savaitę, išskyrus sveikatos priežiūros 
specialistus, teikiančius skubią medicinos pagalbą, 
sveikatos priežiūros specialistus, turinčius privalo-
mą atitinkamos veiklos licenciją ir atliekančius chi-
rurgines operacijas ar dalyvaujančius jas atliekant, 
kai tai yra pagrindinė jų funkcija pagal pareigybės 
aprašymą, bei sveikatos priežiūros specialistus, 
dirbančius asmens sveikatos priežiūros įstaigose 
su pacientais, kuriems taikoma priverstinė hospi-
talizacija, priverstinė diagnostika ar priverstinio 
gydymo priemonės, arba laisvės atėmimo vietų 
gydymo įstaigose, asmens sveikatos priežiūros įs-
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taigose ir tarnybose, esančiose pataisos įstaigose ir 
areštinėse, kuriems nustatoma 37 valandų darbo 
laiko norma per savaitę. 

Dėl dantų protezavimo paslaugų

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos mi-
nistras 2017 m. birželio 29 d. įsakymu Nr. V-805 
pakeitė Dantų protezavimo paslaugų išlaidų kom-
pensavimo iš Privalomojo sveikatos draudimo fon-
do biudžeto tvarkos aprašą, patvirtintą Lietuvos 
Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2005 m. 
lapkričio 21 d. įsakymu Nr. V-890 „Dėl Dantų 
protezavimo paslaugų išlaidų kompensavimo iš 
Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto 
tvarkos aprašo patvirtinimo“.

Vadovaujantis įsakymu, dantų protezavimo 
paslaugų išlaidos kompensuojamos iš Privalomojo 
socialinio draudimo fondo (toliau – PSDF) biudže-
to asmenims pagal faktines dantų protezavimo 
išlaidas, bet ne daugiau kaip 413,51 (buvo 397,22) 
balo asmenims, kuriems sukako senatvės pensijos 
amžius, asmenims, kurie pripažinti nedarbingais 
arba iš dalies darbingais, turintiems mažiau kaip 
10 funkciškai visaverčių kontaktuojančių natūra-
lių ar kokybiškų protezuotų antagonistinių dantų 
porų nuo pirmojo krūminio danties iki kitos pusės 
pirmojo krūminio danties, taip pat diagnozavus di-
desnį nei II laipsnio patologinį visų dantų nudilimą 
(nudilęs daugiau kaip 1/3 danties vainiko aukščio), o 
turintiems bedantį apatinį žandikaulį 4, 5 ir 6 dantų 
srityje mažesnio nei 12 mm aukščio 1272,31 (buvo 
1222,20) balo. 

Vaikams, kurių kramtymo sistema dar vystosi, 

kai protezuojama laikinais dantų protezais, paga-
mintais iš laboratorijoje ar odontologijos kabine-
te polimerizuojamų polimerų, arba standartiniais 
apsauginiais metaliniais vainikėliais, dantų proteza-
vimo paslaugų išlaidos kompensuojamos iš PSDF 
biudžeto asmenims pagal faktines dantų prote-
zavimo išlaidas, bet ne daugiau kaip 211,04 (buvo 
202,73) balo, o vaikams, kurių kramtymo sistema 
iš esmės susiformavo, kai protezuojama ilgalaikių 
konstrukcinių medžiagų dantų protezais, išskyrus 
dantų protezų gamybai skirtas skaitmenines tech-
nologijas, – 1272,31 (buvo 1222,20) balo.

Dėl sveikatos priežiūros įstaigų veiklos 
apskaitos ir atskaitomybės tvarkos

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos mi-
nistras 2017 m. rugpjūčio 9 d. įsakymu Nr. V-957 
pakeitė Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos 
ministro 1999 m. lapkričio 29 d. įsakymą Nr. 515 
„Dėl sveikatos priežiūros įstaigų veiklos apskaitos 
ir atskaitomybės tvarkos“.

Vadovaujantis įsakymu, elektroniniu būdu ga-
lima pildyti visas privalomas sveikatos statistikos 
apskaitos ir kitas tipines formas, naudojamas svei-
katos priežiūros įstaigose, laikantis teisės aktuose 
nustatytų šių formų turinio reikalavimų. Elektro-
niniu būdu užpildyti dokumentai išspausdinami, 
jei dėl technologinių dalykų jų gauti neįmanoma 
iš įstaigų informacinių sistemų ar per Elektroninės 
sveikatos paslaugų ir bendradarbiavimo infras-
truktūros informacinę sistemą (toliau – ESPBI IS) 
arba atitinkamos formos apskaitos dokumentų rei-
kia teisėtvarkos institucijoms ir teismams jų funkci-

joms vykdyti. 
Elektroniniu būdu užpildyti apskaitos doku-

mentai nespausdinami ir neperklijuojami į po-
pierinės formos ambulatorines asmens sveikatos 
istorijas. Įstaigų veiklą prižiūrinčios valstybės ins-
titucijos ar įstaigos elektroniniu būdu užpildytus 
apskaitos dokumentus gali gauti skaitmeninėse 
laikmenose iš įstaigų informacinių sistemų arba 
per ESPBI IS.

Pažymime, kad įsakymas nustato sveikatos 
priežiūros įstaigoms pareigą laikytis šio įsakymo, 
Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės 
apsaugos įstatymo ir kitų teisės aktų nustatytų 
apskaitos dokumentų, asmens duomenų ir ypatin-
gų asmens duomenų tvarkymo reikalavimų.

Dėl normos

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos mi-
nistras 2017 m. rugsėjo 8 d. įsakymu Nr. V-1069 
pakeitė Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos 
ministro 2007 m. spalio 16 d. įsakymą Nr. V-835 
„Dėl Lietuvos medicinos normos MN 24:2007 
„Gydytojo odontologo padėjėjas. Teisės, pareigos, 
kompetencija ir atsakomybė“ patvirtinimo“ ir iš-
dėstė jį nauja redakcija.

Pažymime, kad Lietuvos medicinos norma MN 
24:2007 „Gydytojo odontologo padėjėjas. Teisės, 
pareigos, kompetencija ir atsakomybė“ įsigaliojo 
2017 m. rugsėjo 9 d.

Išsamiai su teisės aktais galite susipažinti inter-
neto svetainėje www.odontologurumai.lt  

Rūmų teisininkė Jūratė Goštautienė

Reklama. Užs. Nr. 47.003
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Nors Lietuvos gyventojai yra patenkinti jiems suteikiamų odontologinių paslaugų kokybe (2017 m. birželio mėnesio „Bal-
tijos tyrimų” apklausa „Lietuvos gyventojų tyrimas apie odontolgų darbą“), patiems odontologams susirūpinimą kelia tai, 
kad kokybiškos burnos priežiūros paslaugos vis dar nėra vienodai lengvai prieinamos visiems. Labiausiai dėl to nukenčia 
vaikai, neįgalieji, specialiųjų poreikių turintys asmenys ir senjorai. Maža to, įsisenėjusias problemas norinčius spręsti gydy-
tojus odontologus varžo ir biurokratinės kliūtys. Visgi situacija ženkliai pagerėtų atlikus vos kelis svarbius žingsnius. 

Skirti nuolatinį finansavimą vaikų burnos 
ligų profilaktikai. 2016 m. sausio 8 d. patvirtin-
toje Nacionalinėje burnos sveikatos 2016−2020 
metų programoje Lietuvoje buvo numatyta in-
dividuali, kolektyvinė ir visuomeninė burnos ligų 
profilaktika. Kiekvienas vaikas bent kartą per me-
tus turėtų apsilankyti ne tik pas gydytoją odon-
tologą, bet ir pas burnos higienistą, kuris vykdo 
individualią burnos ligų profilaktikos programą, 
turėtų būti renkami epidemiologiniai duomenys. 
Burnos higienistai turi būti įtraukti ir į kolekty-
vinės burnos ligų profilaktikos programos vyk-
dymą ikimokyklinėse institucijose ir mokyklose. 
Visuomeninė burnos ligų profilaktikos dalis turi 
užtikrinti, kad vaikams iki 18 metų ikimokykli-
nėse institucijose ir mokyklose būtų teikiamas 
sveikas, kokybiškas maistas, nuo kurio taip pat 
priklauso burnos sveikata. Visuomeninė burnos 
ligų profilaktia taip pat numato, kad vaikų burnos 
sveikata turi rūpintis ne tik patys vaikai, jų tėvai, 
globėjai, gydytojai odontologai, bet ir visuomenė, 
žiniasklaida, valstybinės institucijos. Tačiau valsty-
bės biudžete iki šiol taip ir nenumatyta lėšų šiai 
programai finansuoti. Odontologų bendruomenė 
sutaria, kad profesionali ligų prevencija yra labai 
svarbi siekiant išsaugoti sveikus vaikų dantis, todėl 
jai reikėtų skirti ypatingą prioritetą. 

Leisti odontologams praktikuoti kaip lais-
vosios profesijos atstovams. Laisvoji profesija 
Lietuvos įstatymuose įvardinama kaip tokia, kuria 
reikiamą kvalifikaciją turintys gyventojai verčiasi 
asmeniškai, atsakingai ir profesiniu atžvilgiu nepri-
klausomai. Nors gydytojai odontologai yra laisvųjų 
profesijų sąraše, realybėje tokiai praktikai kelią už-
kerta odontologijos praktikos įstatymo pakeitimo 
projektas. Jame nurodyta, kad gydytojai odonto-
logai gali dirbti tik pagal darbinius santykius, kai 
kitiems medicinos srities specialistams ir visiems 
kitiems laisvųjų profesijų atstovams tokie reikala-
vimai nekeliami. Lietuvos Respublikos odontologų 
rūmai siekia priminti valstybei, kad visiems laisvųjų 
s profesijų atstovams turėtų būti taikomos lygios 
sąlygos. Odontologus, kaip laisvosios profesijos 
atstovus, įteisinantis įstatymo pakeitimo projektas 
šiuo metu svarstomas Seime.

Įteisinti savanorystę. Minėto įstatymo projek-
tas labai pagelbėtų ir įgyvendinant savanorystės 
idėją Lietuvoje. Iki šiol savanoriškos odontologijos 
paslaugos galėjo būti teikiamos tik toje klinikoje, 
kurioje gydytojas savanoris dirba. Tai labai kompli-
kavo situaciją, nes jei odontologijos klinika nenorė-
jo teikti nemokamų savanoriškų paslaugų, odon-

tologas atsidurdavo aklavietėje. Priėmus naują 
odontologijos praktikos įstatymo projekto pataisą, 
odontologas galėtų tokias paslaugas teikti įstaigo-
je, kuri turi odontologijos kabinetą (pvz.: senjorų 
globos namai, vaikų globos namai), sudarydamas 
civilinę paslaugų teikimo sutartį su ta įstaiga. Tai ne 
tik pagerintų odontologinių paslaugų prieinamumą, 
bet ir ypač palengvintų gyvenimą neįgaliesiems, ku-
riems atvykimas į odontologijos kliniką yra sudė-
tingas. 

Sudaryti galimybę neįgaliesiems bei asme-
nims su specialiaisiais poreikiais gauti odonto-
loginę priežiūrą savo namuose. Lietuvoje šiems 
asmenims vis dar sunku gauti prieinamą ir visa-
vertį gydymą. Šiuo metu šalyje galiojantys teisės 
aktai neleidžia teikti odontologinės pagalbos ne 
gydymo įstaigoje, neturinčioje odontologinės 
priežiūros (pagalbos) licencijos. Odontologijos 
praktika užsiimti galima tik sveikatos priežiūros 
įstaigoje, turinčioje licenciją veiklai, ir tik gydyto-
jui odontologui, turinčiam praktikos licenciją ir 
sudariusiam darbo sutartį su šia įstaiga. Atvykti 
į gydymo įstaigą neįgaliesiems bei asmenims su 
specialiaisiais poreikiais gali padėti specialusis sa-
vivaldybių transportas, tačiau dar palankesnis 

sprendimas būtų suteikti jiems bent dalį odonto-
loginių paslaugų jų namuose ar globos įstaigose. 

Šie odontologų bendruomenei itin svarbūs 
klausimai ir pasiūlymai buvo aptarti tarptautinėje 
odontologų konferencijoje „Baltijos jūros regiono 
šalių odontologijos dienos“, kurioje Lietuvos atsto-
vai kartu su Europos odontologų tarybos (CED), 
vienijančios daugiau nei 340 tūkst. narių iš 32 na-
cionalinių asociacijų, prezidentu dr. Marco Landi, 
Baltijos jūros regiono šalių odontologų asociacijų 
atstovais dalinosi geraisiais odontologijos praktikos 
pavyzdžiais ir pasirašė pareiškimą, numatantį prie-
mones, padėsiančias visiems Europos šalių gyven-
tojams užtikrinti prieinamą odontologinį gydymą.

Odontologų pareiškimas perduotas visoms Eu-
ropos Sąjungos šalių, kurias vienija Europos odon-
tologų taryba (CED), odontologų asociacijoms, 
o jos sieks pakeitimų įgyvendinimo nacionaliniu 
mastu. Su priimtu pareiškimu supažindinta  Lie-
tuvos Respublikos prezidentė, Seimo Pirmininkas, 
Vyriausybė, sveikatos apsaugos ministras bei Svei-
katos reikalų komitetas. 

Rūmų viešųjų ryšių specialistė
Justina Steponavičiūtė

Keli žingsniai odontologinio 
gydymo prieinamumui pagerinti

AKTUALI INFORMACIJA 
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2017 metų rugpjūčio 29 dieną Feria de Madrid parodų centre prasidėjo 105-asis pasaulinis FDI World Dental Federation 
kongresas. Iki rugsėjo 1 dienos Madridas (Ispanija) buvo tapęs pasauline odontologų sostine. Kongresą organizavo FDI 
World Dental Federation kartu su Ispanijos odontologų asociacija, kurios prezidentas dr. Óscar Castro Reino pažymėjo, 
kad renginys tapo neįkainojama patirtimi bei dideliu žingsniu į priekį šios Pietų Europos šalies odontologijai. Tūkstančiai 
odontologų iš viso pasaulio susirinko sužinoti naujausių savo profesinės srities tendencijų, susipažinti su naujausiomis 
odontologinėmis medžiagomis.

Daugiau nei 200 Ispanijos ir tarptautinių kom-
panijų dalyvavo parodoje ir pristatė naujausią 
odontologinę įrangą, medžiagas ir burnos higienos 
priemones. Per keturias dienas mokslinėje kon-
greso programoje buvo galima išgirsti 130 garsių 
savo srities ekspertų pranešimus iš daugiau nei 30 
pasaulio šalių. Papildomai kongreso dalyviai turėjo 
galimybę nemokamai dalyvauti specialiose sesijose, 
tokiose kaip Pasaulinės burnos sveikatos forumas 
bei FDI Mokslo komiteto forumas, kuriuose buvo 
aptariamos pasaulinės periodonto sveikatos ir at-
sparumo antimikrobiniams preparatams aktualijos.

Reikšmingas šių metų kongreso įvykis  – dr. 
Kathryn Kell iš Jungtinių Amerikos Valstijų kaip 
FDI World Dental Federation prezidentės ka-
dencijos pradžia. Naujoji prezidentė pažymėjo, 
kad pagrindiniu organizacijos iššūkiu išliks burnos 
sveikatos kaip bendros organizmo sveikatos da-
lies supratimo skatinimas. FDI World Dental Fe-

deration vertins burnos sveikatos reikšmę žmonių 
gyvenimui, darbui ir bendrai gerovei. 

Kongrese Madride FDI pristatė naują 2018–
2020 metų Pasaulinės burnos sveikatos dienos 
kampaniją ir paskelbė ateinančių trejų metų temą 
„Sakyk „aa...“ („Say ahh“). Kampaniją sudarys trys 
potemės: 2018  metais „Sakyk „aa...“: galvok apie 
burną, galvok apie sveikatą“ („Say ahh: Think mou-

th, think health“) didins žmonių raštingumą burnos 
sveikatos srityje; 2019 metais „Sakyk „aa...“: veik 
dėl burnos sveikatos“ („Say ahh: Act on mouth he-
alth“) plės blogos burnos sveikatos įtakos bendrai 
sveikatai ir gyvensenai supratimą; ir 2020 metais 
„Sakyk „aa...“: vienykimės burnos sveikatai“ („Say 
ahh: Unite for mouth health“) skatins pozityvius 
veiksmus burnos sveikatai išsaugoti. 

RENGINIAI

105-asis Pasaulinės odontologų 
federacijos kongresas

Dr. Kathryn Kell – naujai išrinkta FDI World Dental 
Federation prezidentė – pažymėjo, kad pagrindiniu 
organizacijos iššūkiu išliks burnos sveikatos kaip bendros 
organizmo sveikatos da lies supratimo skatinimas. 
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 Kaip ir kiekvienais metais, generalinės asam-

blėjos metu priimtos rezoliucijos.
Dėl reklamos odontologijoje. Re-

klamos gausa odontologijoje gali turėti įtakos 
odontologams, taip pat pacientų odontologijos 
kaip profesijos suvokimui. Reklama odonto-
logijoje turi būti etiška ir suteikti pacientams 
tik tokią informaciją, kuri paciento interesus 
iškelia aukščiau kitų bei nekelia pavojaus odon-
tologijos kaip profesijos reputacijai. Reklama 
odontologijoje neturėtų pabrėžti komercinių 
odontologinių paslaugų aspektų. Tai padidin-
tų visuomenės pasitikėjimą profesija ir laikui 
bėgant pagerintų burnos sveikatos priežiūros 
standartus. Reklama odontologijoje turi būti 
tiksli, objektyvi, t. y. paremta faktais, bet ne as-
menine nuomone, įsitikinimu ar interpretacija. 
Ji turi kurti profesionalų gydytojų odontologų ir 
pačios profesijos įvaizdį, turi būti subalansuota 
tam tikro gydymo privalumų bei trūkumų at-
žvilgiu. Reklama odontologijoje negali būti me-
laginga, neaiški, perdėta, klaidinanti, apgaulinga, 
dviprasmiška, trikdanti, palyginamoji ar žemi-
nanti kitus odontologus, nurodanti medžiagos 
ar metodo pranašumą ar unikalumą, sukelianti 
nereikalingą rūpestį ar stresą; skatinanti nerea-
lius lūkesčius ir t. t.

Dėl CAD / CAM odontologijos. FDI re-
mia CAD/CAM odontologijos mokslinius tyrimus 
ir vystymąsi siekiant pagerinti galutinio produkto 
kokybę ir sumažinti kainą, skatina mokslininkų ir 
gamintojų bendradarbiavimą siekiant geriau infor-
muoti ir šviesti odontologus apie inovatyvius gy-
dymo būdus, remia tarptautinių standartų ir sis-
temų sukūrimą, kad būtų užtikrintas CAD / CAM 
sistemų tarpusavio suderinamumas, medžiagų, 
naudojamų CAD/CAM sistemoje, tarptautinių 
standartų sukūrimą, odontologų bei dantų tech-
nikų mokymą ir tobulinimą CAD  /  CAM odon-
tologijoje nacionaliniu, regioniniu bei tarptautiniu 
lygmeniu. 

Dėl tęstinio tobulinimo(si) odontolo-
gijoje. Dėl spartaus mokslo vystymosi nuolatinis 
tobulinimasis yra privalomas odontologams bei 
odontologų asociacijoms. Naujas mokslo žinias 
būtina pritaikyti saugant burnos sveikatą, gydant 
dantis bei sprendžiant visuomenės sveikatos siste-
mos iššūkius. Odontologai privalo reaguoti į besi-
keičiančius visuomenės poreikius, suprasti ir įdiegti 
praktikoje naujausias technologijas ir žinias. Todėl 
FDI kviečia nacionalines odontologų asociacijas 
nuolat atnaujinti odontologų žinias apie burnos 
ligų profilaktiką ir gydymą, užtikrinti odontolo-
gams galimybę nuolat tobulintis, rekomenduoti 
tobulinimosi kursus, didinančius jų klinikinę patirtį 
ir kompetenciją kitose medicinos srityse, užtikrinti 
nuolatinį tobulinimosi kursų vertinimą pagal koky-
bę, turinį ir dalyvių skaičių.

Dėl burnos sveikatos išsaugojimo 
visą gyvenimą. Žmonių gyvenimo trukmė 
ilgėja. Burnos sveikatos išsaugojimas pagerina 
gyvenimo kokybę ir gerovę. Globalizacija, ur-
banizacija, besikeičiančios socialinės normos ir 
technologijų vystymasis turi įtakos ir sveikatai. 
Siekiama išsaugoti visus dantis žmonėms iki 65 
metų amžiaus ir vyresniems, užtikrinant burnos 
sveikatos priežiūrą ir ligų profilaktiką visą gyve-
nimą. Dantų ėduonies ir periodonto ligų rizika 
atsiranda jau prenataliniame periode, vaikystėje 
ir paauglystėje, ji nėra nulemta vien daugėjančių 
rizikos veiksnių suaugusiojo gyvenimo periodu. 
FDI ragina organizacijas, visuomenę ir atskirus 

žmones stiprinti lėtinių ir burnos ligų prevenciją 
integruojant burnos ligų profilaktiką į kitų svei-
katinimo programų vykdymą, įdiegti burnos ligų 
prevencines priemones pagrindinėse visuomeni-
nėse įstaigose  – vaikų darželiuose, mokyklose, 
darbovietėse, slaugos namuose, kviečia nacio-
nalines sveikatos draudimo kompanijas remti 
reguliarius profilaktinius burnos sveikatos tikri-
nimus visoms amžiaus grupėms, šviesti žmonių 
su specialiaisiais poreikiais slaugytojus ir globė-
jus, pripažinti odontologo kaip lyderio vaidmenį 
saugant burnos sveikatą ir skatinant burnos ligų 
prevenciją visą gyvenimą.

Dėl odontologinio skausmo valdymo. 
Skausmas yra dažnas pojūtis, turintis didelį so-
cialinį poveikį. Jo ekonominė įtaka pasireiškia 
sveikatos priežiūros įstaigoms, darbingumo 
praradimu, sumažėjusiu produktyvumu, sun-
kumais mokantis ir t. t. Bet koks medikamentų 
parinkimas odontologiniam skausmui valdyti 
turi būti paremtas išsamia paciento medicinine 
anamneze, įtraukiant sistemines ligas, chirurgi-
nes ir klinikines intervencijas bei nėštumą. Prieš 
bet kokią intervenciją būtina odontologinio 
skausmo diferencinė diagnostika, remiantis kli-
nikiniu ir radiologiniu ištyrimu. Būtina atsižvelg-
ti į anksčiau buvusias nepageidaujamas ar aler-
gines reakcijas į tam tikrus medikamentus, taip 
pat turėti omenyje ir galimas vaistų tarpusavio 
sąveikas. Atitinkama anestetikų blokada daugu-
moje atvejų rekomenduojama prieš klinikines 
intervencijas odontogeniniam skausmui gydyti. 
Klinicistas turi asmeniškai kiekvienam pacientui 
parinkti labiausiai jam tinkantį anestezijos me-
todą, užtikrinantį pakankamą anestezijos gylį 
ir trukmę. Pooperacinio skausmo kontrolės 
protokolas turi būti sudaromas atsižvelgiant į 
skausmo sunkį ir klinikinę išraišką. Rekomen-
duojama analgezinį medikamentą skirti ne tik 
pagal pageidaujamą klinikinį efektą, bet ir pagal 
mažiausią šalutinio poveikio pasireiškimo riziką. 
Jei skausmas negali būti kontroliuojamas stan-
dartinėmis klinikinėmis ir farmakologinėmis 

priemonėmis, pacientas kuo skubiau turi būti 
nukreipiamas tinkamai specializuotai priežiūrai.

Dėl fluoridų naudojimo burnos ligų 
profilaktikoje. Maža fluoridų jonų koncentracija 
danties paviršiuje lėtina arba stabdo deminerali-
zacijos procesus bei skatina danties audinio remi-
neralizaciją. Todėl FDI skatina visas šalis pripažinti, 
kad universalus fluoridų prieinamumas burnos 
sveikatai išsaugoti yra dalis pagrindinės žmogaus 
teisės į sveikatą. FDI skatina visos populiacijos 
mastu užtikrinti galimybes naudoti fluoridus dantų 
ėduonies profilaktikai, visomis tinkamomis prie-
monėmis skleisti informaciją apie fluoridų naudą 
burnos sveikatai išsaugoti ir apie fluoridų svarbą 
neertminiams ėduonies pažeidimams gydyti. FDI 
kviečia vyriausybes sumažinti ar visiškai panaikinti 
fluoridų produktų burnos sveikatai išsaugoti ap-
mokestinimą.

Dėl odontologinio gydymo kokybės. 
FDI pripažįsta kokybiško odontologinio gydy-
mo reikšmę geresnei visuomenės sveikatos 
būklei, skatina švietimą, mokslo bei resursų 
pasiskirstymą odontologinio gydymo kokybei 
gerinti individualiu, visuomeniniu ir populiaciniu 
lygmeniu, ragina bendradarbiauti ir konsultuo-
tis dėl odontologinio gydymo kokybės su naci-
onalinėmis bei tarptautinėmis organizacijomis, 
skatina dalyvauti ir vykdo veiksmus odontolo-
ginio gydymo kokybei užtikrinti pasauliniuose 
bei nacionaliniuose kongresuose, skatina koky-
bės vertinimo kompetencijų ugdymą rengiant 
odontologus ir organizuojant jų tobulinimosi 
renginius, pripažįsta odontologo ir paciento 
tarpusavio bendravimo svarbą kokybei už-
tikrinti ir gerinti, rekomenduoja nuolatinius 
odontologinio gydymo kokybės gerinimo kur-
sus odontologo praktikoje.

Kitas FDI kongresas vyks 2018 metų rugsėjo 
5–8 dienomis Buenos Airėse (Argentina).  

Lietuvos Respublikos odontologų rūmų
tarybos pirmininko pavaduotoja

doc. dr. Vilma Brukienė 

Šalys dalyvavusios 105-ajame Pasaulinės odontologų federacijos kongrese
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Vilniaus teritorinis skyrius šiuo metu jungia 2 606 narius.

Įdomu ir malonu prisiminti, kad nuo to laiko, kai 
prieš 11 metų buvau pirmą kartą išrinkta Vilniaus 
teritorinio skyriaus vadove, prie mūsų prijungė 1 
212 naujų narių.

Šiuo metu skyrius jungia 1 382 gydytojus odon-
tologus ir gydytojus odontologus specialistus, 385 
dantų technikus, 664 gydytojų odontologų padėjė-
jus, 138  burnos higienistus, 35 higienistus padėjėjus 
ir 2 dantų technikus padėjėjus.

Vilniaus teritorinis skyrius turi vieną sam-
domą etatu dirbančią darbuotoją – tai skyriaus 
sekretorė Gema Jautakienė, į kurią visada ga-
lima kreiptis tel.: 8 652 22 290 arba el. paštu: 
vilnius@odontologurumai.lt

Šiuo metu Skyriaus atstovas LR odontologų 
rūmų taryboje yra doc. dr. Vilma Brukienė, Sky-
riui vadovauja gydytoja odontologė ortopedė 
Vilija Bučienė. Skyriaus valdybą sudaro: gydytoja 
odontologė ortopedė Lyra Žemrietienė, gydy-
tojas odontologas ortopedas Vytautas Kyga, 
gydytojas odontologas ortopedas Jonas Ravic-
kas, gydytojas odontologas Valdas Mameniškis, 
gydytoja odontologė Virginija Naginienė, burnos 
higienistė Vita Starytė, gydytojo odontologo pa-
dėjėja Valentina Nikiforova, dantų technikė Ra-
munė Petkelienė ir dantų technikas Gediminas 
Adakauskas. Etikos komisijai vadovauja gydyto-
jas odontologas ortopedas Rolandas Viliamas, 
nariai: dr. Rasa Račienė, dantų technikė Daivutė 
Pranulienė, gydytojo odontologo padėjėja Da-
nutė Stankauskienė. 

Skyriaus valdybos ir etikos komisijos posėdžiai 
vyksta du kartus per metus, prieš Skyriaus konfe-
renciją, o reikalui esant ir dažniau.

Nuo praeito rudens įvyko 2 posėdžiai. Skyriaus 
valdybos pasėdyje, vykusiame 2016 m. spalio 21 d., 
buvo nuspręsta Šv. Apolonijos nominacijai siūlyti 
skyriaus narį, LROR tarybos pirmininką Alvydą 

Šeikų už Odontologų rūmų vientisumo ir veiklos 
tęstinumo išsaugojimą. Taip pat posėdyje buvo nu-
spręsta Geriausio metų dantų techniko nominacijai 
už profesinę ir edukacinę veiklą pasiūlyti Rolandą 
Andrijauską.

LR odontologų rūmų tarybos nutarimu 2017 
m. Šv. Apolonijos šventę buvo pavesta organizuoti 
Vilniaus teritoriniam skyriui, kas ir buvo padaryta.

2017 m. vasario 11 d. šventė prasidėjo šv. Mišio-
mis Vilniaus širdyje, Vilniaus šv. Stanislovo ir šv. Vla-
dislovo arkikatedroje bazilikoje. Kunigas Virginijus 
Česnulevičius aukojo šv. Mišias už odontologų ben-
druomenę. Po to šventė tęsėsi Vilniaus Mažajame 
teatre, kur buvo apdovanoti ir pagerbti nominan-
tai, klausėmės vieno iškiliausių visų laikų Lietuvos 
tenorų maestro Virgilijaus Noreikos dainų ir arijų 
iš populiarių operų ir operečių.

Šventinė vakaronė vyko Neringos restorane, 
kur be kita ko plojimais palydėjome savo kolegų 
meninius pasirodymus: su savo šokių partneriais 
šoko gydytoja odontologė ortopedė Lyra Žemrie-
tienė, gydytoja odontologė ortodontė dr. Diana 
Baubinienė, savo mėgstamas dainas dainavo gydy-
toja odontologė Justė Savickienė ir mūsų šventės 
dalyvis iš Klaipėdos dantų technikas Artūras Savi-
čenko.

Vilniaus teritorinis skyrius pagal tradiciją savo 
nariams per vienerius metus organizuoja du tobu-
linimosi renginius – pavasarį ir rudenį.  

Pavasarinis renginys įvyko balandžio 7 d. Esu 
labai dėkinga lektoriams, pasidalinusiems savo ži-
niomis su kolegomis: asist. gydytojui odontologui 
periodontologui Arūnui Rimkevičiui, doc. dr. Lino 
Zalecko rezidentui gydytojui ontologui Kristupui 
Gutauskui, gydytojai ortodontei dr. Dianai Baubi-
nienei, gydytojai ontologei Violetai Raslanienei, dr. 
Povilui Kalesinskui ir ypač doc. dr. Rasmutei Mane-
lienei, skaičiusiai paskaitą be atlygio .

Šiais metais pirmą kartą Vilniaus teritorinio 
skyriaus konferencija vasaros pabaigoje įvyko 
Alytuje. Pradžioje teko išgirsti vieną kitą nuogąs-
tavimą, esą, „kodėl ne Vilniuje?“, „kas ten susirinks 
Alytuje?“ ir pan. Tačiau į konferenciją susirinko 
129 Rūmų nariai iš Alytaus, Prienų, Marijampolės, 
Lazdijų ir kt.

Esu dėkinga už idėją ir be atlygio skaitytą 
paskaitą dr. Dainiui Razukevičiui, burnos, veido ir 
žandikaulių chirurgui. Labai nuoširdžiai noriu pa-
dėkoti alytiškei Vilniaus teritorinio skyriaus koordi-
natorei gydytojai odontologei Vilmai Verseckienei 
už iniciatyvą ir organizacinę veiklą: be jos pastangų 
kažin, ar renginys būtų toks vykęs. Taip pat noriu 
padėkoti lektoriams: gydytojai periodontologei dr. 
Solveigai Kelbauskienei, gydytojai ortodontei dr. 
Dianai Baubinienei, gydytojai endodontologei dr. 
Gretai Lodienei ir gydytojai odontologei Violetai 
Raslanienei.

Savo ruožtu norėčiau visus pakviesti į Vilniaus 
skyriaus konferenciją „Kauno dienos Vilniuje“, kuri 
vyks šių metų spalio 20 d., penktadienį, 13 val. Vil-
niaus Sausio 13-osios g. 2. Šios konferencijos idėja 
kilo todėl, kad kolegos vilniečiai retai turi galimybę 
išgirsti puikių lektorių iš Kauno paskaitas.

Konferencijoje paskaitas skaitys prof. Ričardas 
Kubilius, med. dr. Gintaras Janužis, gydytoja endo-
dontologė Daiva Sabaliauskienė ir gydytojas perio-
dontologas Gytis Naumavičius.

Savitarpio supratimo ir kvalifikuotų vertinimų 
bei patarimų dvasia turėtų gyvuoti Skyriuje nuo-
latos. Norėtųsi visiems mūsų Skyriaus nariams ir 
kolegoms palinkėti sveikatos, sėkmės ir kantrybės. 

Vilija Bučienė, 
gydytoja odontologė ortopedė, 

LR odontologų rūmų Vilniaus teritorinio 
skyriaus vadovė 

Odontologų rūmų Vilniaus 
teritorinis skyrius

AKTUALI INFORMACIJA 

Tarptautinė odontologų diena Vilniaus teritoriniame skyriuje
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Odontologų rūmų Kauno 
teritorinis skyrius

AKTUALI INFORMACIJA 

Norint atlikti didžius darbus, reikia ne tik veikti, bet ir svajoti, ne tik planuoti, bet ir tikėti... (Anatole France) 

Lietuvos Respublikos odontologų rūmų Kau-
no teritorinis skyrius (toliau – Skyrius) skaičiuoja 
penkiolikos metų darbo sukaktį ir džiaugiasi ne tik 
darbinga bei draugiška atmosfera, bet ir kolegų 
aktyvumu. Skyrius yra Rūmų filialas, atliekantis 
dalį Rūmų funkcijų Kauno ir Marijampolės srityse. 

Jis įsteigtas ir veikia vadovaujantis LR įsta-
tymais, Odontologų rūmų statutu, Odontologų 
profesinės etikos kodeksu bei Skyriaus nuosta-
tais. Skyriaus steigėjas yra LR odontologų rū-
mai. 

Šiek tiek istorijos. 2004 m. liepos 10 d. pirma-
jame Kauno teritorinio skyriaus susirinkime buvo 
paskelbta apie Skyriaus įkūrimą. 2004  m. spalio 
8  dieną Skyrius įregistruotas ir pradėjo aktyvią 
veiklą. 

Skyriaus organai yra skyriaus vadovas, skyriaus 

valdyba ir skyriaus etikos komisija. Skyriaus vado-
vė – Ramunė Kiaunienė (gyd. odontologė). 

Skyriaus valdybą sudaro trys nariai: Giedrė 
Grigaitė (gyd.  odontologė), Rita Juchnevičienė 
(burnos higienistė), Raimundas Bagdonas (dantų 
technikas). 

Skyriaus etikos komisijoje dirba etikos komisijos 
pirmininkas – dr. Gintaras Janužis (veido ir žandi-
kaulių chirurgas) ir nariai – Danguolė Mieldažienė 
(burnos higienistė), Alvydas Kavaliauskas (dantų 
technikas). Skyriaus vadybininkė tvarko Kauno te-
ritorinio skyriaus registrą, padeda organizuoti to-
bulinimosi renginius, teikia informaciją apie Rūmų 
veiklą telefonu, elektroniniu paštu.

Skyriuje šiuo metu yra 2 657 nariai (1 diagra-
ma), kurių skaičius vis auga.

Skyrius prižiūri, kad Skyriaus veiklos teritorijos 

Rūmų nariai tinkamai atliktų savo profesines parei-
gas, laikytųsi Odontologų profesinės etikos kodek-
so ir Rūmų statuto. 

Skyrius aktyviai organizuoja Skyriaus veiklos te-
ritorijos Rūmų narių profesinės kvalifikacijos tobu-
linimą ir kontroliuoja tobulinimosi tvarkos laikymą-
si. Esame organizavę šiuos teorinius tobulinimosi 
renginius: ,,Naujovės endodontijoje“, „Infekcijų 
kontrolė“, „Aktualūs sprendimai odontologijoje“, 
„Gydytojo odontologo ir dantų techniko komandi-
nio darbo ypatumai“, „Dantų protezavimas – nuo 
planavimo iki rezultato“, „Odontologinio paciento 
tyrimas: nuo gydymo plano iki rezultato“, „Odon-
tologijos mokslo ir praktikos naujienos“.

Džiaugiamės, kad organizuojamų renginių 
metu susipažįstame su vis daugiau savo Skyriaus 
narių, galime įsigilinti į kolegų problemas, patarti 

LR odontologų rūmų Kauno teritorinio skyriaus atstovai
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ir padėti. Stengiamės bendrauti su nariais, teikti 
visokeriopą informaciją. Informacijos sklaida la-
bai aktyviai užsiima Kauno krašto koordinatoriai: 
Giedrė Grigaitė, Rytis Vilmantas Kaubrys, Alvy-
das Kavaliauskas, Lina Gervatauskienė, Lina Na-
čajienė, Nijolė Katilienė. 

Skyrius aktyviai prisideda organizuojant Rūmų 
konferencijas, tarptautinius kongresus ir šventes. 
Ypač svarbi mums yra Šv. Apolonijos diena – visų 
mūsų profesinė šventė. Pastarąjį laikotarpį džiau-
giamės savo skyriuje turėdami visą būrį Šv. Apo-
lonijos nominantų: prof. R. Kubilių, prof. S. Milčiu-
vienę, prof. A. Šurną, doc. J.  Jonaitį. Didžiuojamės 
geriausiais metų dantų technikais: R.  Bagdonu, 
E. Barsevičiumi, A. Survila. Džiaugiamės, kad Kau-
no teritorinio skyriaus valdyboje dirba Metų bur-
nos higienistė Rita Juchnevičienė, kuri ypač nuo-
širdžiai rūpinasi vaikų dantų profilaktikos sritimi. 
Nemažas būrys Kauno krašto higienistų per pasta-
rąjį laikotarpį Šv. Apolonijos šventėje taip pat buvo 
įvertinti kaip geriausi metų specialistai: J. Zūbienė, 
K.  Saldūnaitė, valdybos narė R.  Juchnevičienė, 
D. Mačiulienė. Didžiuojamės aktyviais Kauno teri-
torinio skyriaus nariais, kurie buvo įvertinti Rūmų 
ir SAM garbės raštais: G. Grigaitė, R. Lavrukėnie-
nė, L.  Gervatauskienė, A.  Kubilienė, N.  Katilienė, 
dr. R. Vėberienė, K. Bušauskas, dr. G. Janužis, doc. 
D. Sakavičius.

Kauno teritorinis skyrius aktyviai dalyvauja 
burnos ligų profilaktikos renginiuose ir organizuo-
ja paskaitas jaunimui, aiškina taisyklingos mitybos 
svarbą dantų ėduonies profilaktikai. Ypatingą dė-
mesį skyrėme organizuodami burnos ertmės ligų 
profilaktikos renginius darželiuose ir mokyklose, 
vaikams aiškinome taisyklingos burnos ertmės 
higienos pamokėles pasitelkę dantų modelius, pa-
sakojome apie sveikos mitybos svarbą, mokėmės 
taisyklingo dantų valymo. 

Ne rečiau kaip kartą per ketvirtį Skyriaus val-
dyba rengia posėdžius, kuriuose sprendžiame vi-
siems aktualius klausimus. Aptariame tobulinimo-
si renginių temas, pasidaliname informacija apie 
Rūmų tarybos darbą, išklausome ir aptariame 
narių pasiūlymus bei pastabas. Savo darbo patirti-
mi pasidaliname su kitais skyriais, džiaugiamės iš jų 
galėdami gauti daug naudingų patarimų.

Skyrius gina Skyriaus veiklos teritorijos Rūmų 
narių teises, teikia jiems visokeriopą pagalbą spren-
džiant odontologų profesinius, socialinius, eko-
nominius ir kitus klausimus. Valdyba informaciją 
nariams skleidžia internetu, telefonu bei per koor-
dinatorius.

Skyriaus etikos komisija svarsto Rūmų veiklos 
teritorijos Rūmų narių profesinės etikos kodekso 
pažeidimus. Skyriaus vadovas ir Skyriaus etikos 
komisijos pirmininkas nuolat dalyvauja nagrinėjant 
pacientų skundus. 

Skyrius palaiko kontaktus su rajonų savivaldybių 
sveikatos skyriais, aktyviai bendradarbiauja su Kau-
no visuomenės sveikatos priežiūros centru, taip 
pat su Kauno visuomenės Sveikatos biuru, Kauno 
teritorine ligonių kasa, Kauno sveikatos skyriumi. 

Džiaugiamės, kad konferencijų metu mums 
padeda rėmėjai: „Orivas“, „AstraVita“, „Medo-
chemie“. Kauno teritorinis skyrius dėkoja visiems 
ištikimiems savo rėmėjams, aktyviems nariams ir 
linki, kad kolegos būtų tolerantiški ir laikytųsi etikos 
principų, gerbtų pacientus ir kolegas. Būkime dar 
vieningesni, draugiškesni, atidesni vieni kitiems. 

Odontologų rūmų Kauno teritorinio  
skyriaus vadovė Ramunė Kiaunienė 

Rūmų narių pasiskirstymas  
Kauno teritoriniame skyriuje

Odontologai – 1495

Technikai – 390

Padėjėjai – 416

Higienistai padėjajai – 58

Technikai padėjėjai – 3

Higienistai – 295

1 DIAGRAMA

Rūmų Kauno teritorinio skyriaus vadovė R. Kiaunienė ir Skyriaus valdybos narė Rita Juchnevičienė.

Kolegos diskutuoja konferencijos pertraukos metu
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Odontologų rūmų Panevėžio 
teritorinis skyrius

AKTUALI INFORMACIJA 

Rūmų Panevėžio teritorinis skyrius (toliau – Skyrius) nuo 2004-07-04 vienija Panevėžio, Biržų, Kupiškio, Pasvalio, Rokiš-
kio, Utenos, Anykščių, Ignalinos, Molėtų, Zarasų ir Visagino Rūmų narius, Šiaurės Lietuvos regione vykdančius odontolo-
ginės priežiūros (pagalbos) veiklą.

Skyriaus vadovas gydytojas burnos chirurgas 
Vytautas Bosas šias pareigas eina nuo 2004  m., 
visuotiniame Skyriaus narių susirinkime perrinktas 
trečiai kadencijai. 

2004 m. Skyriaus atstove į Rūmų tarybą išrink-
ta gydytoja odontologė Santa Miežinienė, savo vei-
klą ji taip pat vykdo jau trečią kadenciją. 

Skyriaus vadybininkė Inesa Lukoševičienė tvar-
ko Rūmų Panevėžio teritorinio skyriaus registrą, 
vykdo nario mokesčio kontrolę, dalyvauja organi-
zuojant profesinio tobulinimo renginius, sveikatin-
gumo dienas, telefonu ir el.  paštu Rūmų nariams 
teikia informaciją ir kt.

Skyriaus vykdoma veikla:
• Rūmų narių konsultavimas aktualiais klau-

simais;
• profesinio tobulinimo renginių organizavi-

mas;
• skundų ir prašymų nagrinėjimas;
• bendradarbiavimas su įvairiomis Skyriaus 

ribose esančiomis institucijomis.
Pastaruoju metu ypač aktyviai buvo keičiami LR 

OR narių pažymėjimai. 
Į Skyriaus vadovą Vytautą Bosą ir Skyriaus 

atstovę Taryboje Santą Miežinienę kreipiasi ko-
legos bei pacientai, kuriems kyla įvairių klausimų, 
nusiskundimų, prašymų. Juos stengiamasi kuo išsa-
miau išnagrinėti bei išspręsti. Dažnai užtenka nuo-
širdžiai pakalbėti ir pakonsultuoti. 

Ypač aktyviai Skyriaus veikloje dalyvaujanti 
gydytoja odontologė Santa Miežinienė 2016  m. 
lapkričio 23 d. kartu su Nacionalinio visuomenės 
sveikatos centro prie SAM Panevėžio depar-
tamentu organizavo seminarą „Pacientų sauga 
odontologinės priežiūros paslaugas teikiančiose 
įstaigose“, skirtą odontologinės priežiūros paslau-
gas teikiančių įstaigų vadovams ir darbuotojams. 
Seminare buvo pristatyti aktualūs infekcijų kontro-
lės klausimai, aptartos ataskaitos apie dažniausiai 
nustatytus pažeidimus odontologinės priežiūros 
(pagalbos) įstaigose Panevėžio krašte. 

Teritorinis skyrius bendradarbiauja ir su Pane-
vėžio miesto bei Panevėžio rajono savivaldybių 
visuomenės sveikatos biurais. Skyriaus nariai daly-
vauja jų organizuojamuose renginiuose, skirtuose 
įvairių amžiaus grupių asmenų burnos sveikatai iš-
saugoti bei palaikyti. Užsiėmimus veda Rima Ado-
maitienė, Santa Miežinienė, Valė Žemaitė, organi-
zuoti padeda Inesa Lukoševičienė. 

Skyrius aktyviai bendradarbiauja su Panevėžio 
kolegija. Būsimieji burnos priežiūros specialistai, 
vadovaujami Skyriaus narės lekt. Rimos Adomai-
tienės, tradiciškai organizuoja su burnos sveikatos 
išsaugojimu susijusius renginius – Pasaulinės burnos 
sveikatos dienos minėjimą, Tarptautinę slaugytojo 

dieną, kurios metu dėmesys skiriamas viso orga-
nizmo, o kartu ir burnos sveikatai, dalyvauja Pane-
vėžio miesto savivaldybės programoje – „Spalis – 
sveikatos stiprinimo mėnuo Panevėžio mieste“, 
veda užsiėmimus ikimokyklinio ugdymo įstaigose, 
mokyklose bei senelių globos namuose. 

Skyriaus narės Rima Adomaitienė, Santa Mie-
žinienė, Valė Žemaitė, Rita Žydeliūnienė dalyvauja 
vertinant Panevėžio kolegijos Burnos priežiūros 
studijų programų studentų baigiamuosius darbus. 
S.  Miežinienė labai aktyviai įsitraukia į baigiamųjų 
darbų temų svarstymą, bendradarbiauja su darbų 
recenzentais. Kiti teritorinio skyriaus nariai taip pat 
padeda būsimiesiems burnos priežiūros specialis-

tams  – vadovauja jų praktikoms, recenzuoja bai-
giamuosius darbus. Ypač prisideda Silvija Andrašiū-
nienė, Vytautas Bosas, Zita Bučienė, Rasa Liesytė, 
Judita Montvilienė, Rita Murnikovienė, Natalija Sas-
nauskienė, Palmyra Vaitonienė, Dina Vasiliauskienė, 
Ramunė Vedlugienė, Daiva Urbelienė.

Skyriuje nuolatos organizuojami odontologų 
profesinio tobulinimo renginiai. Juose pranešimus 
skaityti kviečiami VU, LSMU lektoriai, taip pat 
gydytojai praktikai. Artimiausi renginiai numatyti 
2017 m. spalio 21 d. ir lapkričio 18 d.

Odontologų rūmų Panevėžio teritorinio 
skyriaus vadovas Vytautas Bosas 

Darbas su Panevėžio kolegijos studentais

Panevėžio teritorinio skyriaus vadovas V. Bosas ir 
Skyriaus atstovė taryboje S. Miežinienė 

Smilgių gimnazijoje su vaikais dirba Rūmų tarybos 
pirmininko pavaduotoja R. Adomaitienė
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Odontologų rūmų Šiaulių 
teritorinis skyrius

AKTUALI INFORMACIJA 

Įsikūrus LR Odontologų rūmams, visi gydytojai odontologai ir burnos priežiūros specialistai susibūrė į vieną organizaciją. 
Rūmai suskirstė Lietuvos teritoriją į 5 teritorinius skyrius, kurie įsikūrė didžiuosiuose miestuose (Vilniuje, Kaune, Klaipė-
doje, Šiauliuose ir Panevėžyje).

Šiaulių teritorinis skyrius apima Šiaulių ir Telšių 
apskritis. 2005  m. skyriuje buvo tik 521  narys, iš 
jų 247 gydytojai odontologai, 168 gydytojo odon-
tologo padėjėjai, 100 dantų technikų ir 46 burnos 
higienistai. Iki 2016 m. skyrius pasipildė 288 naujais 
nariais. Dabar savo teritorijoje turime 849 narius, 
iš jų 324 gydytojai odontologai (net 77 daugiau), 
padėjėjų 209 (padaugėjo 41), dantų technikų 127 
(36 nariais daugiau), o burnos higienistų 182 (pa-
daugėjo 143). Galbūt tam įtakos turėjo gydytojų 
odontologų padėjėjų ir burnos higienistų studijų 
programos Šiaulių kolegijoje. Padidėjo gydytojų 
odontologų, dirbančių kartu su odontologo padė-
jėjais, santykis. Siekiame, kad kiekvienas gydytojas 
odontologas dirbtų su padėjėju. Taip pagerėtų dar-
bo kokybė ir sparta, gydytojui nukristų papildomų 
darbų krūvis.

Reikia pasidžiaugti, kad atsigauna odontologi-
nis darbas ambulatorijose, kuriami nauji kabine-
tai, grįžta jaunimas į tėviškę. Daug jaunų kolegų, 
gydytojų odontologų specialistų atvažiuoja iš kitų 
miestų. Labai pakilo gydymo lygis – pati naujausia 
aparatūra padeda atlikti sudėtingus tyrimus, ne-
bereikia siųsti pacientų į kitus regionus. Didesnėse 
klinikose yra mikroskopai, panoraminiai rentgeno 
aparatai, viziografai. 

Gydytojai odontologai ir burnos priežiūros 
specialistai nuolat tobulinasi Šiaulių teritorinio 
skyriaus organizuojamuose seminaruose. Atnau-
jinamos būtinosios pagalbos, infekcijos kontrolės, 
profesinės etikos bei profilaktikos žinios. Semina-
rus vesti kviečiami universitetų, kolegijų lektoriai 
su naujausiais pranešimais, mokomąsias paskaitas 
skaito odontologinių firmų atstovai, vyksta prak-
tiniai mokymai, parodos. Per metus Šiaulių terito-
riniame skyriuje organizuojami 4–5 seminarai visų 
odontologinių specialybių atstovams, nariai vyksta 
stažuotis į kitas šalis, lanko pasaulines parodas.

Be tiesioginio darbo, mūsų kolegos organizuoja 
burnos ligų profilaktikos šventes, vaikų piešinių kon-
kursus odontologine tema, mini Pasaulinę burnos 
sveikatos dieną. Kas 5 metai skyrius organizuoja 
profesinę odontologų dieną – Šv. Apolonijos šventę.

Šiaulių teritorinio skyriaus valdybos nariai da-
lyvauja dalykiniuose susitikimuose su vietos politi-
kais, bendradarbiauja su TLK ir NVSC, kviečiami 
į Šiaulių kolegijos Sveikatos fakulteto burnos higi-
enistų baigiamųjų egzaminų komisijas. Burnos hi-
gienistai aktyviai dirba ikimokyklinėse ir pradinių 
klasių ugdymo įstaigose: ruošia paskaitėles, moko 
vaikus taisyklingos burnos higienos. Nepamiršta-
mos ir gerontologijos įstaigos. 

Labai džiaugiamės Radviliškio PSPC odonto-
logų aktyvumu, rengiant šventes, mokant burnos 
profilaktikos pagrindų. Taip pat Šiaulių centro po-

liklinikos odontologijos skyriumi, rajonų PSPC sky-
riais. Malonu, kad mūsų gydytojai tapo pakantesni 
pacientams, mandagūs. Pakilus profesinei kvalifika-
cijai, sumažėjo skundų – per 4 metus mūsų skyriuje 
buvo gauti ir išnagrinėti tik 2 skundai.

 „Gyventi kultūringai ir padoriai  – štai mano 

profesija ir mano menas.“
 Linkiu mums visiems dirbti vadovaujantis šiuo 

posakiu.

Odontologų rūmų Šiaulių teritorinio  
skyriaus vadovė Elvyra Kameneckienė

Pasaulinė burnos sveikatos diena  Radviliškio PSPC odontologiniame skyriuje

Šiaulių teritorinio skyriaus atstovės
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Heraldika Vakarų Europoje atsirado 
šiek tiek anksčiau negu Lietuvoje – 
XII amžiaus antrąjį ketvirtį. Tai buvo 
herbų klestėjimo laikotarpis.

Heraldinių ženklų naudojimas ir reikšmė slen-
kant amžiams kito. Riterių laikais jie padėdavo at-
pažinti priešą, iki XVI amžiaus, kol nemokėta pasi-
rašyti, pakeisdavo parašą. 

Herbo žmogui reikėjo dėl paprasčiausio atpa-
žinimo, kad būtų galima atskirti nuo galvos iki kojų 
apsišarvavusį raitelį. Kai į mūšį stoja po šimtą vyrų, 
kaip kitaip atpažinsi priešininką? Todėl ant skydo, 
kuris visuomet matyti, ant šalmo, žirgo gūnios bū-
davo piešiami herbai. Herbai dažnai iki šiol išlaikę 
skydo formą.

Lietuviškos heraldikos išskirtinis bruožas, kad 
daugelis herbų kilę iš nuosavybės ženklų, kuriuos tu-
rėjo miestiečiai, valstiečiai, žvejai. Kai miestiečiai no-
rėjo įsigyti herbus, tuos ženklus suheraldino. Moks-
lininkai, pasižiūrėję į herbą, gali pasakyti, kokia jo 
kilmė. Gerai žinomi Gediminaičių stulpai iš pradžių 
greičiausiai buvo Kęstutaičių nuosavybės ženklas.

Lietuvos Respublikos odontologų rūmų Revi-
zijos komisijos pirmininkas gydytojas odontologas 
Aidas Baškys ne tik aktyviai dalyvauja Rūmų ben-
druomenės veikloje, tačiau nuo 2002 m. priklauso 
ir Lietuvos bajorų karališkajai sąjungai (LBKS). Nuo 
2009  m. jis buvo išrinktas į LBKS senatą bei Vil-
niaus krašto tarybą. Su gydytoju odontologu Aidu 
Baškiu kalbame apie jo pomėgius ir veiklą, susijusią 
su heraldika. 

Kaip ir kada kilo mintis domėtis heraldika? 
Kas paskatino imtis šios veiklos?

Genealogija ir heraldika neatsiejamos pagalbinės 
istorijos mokslo šakos. Istorija domėjausi nuo ma-
žens, visuomet buvo smalsu veiksmų ir padarinių kil-
mė, ryšys ir aplinkybės. Heraldika susidomėjau, kai į 
rankas pakliuvo protėvių dokumentai. Tai buvo gal 
prieš 17 metų. Tuomet archyvuose pradėjau sava-
rankišką darbą, kuris labai įtraukė. Tyrinėti giminės 
istoriją sunkus, bet prasmingas užsiėmimas.

Kaip į Jūsų užsiėmimą reagavo artimieji, šeima?
Nereagavo niekaip. Matyt giminės genuose už-

koduota turėti daug pomėgių ir juos realizuoti. Pa-
vyzdžiui, mano senelis Vladas Baškys buvo ir mo-
kytojas, ir nepriklausomos Lietuvos karo aviacijos 
leitenantas, ir dantų technikas...

Domėjimasis heraldika Jums pomėgis, medi-
tacijos išraiška?

Daugiau pomėgis, medituoju kelionėse, kurias 
labai mėgstu.

Ar heraldika ir medicina suderinami dalykai?
Nesikerta. Pomėgius visuomet suderinu, prio-

ritetas be jokios abejonės tenka medicinai, kur taip 
pat gausu heraldikos: žymieji graikų medicinos die-
vo Asklepijo atributai – lazda ir gyvatė.  

Kuris herbas Jums yra įdomiausias?
Negalėčiau išskirti vieno, kadangi visi herbai, 

ypač senieji, yra labai įdomūs ir paslaptingi. Net 
specialistams kartais sunku pasakyti, ką jame pa-
vaizduotas simbolis reiškia. Dar daugiau paslaptin-
gumo suteikia praėjęs laikas, mat kiekviena epocha 
stengėsi simbolį pritaikyti prie to meto aktualijų, 
savaip interpretuoti, papildyti.

Ar turite savo šeimos herbą?
Taip. Net keletą  – iš skirtingų mano protėvių 

giminių: Paškevičių  /  Baškevičių  – Radvanas, Kuš-
leikų – Niesobia, Pacevičių – Pusė erelio, Špakaus-
kų – Zadora, Jankevičių – Janina ir kiti. 

Nuo 2002 m. priklausau Lietuvos bajorų kara-
liškajai sąjungai (LBKS). 2009 m. buvau išrinktas į 
LBKS senatą bei Vilniaus krašto tarybą. Sąjungoje 

Medicinoje gausu heraldikos
AKTUALI INFORMACIJA 

2017 m. kovo 16 d. Viešint Niujorke buvau pakviestas Susivienijimo lietuvių Amerikoje (SLA) tarybos skaityti paskaitą apie Lietuvos genealogiją ir heraldiką. Iš kairės į 
dešinę: JAV lietuvių bendruomenės prezidiumo narė, Tautos fondo valdybos pirmininkė Laima Šileikytė-Hood, Gintarė Bukauskas, J. Totoraitis, JAV lietuvių bendruomenės 
krašto valdybos ir tarybos narys Valdas Buožys, Ričardas ir Ramunė Hopanai, Aidas Baškys, Lietuvos Respublikos generalinis konsulas Julius Pranevičius, Aušra Buožienė, 
Vidmantas Pranevičius.   
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Medicinoje gausu heraldikos
sutinku daug garbių, iškilių asmenybių, kolegų gydy-
tojų, kartu diskutuojame, keliaujame, dalyvaujame 
priėmimuose.

2007 m. pradžioje su genealogijos ir heraldikos 
kolegomis entuziastais įsteigėme Genealogų draugi-
ją (netrukus ją pervadinome į Lietuvos genealogijos 
ir heraldikos draugiją (LGHD)). Pagrindinis mūsų 
tikslas puoselėti ir išsaugoti kultūrinį Lietuvos pavel-
dą. Anuomet buvo labai aktualūs metrikų skaitme-
ninimo, bendros duomenų bazės kūrimo klausimai. 
Heraldikos žinių teko semtis iš profesoriaus Edmun-
do Rimšos, taip pat Lietuvos Vyčio ir kitų pagrindinių 
valstybingumo heraldinių ženklų atkūrėjo bei mies-
tų, miestelių herbų kūrėjo Arvydo Každailio.

Kiekviena sritis reikalauja teisinio reguliavi-
mo, neaplenkiamas ir fundamentalus heraldikos 
mokslas. Nemažai žmonių, tarp jų ir mūsų kolegos 
odontologai, pageidauja turėti savo šeimos ženklus, 
o LGHD rūpinasi jų įteisinimu.

Kas dažniausiai domisi savo šaknimis, giminės 
istorija? 

Šeimos istoriją svarbu žinoti dėl praktinės 
naudos, nes, pavyzdžiui, taip galima lengviau iden-
tifikuoti paveldimas ar potencialias ligas. Be to, 
šeimos ar bendruomenės istorijos žinojimas yra 
ir europinės tapatybės dalis. Besidominčiųjų savo 
šaknimis tikrai netrūksta jau du dešimtmečius. 
Atgavus nepriklausomybę, dažniausiai savo praei-
timi domėjosi išeiviai iš Lietuvos, vėliau, įsikūrus 
Bajorų sąjungai, daugelis ieškojo kilmingų šaknų. 
Dar vėliau, pagerėjus ekonominei padėčiai, pasi-
kabinti genealoginį medį ant sienos panoro ir tie, 
kurie nesitiki tarp savo protėvių rasti kilmingųjų. 
Kiekvieno iš mūsų protėvių istorija yra unikali ir 
labai įdomi. Mes  – savosios kartos atstovai. Tė-
vai – tai antroji karta, keturi seneliai – trečioji kar-
ta, aštuoni proseneliai – ketvirtoji karta. Penktoji 
karta – jau 16 asmenų, dešimtoji – 512, o šešio-
liktoji  – net 32  768 žmonės – mūsų tiesioginiai 
giminės. Iš jų mes paveldėjome savo išvaizdą, gy-
vybingumą ir ligas. Paveldėjome gyvenimo būdą, 
papročius, tradicijas, kalbą.

Ar yra struktūros panašumų tarp Lietuvos 
Respublikos odontologų rūmų (gydytojų odon-
tologų ir burnos priežiūros specialistų asociaci-
jos) ir Lietuvos bajorų karališkosios sąjungos? 

Tiek LROR, tiek LBKS sudaro teritoriniai sky-
riai, kraštai. Renginiai yra ir skyriuose, ir bendri. 
Taip pat yra visuotiniai susirinkimai, tik LBKS jie va-
dinami seimais. Tarp visuotinių susirinkimų LROR 
vadovauja Rūmų taryba, pirmininkas, LBKS  – se-
natas, vadas. Abi šias organizacijas reglamentuoja 
asociacijų įstatymas. Taigi struktūrinių panašumų 
išties nemaža. 

Kokie ateities planai ir palinkėjimas Odonto-
logų rūmų bendruomenei? 

Aktyviai prisidėti prie LROR tolesnio vystymo-
si. Savo ruožtu mūsų bendruomenei linkiu sėkmin-
gų darbų, sveikatos bei santarvės. 

Rūmų viešųjų ryšių specialistė
Justina Steponavičiūtė 2017 m. kovo 16 d. Susivienijimo lietuvių Amerikoje (SLA) archyve, 307W 30th Street, Niujorkas

2010 m. liepos 4 d. Karaliaus Mindaugo karūnavimo dienos minėjimas ir Lietuvos bajorų karališkosios sąjungos 
(LBKS) senatorių inauguracija Lietuvos kariuomenės Šv. Ignoto bažnyčioje
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Estetinis dantų protezavimas stiklo 
keramikos laminatėmis, naudojant 
„Noritake EX3“ keraminę masę

AKTUALI INFORMACIJA 

Darius Gaižauskas, Utenos kolegijos Dantų technologijos studijų programos absolventas
Ramūnas Mameniškis, Utenos kolegijos Medicinos fakulteto Burnos ir dantų priežiūros katedros lektorius, darbo vadovas

Didesnis ar mažesnis dantų netekimas ar nepasitenkinimas jų estetine būkle psichologiškai nuteikia prastai: suprantama, 
kad nauji dantys jau nebeišdygs. Žmogui, turinčiam akivaizdžių dantų defektų, gali būti sunku integruotis visuomenėje, 
bendrauti su aplinkiniais ar jaustis visaverčiu. Protezuojant dantis, susikoncentruojama į daugelį aspektų. Siekiant optimalių 
rezultatų, protezuojant dantis kuriamos ir tobulinamos įvairios dantų protezų gamybos technologijos, kurios diegiamos ir 
pritaikomos gamyboje. Taip siekiama užtikrinti kokybišką darbą, išsaugoti estetiką ir surasti maksimalų kompromisą tarp 
dantų techniko, gydytojo odontologo bei paciento pageidavimų.

Vadovaujantis atlikta literatūros analize, ant vir-
šutinio žandikaulio priekinių kandžių iš stiklo kera-
mikos buvo pagamintos dantų laminatės. Jos buvo 
skirtos pacientei, kurios netenkino jos priekinių 
dantų estetinė būklė – pakrypę ir per trumpi cen-
triniai kandžiai. Be to, ji norėjo išvengti ortodonti-
nio gydymo, kuris reikalautų daug laiko. Gaminant 
laminatės keramika buvo sluoksniuojama ant kai-
trai atsparių dantų kulčių.

Estetinio protezavimo bemetalės 
keramikos dantų laminatėmis 
naudojimo galimybės

Dantų laminatės (venyrai)  – tai ypač plonos 
bemetalės keramikos (porceliano) plokštelės, 
fiksuojamos ant danties išorinio (bukalinio) pavir-
šiaus. Dažniausiai šios dantų laminatės yra gamina-
mos norint pakoreguoti priekinių, estetinės zonos 
dantų spalvą, formą ir kitus tvarkingą dantų vaizdą 
pasiekti trukdančius defektus. Dumbrytė  I. ir Ri-
bokaitė  J. (2007) išskiria šias porcelianinių venyrų 
indikacijas: alternatyva ortodontiniam gydymui  – 
porceliano venyrai padengia ne tik priekinį, bet ir 
šoninius danties paviršius, todėl jie gali būti naudo-
jami tais atvejais, kai priekiniai dantys yra nežymiai 
pakrypę, palinkę, pasisukę; problemų, kurios susiju-
sios su dantų nusidėvėjimu sprendimas; kaip patai-
sa atnaujinti senas restauracijas (dantų vainikėlius 
ar tiltus); diastemų (tarpo tarp priekinių dantų) 
uždarymas [1]. O Sakalauskienė  J., Gleiznys  A. ir 
kt. (2005) teigia, kad bemetalės keramikos lamina-
tės indikuotinos  ir šiais atvejais: emalio defektai – 
emalio hipoplazija, hipomineralizacija, patologinis 
priekinių dantų nusidėvėjimas, traumos; dėmės, 
kurios jau nebepašalinamos, taikant balinimo tech-
nikas; įvairūs pleištiniai defektai; dėl įvairių priežas-
čių pakitusi priekinių dantų spalva: dėl šaknų kanalų 
gydymo, tetraciklino ar kitų vaistų vartojimo, per 
didelio fluoro kiekio ar kitų panašių priežasčių; kai 
reikia atkurti žemyn pasislinkusių dantų estetinį 
vaizdą [4]. 

Taigi, šiais dantų protezais galima pašalinti ne-
mažai dantų defektų įvairiose klinikinėse situacijo-
se, tačiau yra ir kontraindikacijų. Šis protezas nebus 

tinkamas, patogus ir neatliks svarbiausių funkcijų, 
jei yra žalingų įpročių, stiprus bruksizmas, nagų, 
kitų kietų daiktų kramtymas, ėduonies pažeisti 
dantys [1], įvairios sąkandžio patologijos [4], akty-
vios periodonto ligos [1]. 

Renkantis dantų protezavimą reikėtų apsvars-
tyti pasirenkamo protezo privalumus ir trūku-
mus, kad nebūtų nenumatytų išlaidų ir nereikėtų 
jo pakeisti kitu. Dumbrytė I. ir Ribokaitė J. (2007) 
akcentuoja šiuos porcelianinių venyrų privalumus:

• natūraliai atrodantys protezuoti dantys. Jei 
gydytojas odontologas ir dantų technikas 
viską atlieka teisingai ir kvalifikuotai, pro-
tezuojant bemetalės keramikos laminat-

ėmis galima pasiekti labai natūralią dantų 
išvaizdą. Keraminės medžiagos puikiai 
imituoja šviesą atspindinčias savybes, bū-
dingas natūraliai emalio spalvai: bemetalės 
keramikos laminatės skleidžia natūralią 
fluorescenciją ir absorbuoja, atspindi bei 
praleidžia šviesą lygiai taip pat, kaip ir natū-
ralūs dantys, o audinių reakcija į šį protezą 
yra minimali. 

• atsparumas išoriniams poveikiams. Šie pro-
tezai ypač atsparūs dėmėms, pvz.: kavos, 
arbatos ar rūkalų. 

• minimali periodonto audinių reakcija.
• konservatyvus preparavimo būdas (intraema-
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„Noritake EX3“ keramikos atsparumas lenkimui, lyginant su kitomis keramikomis [3]
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linis). Taikomas danties audinius tausojantis 
protezavimo būdas: dantis šlifuojamas tik 
tiek, kiek yra būtina [1]. 

• ilgaamžiškumas, patvarumas. Keraminės la-
minatės pasižymi porceliano tvirtumu, at-
sparios nusidėvėjimui, yra tikslios ir tvirtai 
pricementuojamos prie danties paviršiaus. 

• dantų laminačių uždėjimo procedūra yra ne-
skausminga ir nesukelianti diskomforto

• lengva protezo priežiūra. 
Šie dantų protezai turi ir trūkumų. Jų spalva bei 

forma nebegali būti keičiama, kai laminatės pri-
cementuojamos paciento burnoje. Be to, jie yra 
brangūs. Dumbrytė  I. ir Ribokaitė  J. (2007) kaip 
trūkumą pabrėžia, kad porcelianiniai venyrai gali 
būti lengvai pažeidžiami – įskilti, nulūžti, atsisluoks-
niuoti ar nukristi [1]. 

Apžvelgus šio protezo naudojimo galimybes, 
galima daryti išvadą, kad tai optimalus variantas 
žmonėms, konservatyviomis priemonėmis sie-
kiantiems estetiško dantų vaizdo. Protezas tauso-
ja danties audinius, nes danties preparacija yra mi-
nimali. Šis protezavimas pasižymi plačiu indikacijų 
spektru, todėl yra nepakeičiamas daugelyje klini-
kinių situacijų, ypač kai labai svarbi estetika, tačiau 
yra pakankamai brangus ir negali būti taikomas 
esant įvairioms sąkandžio patologijoms arba tais 
atvejais, kai pacientas turi žalingų įpročių, dėl ku-
rių šis protezas gali būti pažeistas. Labai svarbu 
yra išmanyti, kur šis protezas yra tinkamas, o kur 
ne, nes neteisingas dantų laminačių panaudojimas 
pacientui gali sukelti ir tolimesnių neigiamų pase-
kmių.

1.3. „NORITAKE EX3“ keraminės masės 
savybės 

„Noritake“ – tai kompanija, kuri jau 100 metų 
sėkmingai dirba keramikos technologijų srityje. 
Tai visame pasaulyje žinoma įmonė, pasižyminti 
išskirtinėmis savo porceliano savybėmis. Viena 
šio gamintojo siūlomų keraminių medžiagų yra 
„Noritake EX3 super porcelain“. Dirbant su šia 
keramika galima išgauti natūralią danties spalvą. Ji 
pasižymi ypatingu atsparumu lūžiams, išskirtinis ir 
keraminės medžiagos suderinamumas su natūralia 
dantų sudėtimi, natūrali fluorescencija, ypač geros 
priežiūros savybės, lengvai poliruojama paviršiaus 
struktūra. Keramika pasižymi ypač geromis me-
chaninėmis savybėmis, lyginant su kitomis panašio-
mis medžiagomis (1 pav.) [2].

Ši keraminė masė yra pranašesnė už kitas ma-
ses, nes jos terminio plėtimosi koeficientas išlie-

ka stabilus net ir per pakartotinius kepimus. Dėl 
optimaliai gero dalelių dydžio porcelianas gali su-
kurti gerą atspindį, kuris užtikrina natūralių dantų 
opalescenciją [3]. Gaminant bemetalės keramikos 
laminates, „Noritake EX3“ keraminė masė tai pat 
gali būti sluoksniuojama su „screening porcelain“ 
masėmis, jei reikia minimaliai pašviesinti ar patam-
sinti danties spalvą. 

Apžvelgus „Noritake EX3“ keraminės masės 
charakteristikas galima padaryti išvadą, kad sie-
kiant išgauti protezuojamo danties natūralią spalvą 
naudojant šią keramiką pasiekiami geri rezultatai, 
šios keramikos lenkimo stiprumas yra pranašesnis, 
lyginant su kitomis keramikomis, ir dar labai svar-
bu, kad ši keramika yra suderinama su natūralia 
dantų sudėtimi, išgaunama natūrali fluorescencija. 
Be to, lengvai poliruojamas paviršius padeda sutau-
pyti laiko.

Darbo tikslas: išanalizuoti estetinį dantų pro-
tezavimą stiklo keramikos laminatėmis, pagamin-
tomis naudojant „Noritake EX3“ keraminę masę. 

Darbo uždaviniai: 
1. Išnagrinėti dantų anatominės formos at-

statymo diagnostiniu vaškavimu privalu-
mus. 

2. Išnagrinėti „Noritake EX3“ keraminės ma-
sės savybes sluoksniavimo metu. 

3. Atskleisti keraminių laminačių estetinius 
privalumus. 

Tyrimo metodai ir medžiaga

Pritaikius literatūros ir atvejo analizės tyrimo 
metodus šiame darbe atskleidžiamos minėto pro-
tezo savybės, jo gamybos eiga ir individualizavimas 
klinikinėje situacijoje. Kokybinis tyrimas atliktas 
UAB „Auridenta“ dantų technikų laboratorijoje. 
Kad būtų laikomasi visų etikos principų, su dantų 
technikų laboratorija UAB „Auridenta“ buvo su-
derinta baigiamojo darbo praktinė užduotis. 

Tyrimu buvo siekta pagaminti dantų laminates 
ant kaitrai atsparių dirbtinių dantų kulčių. Tyrimui 
atlikti buvo pasirinktas klinikinis atvejis. Tyrimo re-
zultatai taikomi tik šiam konkrečiam atvejui.

Atvejo charakteristika. Pacientė 26 metų mergi-
na, kuri kreipėsi į gydytoją odontologą dėl jos ne-
tenkinančios priekinių dantų estetinės būklės: dėl 
įgyto ar įgimto dantų pakrypimo, 11 danties pasi-
sukimo. Kad pacientė jaustųsi visavertiškai, galėtų 
džiaugtis gera priekinių dantų išvaizda ir išvengtų 
ortodontinio gydymo, jai buvo pasiūlytas danties 
audinius tausojantis protezavimas stiklo kerami-
kos dantų laminatėmis. Taip pat pacientės 11, 21 
dantys buvo pailginti, kad atrodytų estetiškai. Di-
džiausias pacientės reikalavimas buvo atstatyti šių 
dantų estetinę išvaizdą, kad ji jaustųsi komfortabi-
liau tiek šypsodamasi, tiek kalbėdama. Pagal šalia 
esančius išlikusius dantis buvo nustatyta labiausiai 
pacientei tinkanti spalva, paviršiaus struktūra ir 
dantų forma. 

2 PAV.

3 PAV.

11, 21 danties diagnostinis vaškavimas

Pacientės dantų spalvos nustatymas

Dantų laminatės 
(venyrai) – tai 
ypač plonos be-
metalės keramikos 
(porceliano) 
plokštelės, fiksuoja-
mos ant danties 
išorinio (bukalinio) 
paviršiaus. 
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Atvejo analizės tyrimo klausimai. Atvejo analizės 

tyrimas skirtas surinkti informacijai ir atsakyti į 
šiuos tyrimo klausimus:  

1. Kodėl prieš galutinį protezavimą svarbu 
atkurti danties formą atliekant diagnostinį 
vaškavimą? 

2. Kokios „Noritake EX3“ keraminės masės 
savybės atsiskleidė sluoksniuojant? 

3. Kokie stiklo keramikos protezo estetiniai 
privalumai? 

Stiklo keramikos laminačių gamybos eiga

Diagnostinių modelių gamyba. Stiklo keramikos 
dantų laminačių gamyba prasidėjo nuo atspaudų, 
kurie buvo nuimti standartiniais šaukštais ir at-
siųsti į laboratoriją. Atlikus dezinfekavimą, jie buvo 
įvertinti, žiūrima, ar nėra atsiklijavimų nuo šaukšto, 
pasitraukimų ar kitų pažeidimų, kurie galėtų daryti 

įtaką protezo kokybei. Įvertinus atspaudų kokybę, 
vakuuminiame maišytuve iš IV klasės gipso sumai-
šomas ir liejamas modelis, atspaudo šaukštą laikant 
ant vibracinio staliuko, kad būtų išvengta porų. 
Šiam modeliui prireikė 30 g vandens ir 150 g gip-
so. Antagonistinių dantų modelio okliuzija liejama 
iš IV klasės 50 g gipso, kuris sumaišomas su 10 g 
vandens, o padas liejamas iš II klasės gipso. Sukietė-
jus gipsui modelis atidalijamas nuo atspaudo, įver-
tinamas, modelių kraštai nušlifuojami elektriniu 
trimeriu, aštriu peiliuku pašalinamos susidariusios 
oro poros. Modelių kraštai mikrovarikliu dailinami 
frezomis.

Diagnostinis vaškavimas. Kad būtų galima nu-
spręsti ir apsvarstyti, kaip tiksliai protezuoti nuo-
latinį dantų protezą, buvo atliktas diagnostinis 
vaškavimas, t. y. vašku buvo atkurta priekinių 11 ir 
21 dantų anatominė forma. Priekinių dantų anato-

minė forma buvo atkuriama pagal gretimus ir anta-
gonistinius dantis, kad būtų tinkama šiai pacientei. 
Taip pat atliekant vaškavimą patikrinama centrinė 
okliuzija (CO), protruzija, retruzija, šoniniai jude-
siai. Sumodeliuotas vaškavimas (2 pav.) siunčiamas 
gydytojui odontologui, kad būtų įvertinta, ar jis 
tinkamas ir ar anatominė dantų forma ir sąkandis 
tenkina pacientę. 

Pagal diagnostinį vaškavimą gydytojo odonto-
logo padarytas Mock-up, diagnostinio vaškavimo 
individualizavimas pacientės burnoje buvo tinka-
mas, todėl gydytojas odontologas nuėmė darbinį 
silikoninį atspaudą.

Pacientės dantų spalvos nustatymas. Diagnosti-
nis vaškavimas pacientės burnoje buvo tinkamas, 
todėl prieš nuolatinio dantų protezo gamybą ji 
buvo pakviesta į dantų technikų laboratoriją nu-
statyti dantų spalvą. Šis etapas yra labai svarbus, 
nes norint pagaminti natūraliai atrodantį, spalvą 
atitinkantį dantų protezą, būtina nustatyti tin-
kamą spalvą, formą, dantų paviršiaus struktūrą. 
Dantų spalva buvo parinkta pagal „Vita classical“ 
dantų spalvų raktą. Parinkta A1 spalva. Kad būtų 
galima pasitikrinti pacientės dantų spalvą, gami-
nant nuolatinį protezą, viskas buvo nufotografuo-
ta (3 pav.).

Darbinių modelių gamyba. Įvertinus atspaudą, 
gaminamas darbinis modelis, naudojant Giroform 
išardomų modelių gamybos sistemą. Pirmiausia 
specialiame metaliniame pade laboratoriniu plas-
tilinu yra centruojamas darbinio modelio atspau-
das. Po to visa metalinė konstrukcija su prie jos 

4 PAV.

5 PAV.

Nušlifuotas modelis ir nupreparuotos kultys

Darbinių dantų fragmentų dubliavimas

6 PAV.

Darbinis modelis, paruoštas keramikai sluoksniuoti

Pacientės dantų spalvos nustatymas. 
Diagnostinis vaškavimas pacientės burnoje 
buvo tinkamas, to dėl prieš nuolatinio dantų 
protezo gamybą ji buvo pakviesta į dantų 
technikų laboratoriją nustatyti dantų spalvą. 
Šis etapas yra labai svarbus
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pritvirtintu atspaudu yra dedama ant gręžimo 
aparato, kuriame įmontuotu lazeriu išpjauna-
me tikslias, pinų išmatavimus atitinkančias skyles 
plastmasiniame pade, į kurį ir yra sudedami me-
taliniai pinai.

Sudėjus pinus į plastmasinį padą, liejamas dar-
binis modelis. Naudojamas IV  klasės gipsas. Šiam 
modeliui prireikė 80 g gipso ir 16 g vandens. Pas-
vėrus gipsas maišomas vakuuminiame maišytuve ir 
liejamas ant vibracinio staliuko, kad nesusidarytų 
porų. Sustingus gipsui modelis atidalijamas nuo 
atspaudo, įvertinama, ar nėra porų. Nušlifavus ir 
apdailinus modelį deimantiniu disku, supjaustomi 
darbiniai dantų fragmentai. Labai svarbu pjaustant 
darbinių dantų fragmentus nepažeisti jų ribų, todėl 
viskas buvo daroma su mikroskopu. Supjausčius 
darbinius dantų fragmentus jie šlifuojami, labora-
toriniu pieštuku žymimos būsimos protezo ribos ir 
žiūrint pro mikroskopą frezomis preparuojamos. 
Nupreparuotos gipsinės dantų kultys impregnuo-
jamos gipso kietikliu (4 pav).

Modelių įartikuliavimas. Pirmiausia gautas paci-
entės veido lankas įgipsuojamas į „Amann Girr-
bach artex“ veido lanko šarnyro atraminį stalelį. 
Sudžiūvus gipsui veido lanko šarnyro atraminis 
stalelis fiksuojamas į artikuliatorių „Amann Gir-
rbach“ ir į veido lanko šarnyrą centruojamas nu-
šlifuotas, darbui paruoštas viršutinio žandikaulio 
modelis, kuris įgipsuojamas į artikuliatorių. Pagal 
veido lanką įgipsavus viršutinio žandikaulio mo-
delį, įgipsuojamas apatinio žandikaulio modelis 
pagal nuimtą silikoninį sąkandžio registrą. Sąkan-
džio registras pritaikomas prie modelių ir apati-
nis modelis pagal jį įgipsuojamas į artikuliatorių. 
Įgipsuojama į „Giroform“ sistemos artikuliatorių 
su dvigubu padeliu. 

Darbinių dantų fragmentų dubliavimas. Pirmiau-
sia paruoštų, nušlifuotų darbinių dantų fragmentų 
paviršiaus neigiamos zonos (kurios manoma, kad 
gali trukdyti taikant protezą) užliejamos vašku 
(5 pav.), kad pagamintas stiklo keramikos protezas 
būtų lengviau pritaikomas. Po to darbiniai dantų 
fragmentai ant „Giroform“ sistemos padelio yra 
pozicionuojami ir tvirtinami dubliavimo kiuvetėje 
„Amann Girrbach“. Gipsinės darbinės kultys įcen-
truojamos ir aptveriamos kiuvetėje. Šiam dubliavi-
mui naudojamas silikonas turi būti aukštos kokybės 
ir atkartoti identišką dantų kulčių formą. Vakuumi-
niame maišytuve silikonas maišomas 1 min. ir po 
to ant vibracinio staliuko yra liejamas į dubliavimo 
kiuvetę, kurioje aptverti darbiniai dantų fragmen-
tai (5  pav.). Užliejus dubliavimo silikoną, kiuvetė 
30 min. dedama į vakuuminį puodą į 2,5 atm slėgį, 
kad vakuumas ištrauktų poras. 

Darbinių dantų fragmentų liejimas iš kaitrai atspa-
rios masės. Darbiniai dantų fragmentai išimami iš 
silikoninės masės. „Giroform“ padelyje išfrezuo-
jami grioveliai, degimui atsparios masės pertekliui 
išeiti ir į plastmasinio padelio skyles pozicionuojami 
cirkonio kaiščiai. Vakuuminiame maišytuve 40 sek. 
maišoma kaitrai atspari masė „Noritake Norivest 
Refractory Die Material“. Šiam dubliavimui pri-
reikė 10  g masės, kuri maišoma su 2  ml skysčio. 
Sumaišius kiuvetė laikoma ant vibracinio staliuko ir 
po truputį liejama kaitrai atspari masė. Į silikoninę 
formą užliejus kaitrai atsparią masę „Giroform“, 
sistemos plastmasinis padelis su į jį įdėtais cirkonio 
kaiščiais yra uždedamas ant kiuvetės viršaus ir už-
fiksuojamas. Užliejus kaitrai atsparią masę su užfik-
suotu padeliu kiuvetė dedama į vakuuminį puodą, 
kuriame yra 2,5  atm slėgis, ir laikoma 1  val., kol 
visiškai sustings. 

Darbinių dantų fragmentų iš kaitrai atsparios 
masės kaitinimas ir įvertinimas. Iš dubliavimo 
kiuvetės išimti degimui atsparūs darbiniai dan-
tų fragmentai dedami į mufelio krosnį ir kaiti-
nami 1080ºC temperatūroje 45  min. Iškaitinti 
darbiniai dantų fragmentai įvertinami žiūrint 
pro mikroskopą, didžiausias dėmesys skiriamas 
darbinių dantų fragmentų riboms įvertinti. Taip 
pat įvertinamas ir visas paviršius, susidarę oro 
mikroburbuliukai pašalinami aštriu peiliuku. Po 
iškaitinimo darbinės kultys dedamos į distiliuotą 
vandenį ir palaikomos kelias minutes, kad būtų 
kompensuotas masių drėgmės sugėrimas. Visa 
tai atlikus, cheminiu pieštuku pažymimos būsimo 
protezo ribos. Po to darbinius dantų fragmentus 
iš kaitrai atsparios masės dedame į keramikos 
krosnį ir kaitiname 980ºC temperatūroje, kad 
užfiksuotume cheminiu pieštuku pažymėtą bū-
simo protezo ribą.

Ant kaitrai atsparaus dantų fragmento ruošiama 
bazė keramikai sluoksniuoti. Keramikai sluoksniuoti 
skirtą kaitrai atsparų dantų fragmentą reikia izo-
liuoti, kad šis iš keraminės masės nesugertų visos 
drėgmės ir dirbtinė danties kultis pasidarytų lyg 
„kiautas“. Šis sluoksnis yra pagrindas keramikos 
masėms sluoksniuoti. Maišomas glazūros skystis 
„Vintage Art Stain Liquid“ su skaidria (angl. transpa-
rent) keramine mase „Tx“ santykiu 1:1. Šiuo sluoks-
niu plonai padengiame visą kaitrai atsparaus dantų 
fragmento paviršių, kurį dengs būsimas protezas, 
truputį užeidami ir ant ribų. Fragmentas dedamas 
į keramikos krosnį ir degamas 980ºC temperatū-
roje. Tai kartojama du kartus. Po šių dviejų degi-
mų kaitrai atsparūs dirbtiniai dantų fragmentai yra 
paruošiami kitiems keramikos sluoksniams (6 pav.), 
kuriuose individualizuojamos ir būsimo protezo 
spalvos.

Pirmasis keramikos degimas. Susluoksniavus 
pirmąjį protezo bazei reikalingą degimą, toliau 
modeliuojamas dentino sluoksnis. Nustatyta, kad 
pacientės dantų spalva yra A1, todėl sluoksniuo-
jamas dentino „A1B“ sluoksnis, kuriuo kuriama 
preliminari danties forma. Norint individualizuoti 
prie kaklelio esantį gelsvumą, maišoma gelsvu-
mo suteikianti keramikos masė „CV-1“ santykiu 
1:1. Kad nebūtų per ryšku, maišoma su dentinu 
„A1B“. Šiuo keramikos sluoksniu sumodeliuojama 
preliminari danties forma. Naudojant redukavimo 
(angl. Cut – back) techniką, dalis masės nuimama, 
suformuojami mamelonai (angl. mamelon), kurie 
viršutiniame danties paviršiuje sukuria banguotą 
reljefą, estetiškai persišviečiantį per skaidrų sluoks-

nį. Taip pat redukavimo technika naudojama no-
rint palikti vietos kitiems keramikos sluoksniams, 
padedantiems individualizuoti spalvą. Šis degimas 
yra atliekamas keramikos krosnyje ant kaitrai at-
sparių dirbtinių dantų kulčių 960ºC temperatūro-
je, nustačius temperatūros kilimą 55ºC, naudojant 
vakuumą (7 pav.).

Antrasis keramikos degimas. Po dentino sluoks-
nio pirmojo degimo mamelonai užpildomi skaidria 
keramikos mase „Tx“, siekiant juos išryškinti ir ne 
tik sukurti vainiko morfologinę formą, atitinkančią 
šalia esančius dantis, bet ir atkurti pacientės spal-
vinį bei reljefo individualumą, natūraliems dantims 
būdingą skaidrumą. Norint išryškinti dantų atspal-
vius ir danties kontūrus, kampuose dedama „Aqua 
Blue“ keraminės masės, kandamasis kraštas ne-
žymiai sluoksniuojamas „T Blue“ keramine mase. 
Sumodeliuotas sluoksnis degamas 955ºC tempe-
ratūroje, nustačius temperatūros kilimą 55ºC, nau-
dojant vakuumą.  

7 PAV.

Susloksniuotas pirmasis dentino sluoksnis ir jo degimas
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Laminatės, nudažytos „Noritake Ex3 Internal Stain“ 
dažais

Galutinis keramikos degimas



 Dažymas su „Noritake EX3 Internal Stain“ 
dažais. Siekiant imituoti giluminius danties skilimus 
ir atspalvius, išryškinti natūralią danties morfolo-
giją, danties paviršius dažomas su „Notritake Ex3 
Internal Stain“ dažais. Mamelonai išryškinami pa-
sitelkiant „Mamelon orange 1“ dažus, prie kakle-
lio, siekiant paryškinti geltonumą, plonai dažoma 
„Cervical 2“ dažais, o norint imituoti dantų skili-
mus, suteikti dantims gyvybingumo ir natūralumo 
dažoma „White“ dažais. Dažai užfiksuojami ke-
ramikos krosnyje degant 780ºC temperatūroje, 
temperatūros kilimas 45ºC, naudojant vakuumą 
(8 pav.). 

 Trečiasis keramikos degimas. Nudažius „Nori-
take Ex3 Internal Stain“ dažais ant jų sluoksniuo-
jamas blizgiklio (ang. luster) „LT0“ sluoksnis, pavir-
šiuje kuriama galutinė forma, išryškinanti danties 
skaidrumą. Prie kaklelio sluoksniuojamas gelsves-
nio atspalvio sluoksnis „LT1“, kandamieji kraštai 
sumodeliuojami su „Aqua Blue 2“ keramine mase, 
kad išryškintų natūralų danties kandamojo krašto 
mėlynumą. Siekiant sukurti dirbtinį šviesos laužimo 
efektą kandamasis kraštas sluoksniuojamas „Incisal 
Aureola“ keramine mase. Visa tai sumodeliavus 
laminatės dedamos į keramikos krosnį 950ºC, 
nustačius temperatūros kilimą 45ºC, naudojant 
vakuumą. 

Ketvirtasis keramikos sluoksnis. Po trečiojo kera-
mikos degimo norint labiau išryškinti kandamuo-
sius kraštus ir pašalinti pastebėtą mediobukalinio 
kandamojo krašto 21 danties statumo trūkumą, 
dar kartą sluoksniuojama su keramine mase „Aqua 
Blue 2“. Taip pat keramine mase „LT0“ paryškina-
mi mamelonai (9 pav.).

Protezo formos ir vertikaliųjų bei horizontaliųjų li-
nijų kūrimas. Pirmiausia protezas deimantinėmis 
frezomis naudojant mikrovariklį šlifuojamas, jam 
suteikiama forma. Kad protezas įgautų natūralesnę 
formą, sukuriamos vertikalios ir horizontalios lini-
jos. Pacientė yra jauna, ant likusių jos dantų mato-
mi išlikę skersai, horizontaliai per danties paviršių 
einantys smulkūs grioveliai, kurie ir sukuriami per 
didžiąją dalį paviršiaus struktūros. Jie imituojami 
padarytose vertikalių tekstūrų įdubose kaip yra ir 
natūraliuose dantyse. 

Protezo glazūravimas ir poliravimas. Suteikus pro-
tezui formą ir paviršiaus struktūrą, jis glazūruojamas 
840ºC temperatūroje keramikos krosnyje, nesuda-
rant vakuuminės aplinkos. Po glazūravimo protezas 
poliruojamas deimantiniais polyrais, poliravimo še-
pečiu ir deimantine pasta „Zirkopol“ (10 pav.).

Protezo atidalijimas nuo kaitrai atsparių dirbtinių 
dantų kulčių. Pirmiausia žiūrint pro mikroskopą dei-
mantinėmis frezomis ir polyrais atsargiai iki prote-
zo ribos nušlifuojama kaitrai atspari masė (20 pav.). 
Po to deimantiniu disku iki protezo ribos nupjauna-
mos kultys, kad nereikėtų visko smėliuoti. Tai atli-
kus didžioji dalis kaitrai atsparios masės pašalinama 
smėliavimo aparatu, naudojant aliuminio oksido 
50  μ smulkumo smėlį ir 1  atm slėgį. Prie kraštų 
atsargiai smėliuojama stiklo deimantų smėliu 1 atm 
slėgiu. Visa tai atlikus, stiklo keramikos laminatės 
yra visiškai atidalinamos nuo kaitrai atsparios me-

džiagos.
Protezo taikymas. Nuo kaitrai atsparių kulčių 

atidalintos laminatės pirmiausia yra įvertinamos 
žiūrint pro mikroskopą, deimantinėmis frezomis 
yra pašalinamos susidariusios poros. Pradedamas 
protezo taikymas ant gipsinio išardomo modelio 
kulčių. Naudojamas mikroskopas, purškiama kalkė 
„Occlusions Tuschier – Spray Grun“ ir deimantinės 
frezos. Protezas taikomas atsargiai, stengiantis ne-
pažeisti ribų. Visiškai pritaikius, ribos sulyginamos 
su polyrais. Artikuliatoriuje patikrinamas sukan-
dimas, protruziniai, retruziniai judesiai. Suvedama 
CO, aproksimaliniai kontaktai tarp 11 ir 21 danties, 
po to tarp 11 ir 12 danties ir galutinai tarp 21 ir 22 
dantų. Pabaigoje keramikos laminatės taikomos ant 
kontrolinio modelio, kad matytųsi dantenos, papi-
los sluoksnis (20 pav.)

Rezultatų apibendrinimas 

Šie stiklo keramikos dantų protezai buvo ga-
minami naudojant keramikos sluoksniavimo ir 
dažymo technikas. Jų galutinė išvaizda priklauso 
nuo keramikos masių, dažų parinkimo ir individua-
lizavimo. Šie protezai būtų sunkiai pagaminami be 
mikroskopo, kuris priartina mažiausiai 12 kartų. 
Šių protezų taikymas yra nelengvas, reikia didelio 
tikslumo, nes keramikos sluoksnis ties ribomis yra 
labai plonas ir trapus. Kai kur protezo storis yra 
tik 0,3 mm, todėl tokiame ploname paviršiuje buvo 
nelengva pasiekti norimą efektą, tačiau tyrimo 
metu parinkus tinkamas medžiagas ir panaudojus 
sukauptas teorines žinias buvo pagaminti estetikos 
reikalavimus atitinkantys dantų protezai. Šie prote-
zai reikalauja daug darbo, kruopštumo ir tikslumo, 
nes tai labai plono lukšto dantų protezai, tačiau jie 
padeda išsaugoti danties audinius. 

Įžvalgos 

1. Diagnostiniu vaškavimu išmodeliuota no-
rima būsimų protezų forma pamatuota 
pacientei. Tai leido nesuklysti gaminant 
nuolatinį stiklo keramikos dantų laminačių 
protezą. 

2. Sluoksniuojant „Noritake EX3“ keramiką 
ant kaitrai atsparių dirbtinių dantų kulčių 
buvo pastebėta, kad ši keramika pasižymi 
geru homogeniškumu  – vientisumu, todėl 
galima pagaminti tolygias, vientisas restau-
racijas. Taip pat pastebėta, kad „Noritake“ 
keramiką nėra lengva sluoksniuoti, reikia 
daugiau įgūdžių pasirenkant skysčio ir kera-
mikos konsistenciją, kad keramika nebėgtų, 
nebūtų per skysta ir sluoksniuotųsi. „No-
ritake EX3“ keramika, lyginant su kitomis, 
degama gana aukštoje temperatūroje, to-
dėl labiau traukiasi degant. Šios keramikos 
paviršius lengvai poliruojamas, tačiau reikia 
jo neperkaitinti. Pasitelkiant keramikos ga-
mintojo pateiktą spalvinį spektrą buvo at-
kartojamos ir individualizuojamos spalvos ir 
atspalviai pagal išlikusius gretimus dantis, tai 
svarbu atkuriant dantų defektus, siekiant, 
kad protezas atrodytų kuo natūraliau, este-

tiškiau ir protezuoti dantys būtų kuo pana-
šesni į savus dantis. 

3. Atlikus 11, 21 dantų protezavimą stiklo 
keramikos laminatėmis, buvo maksimaliai 
išsaugoti danties audiniai, nes nupreparuo-
tas tik minimalus jų kiekis, tad jau gamybos 
pradžioje audinių reakcija į šį protezą buvo 
minimali. Visa tai pasiekta dėl gamybos 
ypatumų: keramika sluoksniuota ant kaitrai 
atsparių dantų kulčių leido pagaminti labai 
„plono lukšto“ visą danties bukalinį paviršių 
dengiančias laminates – kai kur 11 danties 
laminatės storis tesiekė 0,3  mm, kas rei-
kalavo didelio atsakingumo ir kruopštumo 
jį taikant ir sluoksniuojant keramines ma-
ses, kad būtų išgautas reikiamas efektas. 
Šios laminatės buvo gaminamos naudojant 
sluoksniavimo ir dažymo technikas ir taip 
buvo išgauta natūrali dantų anatomija, 
spalva ir struktūra, dažant imituoti vidiniai 
skilimai. Taip pat dantenų srityje atkurtas 
labai plonas paviršius netraumuojant jų. Šie 
protezai atitiko natūralias pacientės veido 
ir dantų lanko proporcijas ir sukūrė har-
moningą, estetišką vaizdą. 
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