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Vaikų odontologijos aktualijos 
SAM kolegijoje
2014 m. birželio 12 d. LR sveikatos apsaugos ministeri-
joje įvyko kolegijos posėdis, kuriame viena iš svarstytų 
problemų buvo, kaip vaikų dantų gydymą ir profilaktiką 
paversti tikru, o ne teoriniu prioritetu. 

Atrofuotų bedančių žandikaulių 
protezų ribos
Asist. Justina Navickaitė, doc. Alvydas Gleiznys

Dantų netekimas daro neigiamą įtaką kramtymo funkci-
jai, estetikai. Siekiant pagelbėti pacientams yra gaminami 
protezai, kurių funkcionalumas ir stabilu-
mas labai priklauso nuo abiejų žandikaulių 
alveolinių ataugų atrofijos laipsnio. 7 p.22–24 p.

Pirmoji Lietuvos medikų savivalda – Lietuvos Respublikos 
odontologų rūmai – paminėjo 10-ies metų veiklos jubiliejų

Pirmoji medikų profesinė savivalda – Lietuvos Respublikos odontologų rūmai 2014 m. 
gegužės 30–31 d. Druskininkuose tarptautiniame kongrese „Nuo idėjos iki pasiekimų“ 
ir Visuotiniame odontologų rūmų narių susirinkime paminėjo veiklos dešimtmetį. 10–13 p.
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KETVIRTINIS ŽURNALAS
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Rūmai nuoširdžiai sveikina 
Rūmų narę gydytoją ortodontę 
Rūtą Almonaitienę, sėkmingai 
apgynusią daktaro disertaciją 
„Lietuvių vaikų veido, žandi-
kaulių ir dantų raida (Vilniaus 
miesto 4 – 16 metų vaikų duo-
menys)“. Linkime sėkmės toli-
mesnėje profesinėje veikloje!

Odontologų rūmai šiais metais paminėjo savo 
veiklos dešimtmetį. Šis laikotarpis išryškino pir-
mosios Lietuvoje medikų savivaldos organizacijos 
gebėjimus veikti, vykdyti sveikatos sistemos strate-
ginius uždavinius, rūpintis odontologinės pagalbos 
plėtra, pacientų švietimu ir specialistų tobulinimusi. 
Tačiau ar visomis kryptimis veikta sėkmingai? Šį pa-
vasarį vykusiame Sveikatos apsaugos ministerijos 
kolegijos posėdyje Odontologų rūmai pripažino, 
kad Lietuvoje egzistuoja „pilkosiosios zonos“ – tai 
rajonai, kurių gyventojams odontologinis gydymas 
yra sunkiai prieinamas. Kolegijoje taip pat konsta-
tuota, kad Lietuvos vaikų burnos sveikata yra viena 
prasčiausių Europos Sąjungoje: vaikų dantų gydy-
mo poreikiai nėra patenkinami, o vaikų dantų ligų 
profilaktika apima tik kiek daugiau nei dešimtadalį 
pacientų.  

Lietuvoje odontologų netrūksta, tačiau netoly-
gus jų kabinetų išsidėstymas verčia ieškoti optima-
lių sprendimų, kad kiekvienam vaikui būtų prieina-
mos burnos sveikatos profilaktinės priemonės ir 
gydymas, kad senjorams neprailgtų laikas belau-
kiant dantų protezavimo. Deja, dabar taip yra kai 
kuriuose šalies miestuose. 

Tęsdama ankstesnio sveikatos apsaugos minis-

tro pradėtus darbus ministerija numato suderinti 
ir patvirtinti gydytojo vaikų odontologo išplėstinės 
konsultacijos teikimo tvarką bei apskaičiuoti ir pa-
tvirtinti šios konsultacijos įkainį. Be to, planuojama 
keisti šiuo metu galiojančią dantų protezavimo pas-
laugų teikimo ir apmokėjimo iš PSDF lėšų tvarką, 
nustatant aiškesnius kriterijus, kada PSDF biudžeto 
lėšomis bus kompensuojamas vaikų ir suaugusių-
jų dantų protezavimas. Ministerijoje svarstoma ir 
dėl odontologų individualios veiklos pagal pažymą 
įteisinimo. Ypač svarbu, kad planuojama parengti 
ir patvirtinti Vaikų dantų ėduonies profilaktikos 
programą su konkrečias veiksmais ir priemonėmis, 
spręsti klausimą dėl odontologinės priežiūros mo-
biliųjų paslaugų įvedimo Lietuvoje.

Odontologija – savarankiška ir svarbi bendro-
sios medicinos šaka, padedanti kurti ne tik gražų, 
bet ir sveiką žmogų. Manau, kad konstruktyviai ir 
geranoriškai bendradarbiaudami su Lietuvos Res-
publikos odontologų rūmais galėsime žengti į prie-
kį, padėdami visiems – ir dideliems, ir mažiems – 
gauti inovatyvias odontologines paslaugas. 

Sveikatos apsaugos ministrė  
Rimantė Šalaševičiūtė
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RENGINIAI Spaudos konferencija „Šių dienų 

odontologijos uždaviniai Europos 
Sąjungoje ir Lietuvoje“

2014 m. gegužės 29 d. Lietuvos Respublikos Seimo konferencijų salėje įvyko spaudos konferencija tema „Pirmajai Lietu-
vos medikų savivaldai 10 metų: šių dienų odontologijos Europos Sąjungoje ir Lietuvoje uždaviniai ir jų sprendimo būdai 
Lietuvos piliečių labui“. Konferencijoje dalyvavo LR Seimo Sveikatos reikalų komiteto pirmininkė D. Mikutienė, Europos 
odontologų tarybos (The Council of European Dentists (CED)) prezidentas dr W. Doneus, Estijos odontologų asociaci-
jos prezidentas dr. M. Vink, Estijos odontologų asociacijos viceprezidentė dr. P. Väli, LR odontologų rūmų tarybos pir-
mininkas A. Šeikus, LR odontologų rūmų tarybos pirmininko pavaduotoja doc. dr. A. Tutkuvienė, LR odontologų rūmų 
tarybos pirmininko pavaduotojas P. Ralys ir kiti.

LR Seimo Sveikatos reikalų komiteto pir-
mininkė D.  Mikutienė spaudos konferencijoje 
akcentavo, jog odontologai vieni pirmųjų ėmėsi 
privačios medicinos praktikos. Pirmieji įkūrė 
profesinę savivaldą ir šiandien turi ne tik ką pa-
sakyti, bet ir rodo pavyzdį kitiems. Be to, ak-
tyviai dalyvauja rengiant teisės aktus, gerinant 
gydytojų odontologų kvalifikaciją, įgyvendinant 
profilaktikos programas ir daugelyje kitų sričių. 
Konstruktyviai dirba tiek su Sveikatos apsaugos 
ministerija, tiek ir su politikais. Į odontologų 
nuomonę, pastabas atsižvelgiama. „Nė neabe-
joju, kad Odontologų rūmų pavyzdžiu turėtų 
pasekti ir kitų medicinos profesijų atstovai. Ži-
noma, kaip ir visose srityse, taip ir šioje yra pro-
blemų. Viena pagrindinių – finansavimo klausi-
mas. Kaip rodo įvairūs tyrimai, lietuvių burnos 
higiena toli gražu nėra ideali. Ką gi tai reiškia? 
Turime skirti didesnį dėmesį profilaktikai. Ka-

dangi šie metai paskelbti Vaikų sveikatingumo 
metais, manau, reikėtų atkreipti didesnį dėmesį 
būtent į juos ir jų burnos higieną. Manau, vienas 
blogiausių sprendimų buvo panaikinti gydytojų 
odontologų kabinetus mokyklose. Reikia sekti 
kitų šalių pavyzdžiu ir sudaryti sąlygas, kad mo-
kyklose, o ypač vaikų darželiuose, būtų specia-
listų, kurie mokytų rūpintis burnos higiena. Per 
dešimt metų Odontologų rūmai pateikė tikrai 
puikių idėjų, kaip pagerinti situaciją, o pastarasis 
siūlymas dėl mobiliųjų punktų – vienas geriau-
sių. Ir manau, kad tikrai neatsiras jam besiprie-
šinančių“,  – sakė LR Seimo Sveikatos reikalų 
komiteto pirmininkė.

Lietuvos Respublikos odontologų rūmų tary-
bos pirmininko pavaduotoja doc. dr. A. Tutkuvienė 
pristatė pranešimą „Lietuvos Respublikos odon-
tologų rūmų – kaip pirmosios medikų profesinės 
savivaldos Lietuvoje – įkūrimo svarba ir atsiradimo 

priežastys“. Jame pabrėžiama, kad pirmąją savival-
dą Lietuvoje paskatino kurti tarptautinė patirtis. 
Savivalda pralaužė biurokratinės sistemos ledus, 
jos atsiradimas pažadino odontologų bendruome-
nės pilietiškumą. 

Europos odontologų tarybos prezidentas dr. 
W. Doneus, pristatydamas odontologijos užda-
vinius Europos Sąjungoje ir Lietuvos odontologi-
jos vaidmenį Europos kontekste, sakė: „Lietuvos 
Respublikos odontologų rūmų darbas nėra vien 
tik spręsti vietos problemas, nors, žinoma, jie 
jas išmano puikiausiai. Rūmų specialistai aktyviai 
dirba ir tarptautiniu lygiu. Dalijamės patirtimi 
ir tikrai yra ko iš Lietuvos pasimokyti. Manau, 
kad sveikatos politikai turėtų džiaugtis turėdami 
tokį partnerį. Juk aukštos kvalifikacijos specialis-
tų reikia visur. Svarbiausia, kad jie moka ne tik 
kelti problemas, bet ir pateikia siūlymų, kaip jas 
spręsti.“ 

Spaudos konferencija LR Seime. Iš kairės į dešinę: LR odontologų rūmų tarybos pirmininko pavaduotoja doc. dr. A. Tutkuvienė, Europos odontologų tarybos prezidentas dr. 
W. Doneus, LR Seimo Sveikatos reikalų komiteto pirmininkė D. Mikutienė,  LR odontologų rūmų tarybos pirmininkas A. Šeikus, Estijos odontologų asociacijos vicepreziden-
tė dr. P. Väli ir Estijos odontologų asociacijos prezidentas dr. M. Vink. 
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 Estijos odontologų asociacijos vicepreziden-

tė dr P. Väli pranešime „Baltijos šalių bendradarbia-
vimas ir bendros strategijos kūrimo reikalingumas“ 
akcentavo, kad su Lietuvos odontologų rūmais 
bendradarbiauja praktiškai nuo Rūmų įsikūrimo 
pradžios. „Kasmet susitinkame kongresuose, ap-
tariame aktualijas, dalijamės patirtimi. Stebėjome, 
kaip ši savivalda kūrėsi ir ko pasiekė. Lengva nebu-
vo, tačiau jų pavyzdys ragina ir mus nesėdėti vieto-
je kuriant Estijos odontologų savivaldą. Kol kas jos 
neturime, bet matydami, kaip ir kiek daug pavyksta 
jums pasiekti, negalime atsilikti. Kalbu ne tik apie 
valstybės investicijas į šią sritį, bet ir apie gydyto-
jų odontologų kvalifikacijos kėlimą, tobulinimąsi 
ir daugelį kitų dalykų. Svarbiausia, tą patvirtina ir 
Lietuvos pavyzdys, turi pasikeisti valstybės požiū-
ris, kad į mūsų siūlymus būtų atsižvelgiama arba jie 
būtų aptariami“, – teigė Estijos odontologų asocia-
cijos viceprezidentė.

Spaudos konferencijos metu Lietuvos Respubli-
kos odontologų rūmų tarybos pirmininkas A. Šeikus 
susirinkusius dalyvius supažindino su odontologijos 
problemomis, aktualijomis ir ateities vizija Lietuvoje. 
Išskirtos šios pagrindinės odontologų bendruome-
nės aktualijos: Valstybinės mokesčių inspekcijos prie 
Lietuvos Respublikos finansų ministerijos vykdomo 
projekto „Baltieji chalatai“ metu iškilusios proble-
mos; odontologijos, burnos priežiūros specialistų 
praktikos ir įmonių licencijavimo tvarkos, teisės aktų 
pakeitimo projektų parengimo išduodant licencijas 
klausimas; viešųjų ir privačių interesų derinimo bū-
tinumas; vaiko sveikatos pažymos su odontologo 
įrašu įteisinimas padėtų surinkti statistinius epide-
miologinius duomenis nacionaliniu mastu; gydytojų 
vaikų odontologų konsultacijos su manipuliacijo-
mis įteisinimas; mažų įmonių veiklos vykdymas ir 
administracinės naštos mažinimas; e.  medicinos ir 
e. kortelės odontologijoje reikalingumas; specialistų 
ruošimas ir odontologų bei burnos priežiūros speci-
alistų pasiskirstymas Lietuvoje; dantų protezavimas 
iš PSDF lėšų; galimybės ūkio subjektams vykdyti vei-
klą pagal Nuolatinio Lietuvos gyventojo individualios 
veiklos vykdymo pažymą; profilaktikos renginių or-
ganizavimas ir kt.

Atidžiai išnagrinėję situaciją Lietuvoje, įvertinę 
ES šalių patirtį, Rūmai paruošė ir LR sveikatos ap-
saugos ministerijai pristatė odontologijos strategiją. 
Kadangi daugiausia odontologinių paslaugų yra tei-
kiama didžiuosiuose Lietuvos miestuose, čia dirba ir 
didžiausia dalis šalies odontologų (pagal ES vidurkį 
gydytojų odontologų skaičius Europoje, tenkantis 
10 tūkst. gyventojų yra 6,7, tačiau Vilniuje 2014 m. 
šis skaičius siekia 17,9, Kaune  – net 29,1, bendras 
Lietuvos vidurkis  – 12,1), o atokesnėse Lietuvos 
vietose gydytojų odontologų trūksta. Siūloma keis-
ti specialistų rengimo ir įdarbinimo tvarką, taip pat 
pagal naują strategiją būtų įteisinta vienerių metų 
internatūra, kurią studentai atliktų patvirtintose 
bazėse. Manoma, kad būtų tikslinga didžiuosiuose 
šalies miestuose steigti pagrindinius profilaktikos 
centrus, mažesniuose miestuose – filialus. Šie cen-
trai būtų pavaldūs valstybei ir bendradarbiautų su 
ikimokyklinio ugdymo įstaigomis, mokyklomis, vi-
suomenės sveikatos biurais. Juose būtų įdarbinti 
gydytojai vaikų odontologai, burnos higienistai. Siū-
lomos pažangios naujovės – specializuoti mobilios 
odontologinės pagalbos autobusiukai, kuriuose bus 
teikiamos profilaktikos ir odontologinės paslaugos 
atokiuose Lietuvos miestuose. 

Rūmų viešųjų ryšių specialistė
Justina Steponavičiūtė

LR Seimo Sveikatos reikalų komiteto pirmininkė D. Mikutienė sutinka Europos odontologų tarybos prezidentą dr 
W. Doneus.

Dr. W. Doneus pristato odontologijos uždavinius Europos Sąjungoje ir Lietuvos odontologijos vaidmenį Europos 
kontekste.

Diskutuoja (iš kairės) doc. dr. A. Tutkuvienė, dr. P. Väli ir dr. M. Vink.
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RENGINIAI Vaikų odontologijos 

aktualijos SAM kolegijoje
2014 m. birželio 12 d. LR sveikatos 
apsaugos ministerijoje įvyko kolegijos 
posėdis, kuriame viena iš svarstytų 
problemų buvo, kaip vaikų dantų 
gydymą ir profilaktiką paversti tikru, o 
ne teoriniu prioritetu. 

VšĮ Vilniaus universiteto ligoninės Žalgirio klini-
kos direktorė, Lietuvos Respublikos sveikatos ap-
saugos ministerijos odontologijos srities vyriausioji 
respublikos specialistė prof. dr. Alina Pūrienė kole-
gijos posėdyje pristatydama odontologijos situaciją 
Lietuvoje pabrėžė, kad Lietuvos vaikų burnos svei-
kata viena blogiausių Europos Sąjungoje. Dideli ir 
didėjantys dantų ėduonies indekso rodikliai, anot 
profesorės, rodo, kad vaikų dantų gydymo porei-
kiai Lietuvoje nėra patenkinami, vaikų dantų ligų 
profilaktika apima tik kiek daugiau nei dešimtadalį 
pacientų. Pasak prof. dr.  Alinos Pūrienės, odon-
tologų bendruomenė nenori gydyti vaikų, nes jų 
gydymas nepakankamai apmokamas. Be to, nepa-
kanka vaikų odontologų: 2013 m. Lietuvoje dirbo 
tik 58 vaikų odontologai. 

„Vaikų dantų gydymas ir profilaktika tik teoriš-
kai prioritetinė sritis, praktiškai – ne“, – sakė A. Pū-
rienė. Profesorė apgailestavo, kad prieš kelerius 
metų parengta vaikų burnos sveikatos ugdymo ir 
profilaktikos programa ministerijos nebuvo patvir-
tinta. Pasak A. Pūrienės, tik dabartinė ministerijos 
vadovybė atsakingai žiūri į vaikų burnos sveikatą.
Profesorė siūlė sistemiškai spręsti vaikų burnos 
sveikatos klausimus: gerinti paslaugų finansavimą, 
įkurti vaikų dantų ėduonies profilaktikos padalinius 
visose viešosiose įstaigose, didžiuosiuose miestuo-
se – centrus, sukurti mobiliąsias odontologines bri-
gadas, kurios gydytų vaikus vietovėse, kur trūksta 
gydytojų odontologų. A. Pūrienės nuomone, tiks-
linga būtų siųsti gydytojus internus dirbti į vietoves, 
kur trūksta gydytojų odontologų ir skirti trečdalį 
jų darbo laiko vaikų dantims gydyti ir profilaktikai. 
Profesorė taip pat pasiūlė įteisinti tėvų ir šeimos 
gydytojo atsakomybę už vaikų dantų negydymą, 
reguliuoti odontologinių kabinetų teritorinį pasis-
kirstymą, reikalauti, kad vaikai į mokyklas ateitų tik 
su pažymomis apie sugydytus dantukus.

LR odontologų rūmų tarybos pirmininkas Al-
vydas Šeikus kolegijos posėdyje pateikė informaciją 
apie odontologines įstaigas. Nors šalyje odontolo-
gų netrūksta, tačiau jų kabinetai labai netolygiai išsi-
dėstę. Daugelyje rajonų Lietuvoje sunkiai prieinama 
odontologinė pagalba. Odontologų rūmų tarybos 
pirmininkas pateikė siūlymą steigti 5 odontologijos 
profilaktikos centrus didesniuose Lietuvos mies-
tuose ir dar po 2 prie kiekvieno centro mažes-
niuose miesteliuose. Tokiuose centruose mažiau-
siai 1 ar 2 kartus per metus vaikai būtų tikrinami 
ir mokomi burnos higienos, taikomos profilaktinės 
priemonės, čia turėtų dirbti bent 2 gydytojai vaikų 
odontologai, burnos higienistai. A. Šeikus taip pat 

pateikė siūlymus vystyti mobiliosios odontologijos 
projektą, įteisinti vienerių metų internatūrą, inter-
nus įdarbinant patvirtintose bazėse, mažinti PVM 
medicinos prekėms, sukurti asmens sveikatos pro-
filaktikos pasą, kuris apimtų bendrus medicininius 
ir odontologinius patikrinimus.

Kolegijos posėdžio metu Odontologų rūmų 
tarybos pirmininkas akcentavo, kad atsakingos 
institucijos turi būti įpareigotos rinkti ir apiben-
drinti statistinius epidemiologinius duomenis, kurie 
padėtų nustatyti sergamumo situaciją Lietuvoje. 
A. Šeikus pažymėjo, kad per LR odontologų rūmų 
tarptautinį kongresą „Nuo idėjos iki pasiekimų“, 
skirtą Rūmų 10-ies metų veiklai paminėti, priimta 
ir tarptautinio odontologų susitikimo dalyvių pa-
tvirtinta rezoliucija, kurioje pabrėžiama, kad bū-
tina vykdyti kompleksinę burnos ligų profilaktiką. 
Rezoliucijoje taip pat akcentuojama, jog įvertinus 
tai, kad gydytojai odontologai yra laisvos profesijos 
atstovai, siekiant gerinti odontologinės priežiūros 

prieinamumą ir kokybę, mažinti administracinę 
naštą bei išanalizavus Europos Sąjungos šalių odon-
tologinės praktikos organizavimo patirtį ir teisės 
aktus, būtina įteisinti Lietuvos gydytojams odonto-
logams bei burnos priežiūros specialistams galimy-
bę vykdyti odontologinę priežiūrą vadovaujantis 
laisvos profesijos principais, t.  y. pagal Nuolatinio 
Lietuvos gyventojo individualios veiklos pažymą.

Sveikatos apsaugos ministras V. P. Andriukaitis, 
kolegijos posėdyje išklausęs odontologijos aktuali-
jas, apgailestavo, kad buvo sugriauta tvarka, kai kie-
kvienoje mokykloje vaikams buvo gydomi dantys. 
Ministras paragino odontologų bendruomenę kuo 
skubiau atnaujinti prieš kelerius metus parengtą 
Lietuvos vaikų dantų ėduonies profilaktikos pro-
gramą, teikti Vyriausybei siūlymus dėl profilaktikos 
centrų kūrimo. 

Rūmų viešųjų ryšių specialistė
Justina Steponavičiūtė
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„Arcoxia“ – optimalus vaistas 
ūminiam ir lėtiniam skausmui gydyti

KOLEGA – KOLEGAI

Gyd. R. Nutautienė

Nesteroidiniai vaistai nuo uždegi-
mo (NVNU) – dažniausiai pasaulyje 
parduodami analgetiniai ir nuo užde-
gimo skiriami vaistai. Nuo acetilsalicilo 
rūgšties atradimo XIX amžiuje NVNU 
tapo plačiai vartojami malšinant skaus-
mą ir uždegimą, ypač sergant oste-
oartritu, reumatoidiniu artritu, anki-
lozuojančiu spondilitu. Atsižvelgiant į 
gausėjančias sergančių šiomis ligomis 
bei skausmo ar uždegimo varginamų 
asmenų gretas, NVNU suvartojama 
vis daugiau. Nuo pat NVNU eros 
pradžios jų veiksmingumu neabejota, 
tačiau ilgainiui susirūpinta vaistų sau-
gumu (šalutiniu poveikiu, ypač dažnai 
sukeliamu virškinimo trakto pažeidi-
mu). Neseniai klinikinėje praktikoje 
pradėtas vartoti naujas antros koksibų 
kartos preparatas etorikoksibas („Ar-
coxia“), selektyvumu pranašesnis už 
rofekoksibą. Etorikoksibas skiriamas 
osteoartrito, reumatoidinio ir ūmaus 
podagrinio artrito simptomams 
lengvinti, taip pat ūmiam skausmui, at-
siradusiam dėl stomatologinių manipu-
liacijų, lėtiniam apatinės nugaros dalies 
bei dismenorėjos sukeltam skausmui 
malšinti. Etorikoksibas dėl selektyvaus, 
efektyvaus poveikio užtikrina veiks-
mingą ir saugią skausmo bei uždegimo 
farmakoterapiją.

Etorikoksibas (Arcoxia®) – naujas NVNU, di-
piridinilo darinys, turintis su centriniu žiedu susijun-
gusią fenilo grupę, užtikrinančią etorikoksibo sąvei-
ką su ciklooksigenaze 2 (COX-2). Nustatyta, kad 
etorikoksibas 106 kartus stipriau veikia COX-2 nei 
COX-1 ir yra daug selektyvesnis COX-2, lyginant 
su kitais NVNU.

Arcoxia® yra selektyvus COX-2 inhibitorius, 
kuris veikia blokuodamas ciklooksigenazę  2 – 
fermentą, atsakingą už skausmo pojūtį ir uždegi-
mą. Arcoxia® padeda užtikrinti kliniškai efekty-
vų vaistų poveikį įvairiomis ligomis sergantiems 
pacientams, skiriant vaistą vieną kartą per dieną. 
Arcoxia®, kaip ir kiti selektyvieji COX-2 inhibi-

toriai, pasižymi veiksmingu skausmą malšinan-
čiu ir uždegimą mažinančiu poveikiu, skiriamas 
terapinėmis dozėmis geriau toleruojamas (ma-
žesnis šalutinis poveikis virškinimo traktui) nei 
kiti tradiciniai neselektyvieji NVNU, o širdies ir 
kraujagyslių ligų komplikacijų rizika nėra didesnė 
nei plačiai vartojamo diklofenako. Etorikoksibas 
pasižymi greitu ir ilgalaikiu veikimu. Vaisto sau-
gumas ir efektyvumas įrodytas klinikiniais tyri-
mais, todėl Arcoxia® yra puikus pasirinkimas 
reumatinių ligų (osteoartrito, reumatoidinio ar-
trito, podagros, spondiliozinio artrito, po odon-
tologinių operacijų) sukeliamam skausmui gydyti 
ilgą laiką.

Kitas didelis Arcoxia® preparato privalumas, 
kad gydymą dėl šalutinio poveikio kepenims nu-
traukė reikšmingai mažiau šį preparatą vartojusių 
pacientų nei diklofenako grupėje (1 pav.). Klinikinio 

tyrimo aktyvaus palyginimo dalyje padidėjusių AST 
ir ALT dažnumas Arcoxia® 60 mg ir 90 mg per 
parą vartojusiems pacientams buvo panašus kaip 
skiriant naprokseno 1000 mg per parą, tačiau daug 
mažesnis nei diklofenako 150 mg grupėje. Kontro-
liuojamuose klinikiniuose tyrimuose, kuriuose skir-
ta Arcoxia® 90 mg per parą, ibuprofeno 2400 mg 
per parą, ALT ir AST padidėjimo dažnumas buvo 
panašus. 

Vaisto dozė, skiriama pagal kiekvieną indikaciją, 
yra didžiausia rekomenduojama dienos dozė, išsky-
rus osteoartrito atvejus, kai didžiausia rekomen-
duojama dienos dozė yra 60 mg. Arcoxia® 120 mg 
dozė turėtų būti skiriama tik ūminiu simptominiu 
laikotarpiu (ilgiausia vartojimo trukmė  – 8 dienos). 
Vaisto dozė ūmiam skausmui po odontologinių 
operacijų malšinti neturėtų viršyti 90 mg kasdien, 
ilgiausia vartojimo trukmė – 3 dienos. 

1 pav. Gydymo nutraukimas dėl šalutinio poveikio kepenims

Mažiau nutraukimų 
skiriant etorikoksibą

MEDAL OA  
60 mg

MEDAL OA  
90 mg

MEDAL RA  
90 mg

EDGE I OA  
90 mg

EDGE II RA  
90 mg

-6 -4 -2 0 2

0,3 1,8

0,4 4,1

0,4 1,7

0,3 5,0

0,3 1,5

4 6

Mažiau nutraukimų 
skiriant diklofenaką

Absoliutus dažnių skirtumas, proc.(95 % PI)

Apraiškų dažnis proc.
Etorikoksibas Diklotenakas b

Adaptuota iš Cannon et al1

c Remiantis modifikuota ketintų gydyti pacientų (mIT T) analize
d Įtraukti keli klinikiniai nepageidaujami reiškiniai
e Daugiau pacientų, vartojančių diklofenaką 150 mgb , nutraukė gydymą dėl reikšmingų kepenų tyrimų 
nukrypimų (AST, ALT) ar kitų kepenų pažeidimų, lyginant su ARCOXIA 60 mg ir 90 mg gydytais pacientais. 
CI - pasikliautinieji intervalai 
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Pirmoji medikų profesinė savivalda – Lie-
tuvos Respublikos odontologų rūmai (to-
liau – Rūmai) – 2014 m. gegužės 30–31 d. 
Druskininkuose tarptautiniame kongrese 
„Nuo idėjos iki pasiekimų“ ir Visuotinia-
me odontologų rūmų narių susirinkime 
paminėjo veiklos dešimtmetį.

Šiais metais vykęs Rūmų tarptautinis kongre-
sas  – didžiausias ir reikšmingiausias odontologų 
bendruomenės renginys, pritraukęs ne tik Lietu-
vos gydytojus odontologus bei burnos priežiūros 
specialistus, bet ir užsienio svečius. Jubiliejinį Rūmų 
kongresą savo vizitu pagerbė Europos odontolo-
gų tarybos (The Council of European Dentists 
(CED)) prezidentas dr. W. Doneus, Estų odonto-
logų asociacijos delegacija: Estijos odontologų aso-
ciacijos prezidentas dr. M. Vink, Estijos odontologų 
asociacijos viceprezidentė dr. P. Väli; Lenkų gydyto-
jų ir odontologų rūmų viceprezidentė dr. A.  Lella; 
Vokietijos odontologų asociacijos (BZÄK) atstovai: 
odontologų asociacijos prezidentas dr. P.  Engel, 
BZÄK tarybos narys dr. M. Frank, Vokietijos odon-
tologų rūmų direktorius F. Lemor ir BZÄK viešųjų 
ryšių atstovė M. van Driel.

Jubiliejinį renginį, gausiai susirinkusiai odonto-
logų bendruomenei pristatydamas užsienio dele-
gacijų svečius ir išleistą naujausią Rūmų leidinį „10 
metų kartu“, kuriame atsispindi Rūmų veikla, pra-
dėjo Kongreso organizacinio komiteto pirmininkas, 
Rūmų tarybos pirmininkas A.  Šeikus: „Prisimenu 
pirmąjį visuotinį Odontologų rūmų narių suva-
žiavimą-kongresą Kaune, Sporto halėje, kur mes 
pasakėme „taip“ Odontologų rūmų įkūrimui. Jūsų 
buvo susirinkę taip pat gausiai. Šiandien matydamas 
tokią Rūmų narių gausą čia, Druskininkuose, po 10 
metų, manau, kad einame teisingu keliu ir nuveikė-
me prasmingų darbų. Tegu Jūsų rankose esantys 
lietsargiai apsaugo ne tik nuo lietaus ir darganų, 
bet ir nuo negandų, rūpesčių, bėdų, kurios neiš-
vengiamai, deja, vis tiek aplanko. Tarptautiniame 
kongrese „Nuo idėjos iki pasiekimų“ linkiu sėkmės 
ir produktyvaus darbo.“

Jubiliejinio kongreso dalyviai tylos minute pa-
gerbė anapilin jau išėjusius kolegas, Rūmų narius.

Kongrese susirinkusius sveikino Lietuvos Res-
publikos odontologų rūmų įkūrimo idėjos autoriai 
tarybos pirmininko pavaduotoja doc. dr. A. Tutku-
vienė ir prof. dr. G. Juodžbalys. Doc. dr. A. Tutku-
vienė džiaugėsi, kad Rūmams jau dešimt metų: „Tie 
dešimt metų prabėgo ne tik dėl vadovų ir inicia-
torių, tačiau ir dėl labai darnaus Rūmų kolektyvo, 
šiandien vienijančio daugiau nei septynis tūkstan-
čius narių, supratimo, pagalbos, bendrų įdėjų ir 
minčių.“ Docentė dėkojo ir sveikino visus susirin-
kusius su Rūmų švente.

Prof. dr. G.  Juodžbalys akcentavo, kad pradžia 
nebuvo lengva, tačiau atkaklus darbas davė savo 
vaisių: „Šioje salėje yra kolegų iš Vokietijos, kitų 

RENGINIAI Pirmoji Lietuvos medikų savivalda – 
Lietuvos Respublikos odontologų rūmai – 
paminėjo 10-ies metų veiklos jubiliejų

Pirmoji medikų profesinė savivalda – Lietuvos Respublikos odontologų rūmai – paminėjo veiklos dešimtmetį.

Kongrese susirinkusius sveikino pirmosios medikų profesinės savivaldos Lietuvoje  įkūrimo idėjos autoriai – doc. 
dr. A. Tutkuvienė ir prof. dr. G. Juodžbalys.
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šalių, Europos odontologų tarybos prezidentas dr. 
W. Doneus, su kuriuo kartu dirbome europinėse 
struktūrose ir iš kurio pasisėmiau idėjų ir turėjau 
pareigą jas įgyvendinti Lietuvoje. Smagu matyti 
kaip tas vaikas  – Rūmai  – auga, daro pirmuosius 
žingsnius. Linkiu jam užaugti stipriam, gražiam, sąži-
ningam ir dirbančiam savo tėvynei jaunuoliui.“

Į renginį atvyko pirmieji Rūmų darbuotojai, ku-
rie prisidėjo tobulinant pirmuosius Rūmų adminis-
tracijos įgūdžius. Pirmoji Rūmų teisininkė R.  Žvy-
kaitė sveikinimo kalboje teigė, kad labai džiaugėsi 
galėdama prisidėti kuriant pirmąją medikų savival-
dą Lietuvoje, kurios veiklos forma, kryptis prieš 10 
metų netilpo į jokius egzistuojančios teisės įstaty-
mus, sampratas, normas: „Dėkoju visiems Rūmų 
nariams ir rėmėjams, nes jūsų palaikymas suteikė 
galimybę kurti ir rasti kelius, tuo pačiu dėkoju ir 
Rūmų idėjos skeptikams, nes jų nuolatinės disku-
sijos, ginčai, argumentai, laiškai, susirašinėjimai, 
susitikimai padėjo rasti atsakymus į daugybę klau-
simų ir sutvirtėti. Dėkoju doc. dr. A.  Tutkuvienei 
už galimybę dirbti kartu, už norą mokytis, mokyti, 
džiaugtis ir svarbiausia niekada nepasiduoti.“

Savo vizitu jubiliejinį Rūmų kongresą pager-
bęs Europos odontologų tarybos, vienijančios 
340 tūkstančių odontologų iš 30 šalių, prezidentas, 
gydytojas odontologas iš Austrijos dr. W. Doneus 
sveikinime akcentavo, kad didžiuojasi, jog Lietuvos 
Respublikos odontologų rūmai priklauso Europos 
odontologų tarybai, kruopščiai, nuoširdžiai dirba 
Lietuvos odontologų labui. Dr. W.  Doneus Rū-
mams linkėjo dar daug dešimtmečių.

Kongreso atidarymo metu perskaitytas LR 
Seimo Sveikatos reikalų komiteto pirmininkės 
D. Mikutienės sveikinimas. „Nuoširdžiai džiaugiuosi 
galėdama Seimo Sveikatos reikalų komiteto var-
du pasveikinti Lietuvos Respublikos odontologų 
rūmus 10 metų veiklos proga. Odontologų rūmų 
veiklos aušroje iššūkių netrūko, nes šie Rūmai tapo 
pirmąja medikų profesine savivaldos institucija Lie-
tuvoje. Tačiau galimybė atlikti tai, kas atrodė neį-
manoma, atsirado veikiant, o užmojis subrandino 
reikalingas jėgas. Šiandien odontologų susitelki-
mas ir veiklumas tapo sektinu pavyzdžiu medikų 
bendruomenėms, siekiančioms tikros savivaldos. 
Norėčiau palinkėti jums Meilės darbui ir jus supan-
tiems bendraminčiams, Tikėjimo užsibrėžtais tiks-
lais ir Vilties, kad išbandymai bus menki, o pergalės 
– didžiulės“, – rašoma sveikinime.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos minis-
tras V.  P. Andriukaitis sveikindamas sakė: „Septy-
ni tūkstančiai odontologų  – tai tikrieji Rūmai. Tai 
puikūs Rūmai. Kelias, kurį pradėjo Rūmai, buvo 
sunkus, komplikuotas, žinant, kad mūsų visuomenė 
neturėjo daug savivaldos, saviorganizacijos, savire-
guliacijos, kvalifikacijos, kompetencijos ugdymo, su-
dėtingų problemų sprendimo patirties. Rūmai eina 
savo tolimesnio dešimtmečio keliu. Kelias nuo idė-
jos iki pasiekimų yra teisingas. Kelkime idėjas, sie-
kime jas vainikuoti pasiekimais ir tada dešimtmetis 
atvers kelią kitam pasiekimui – dvidešimtmečiui.“

Kongrese gausią odontologų bendruomenę svei-
kino Rūmų garbės narė R. Navickienė: „Labai džiau-
giuosi matydama Vokietijos odontologų asociacijos 
vadovus, iš kurių sėmėmės patirties. Audrų, vėtrų, 
uolų būta daug laivo – Rūmų – plaukime. Džiaugiuo-
si, kad dabar turime kuo pasidžiaugti. Rūmų įkūri-
mas buvo kaip laivo nuleidimas į vandenį. Nors laivas 
buvo kuriamas išminčių, profesionalų, bet ypač svar-
bus tas laukimo momentas, kai laivas nuleidžiamas 
į vandenį. Kaip džiugu, kad pirmajame odontologų 
suvažiavime bendruomenė balsavo už Rūmus, pa-

laikydama juos. Dabar galime pasigrožėti puikiu laivo 
plaukimu ir palinkėti jam gero vėjo.“

Rūmų garbės narys A. Klišonis sveikinimo kal-
boje teigė: „Tai kas įvyko prieš 10 metų, birželio 
9  dieną, Kauno sporto halėje buvo viena pačių 
didžiausių nesportinių pergalių Lietuvoje. Tai, kad 
buvo sukurta profesinė bendruomenė, kuri pati 
save reguliuoja, buvo nepaprastai didelis laimė-
jimas. Odontologija buvo ta sritis, kuri negavo 
iš valstybės jokios finansinės paramos. Jūs viską 
darėte patys ir išsikovote dovaną, pačią svarbiau-
sią vertybę  – nepriklausomybę. Tai, kas šiandien 
Lietuvos odontologijoje pasiekta, yra kiekvieno 
jūsų nepaprastai didelio, nuoseklaus, kasdienio, 
kantraus, profesionalaus darbo vaisius, kiekvienos 
bendruomenės dalelės bendrumo, racionalumo ir 
noro pakeisti be galo daug siekis. Nemačiau abe-
jingų birželio 9  dieną Kauno sporto halėje. Visi 
norėjo – visi pasiekė. Jūs esate pergyvenę ugnį, 
vandenį, dabar pergyvenate varinių triūbų laiko-
tarpį. Nuoširdžiai tikiuosi, kad tos varinės triūbos 
nesugriaus Odontologų rūmų. Turėkite kantybės, 
išminties, mokėjimo veikti ir dirbti toliau. Visos triū-
bos, vandenys, ugnys nuplauks ir padarys jus dar 
stipresnius. Tai, kad veikiate kaip pavyzdinis save 

reguliuojantis mechanizmas yra pagirtina. Jūsų pa-
vyzdžiu norėjo pasekti farmacija, deja, to padaryti 
nepavyko. Laisvę iškovoti yra labai sunku, tačiau ją 
išlaikyti dar sunkiau, todėl būkite vieningi, nepasi-
duokite skaldymams, intrigoms ir eikite kaip iki šiol 
– aukštai iškėlę galvą, nes jūsų profesijos žmonės 
yra aukštos kvalifikacijos, erudicijos ir visų pirma 
laisvos profesijos žmonės. Sėkmės jums visiems ir 
kiekvienam“,  – baigdamas sveikinimą sakė Rūmų 
garbės narys A. Klišonis.

Sveikinimo žodžius tarė ir Rūmų garbės narė 
T. Birmontienė. Ji akcentavo, kad Rūmų gimimas – 
vienas tų retų darbų, kuris davė puikių rezultatų: 
„Džiaugdamiesi ir švęsdami dešimtmetį tuo pačiu 
metu turėtume ir susirūpinti, kadangi mūsų pilie-
tinė visuomenė dar nevisiškai brandi, juk medikų 
pasaulyje esame vienintelė savivalda, kodėl miega 
kitos profesijos? Tai paskatina galvoti, kad biuro-
kratinis valdymo mechanizmas kartais parankus, o 
neskatindamas savivaldos instumentų jis daro žalą 
ir pačiai profesijai. Nesuklysiu pasakydama, kad 
odontologija Lietuvoje yra garsi ir žinoma. Norė-
čiau, kad kai kitą sykį švęsime Rūmų dvidešimtmetį 
ar kitą šventę, ateitų pasveikinti ir kitų medicinos 
profesijų savivaldų atstovai.“ 

Savo vizitu jubiliejinį Rūmų kongresą pagerbė Europos 
odontologų tarybos prezidentas dr. W. Doneus.

Sveikinimo kalbą sako Vokietijos odontologų asociaci-
jos prezidentas dr. P. Engel.

Gražių žodžių negailėjo Estijos odontologų asociacijos prezidentas M. Vink ir viceprezidentė dr. P. Väli.
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 Vokietijos odontologų asociacijos preziden-

tas dr. P. Engel sveikinimo kalboje dėkojo Rūmams 
už kvietimą dalyvauti jubiliejiniame tarptautiniame 
kongrese, užmegztus ryšius, glaudų bendradarbia-
vimą, patirties ir naujų idėjų keitimąsi, bendrus su-
sitikimus Vokietijoje ir Lietuvoje, spręstas burnos 
ligų profilaktikos, mažų įmonių veiklos vykdymo ir 
administracinės naštos mažinimo problemas.

Estijos odontologų asociacijos viceprezidentė dr. 
P. Väli džiaugėsi tokios mažos valstybės kaip Lietuva 
pasiekimais odontologijos srityje. Dėkojo už glaudų 
trijų Baltijos šalių bendradarbiavimą, Estijos, Latvijos 
ir Lietuvos kasmetinius odontologų asociacijų atsto-
vų susitikimus, priimtas svarbias rezoliucijas.

Lenkijos gydytojų ir odontologų rūmų vice-
prezidentė dr. A. Lella linkėjo Rūmams ilgų veiklos 
metų ir sėkmės sprendžiant Lietuvos odontologų 
bendruomenei svarbius klausimus tarptautiniame 
kontekste.

Kongreso dalyvius Vilniaus universiteto Me-
dicinos fakulteto dekano vardu ir Odontologijos 
instituto bendruomenės vardu sveikino Vilniaus 
universiteto Medicinos fakulteto Odontologijos 
instituto direktorė prof. dr. V. Pečiulienė: „Rūmai 
asocijuojasi su labai didele prabanga, išoriniu gro-
žiu. Visada galvoju, kiek Lietuvoje yra apleistų, ne-
prižiūrimų rūmų, tačiau yra ir tokių, kuriuos prižiū-
ri. Aš dažniausiai rūmus susieju su žmonėmis, nes 
be žmogaus idėjos, proto, šilumos ir atsidavimo nei 
vieni rūmai netaps tikrais rūmais. Norėčiau savo 
sveikinimą skirti žmonėms, dirbantiems Rūmuose 
ir esantiems juose  – Rūmų tarybai ir septyniems 
tūkstančiams Rūmų narių. Visiems jums norėčiau 
palinkėti laimės, kad ji visą laiką būtų greta ir kiek-
vieną kartą atsisukę pajustumėte jos palytėjimą. 
Norėčiau palinkėti svajonių, bet ne tų, kurios jumy-
se pagyvena ir išnyksta, bet kurios tampa realybe. 
Kadangi esate didelis kolektyvas, taip pat palinkė-
čiau pasitikėjimo vieni kitais ir tikėjimo tuo, ką da-
rote ir darome kartu.“

Kauno kolegijos Medicinos fakulteto dekanas 
J.  Dovydaitis sveikinimo kalboje linkėjo Rūmams 
prasmingo laiko: „Tegu ateinantys metai skaičiuoja 
dienas kaip dovanas, tegu aidi kilnaus darbo skam-
besiu, nešdami tyrą džiaugsmą Odontologų rūmų 
nariams, artimiesiems ir kolegoms.“

Panevėžio kolegijos Sveikatos socialinės priežiū-
ros ir edukologijos fakulteto sveikinimą, kuriame 
Rūmams dėkojama už ilgalaikį bendradarbiavimą 
rengiant burnos priežiūros specialistus, perskaitė Ko-
legijos lektorė, Rūmų tarybos narė R. Adomaitienė.

Klaipėdos valstybinės kolegijos Sveikatos mokslų 
fakultetas Rūmų bendruomenei linkėjo daryti, kas 
nepadaroma, siekti nepasiekiamo, į priešiškumą at-
sakyti dorybe, tikėtis, kad gali būti sunku, nors kol 
kas dar lengva, mažus pasiekimus paversti dideliais.

Renginio metu šiltus sveikinimo žodžius tarė ir 
Radiacinės saugos centro direktoriaus pavaduoto-
ja R. M. Stasiūnaitienė: „Radiacinės saugos centro 
draugystė su tuometine gydytojų sąjunga, o dabar 
Odontologų rūmais tęsiasi seniai. 10 metų vaikas 
kaip mažiukas rodo savo ožius, taip pat 10 metų 
vaikas pradeda rodyti charakterį, todėl su juo rei-
kia dirbti. Jūsų bendruomenė šauni. Esu dėkinga, 
kad Odontologų rūmai sureagavo į Radiacinės 
saugos centro pastabas, mes ir toliau stengsimės 
ieškoti bendrų problemų sprendimo būdų.“

Lietuvos gydytojų odontologų padėjėjų asocia-
cijos pirmininkė T. Ravickienė sveikindama akcen-
tavo, kad Lietuvos gydytojų odontologų padėjėjų 
asociacija su Rūmais jau 10 metų dirba petis petin, 
išgirsdami ir įsiklausydami į vieni kitų problemas.

Šių metų kongrese „Nuo idėjos iki pasiekimų“ 
pranešimus skaitė Lietuvos odontologai mokslinin-
kai ir praktikai, naujausiais mokslo pasiekimais ir 
klinikine patirtimi bei žiniomis su kolegomis dalijosi 
užsienio lektoriai iš Danijos, Šveicarijos, Belgijos, 
Vokietijos. Kongreso metu vykusioje odontologi-
nės įrangos ir medžiagų parodoje savo produkciją 
pristatė per 50 įmonių. Renginys sulaukė ir didelio 
rėmėjų susidomėjimo.

Šiame Kongrese didžiausias dėmesys skirtas 
odontologijos ir onkologijos, būtinosios pagalbos 
temoms, teisės aktų, reglamentuojančių sveikatos 
apsaugą, apžvalgai, taip pat buvo nagrinėjamos ir 
kitos odontologijos aktualijos. Reikia pabrėžti, kad 
Lietuvos Respublikos odontologų bendruomenė, 
rūpindamasi odontologinės priežiūros kokybe, 
prieinamumu, pacientų saugumu, tarptautiniame 
susitikime Druskininkuose, dalyvaujant Europos 
odontologų tarybos prezidentui dr. W.  Do-
neus̀ ui, Estijos odontologų asociacijos prezidentui 

dr. M. Vink`ui, Vokietijos odontologų asociacijos 
prezidentui dr. P. Engel`ui, Lenkijos gydytojų ir 
odontologų asociacijos viceprezidentei dr. A. Lel-
la, VU Medicinos fakulteto Odontologijos instituto 
direktorei prof. dr. V. Pečiulienei, LSMU Odonto-
logijos fakulteto dekanui prof. habil. dr. R. Kubiliui, 
Lietuvos Respublikos odontologų rūmų tarybos 
pirmininkui A.  Šeikui ir kitiems odontologų aso-
ciacijų atstovams, aptarė burnos ligų prevencijos, 
odontologinių veiklos formų įvairovės, administra-
cinės naštos mažinimo būtinumą. Susitikimo daly-
vių nuomone, įvertinus didelį burnos ligų paplitimą 
ir intensyvumą kai kuriose šalyse, būtina vykdyti 
kompleksinę burnos ligų profilaktiką.

Įvertinus tai, kad gydytojai odontologai yra lais-
vos profesijos atstovai, siekiant gerinti odontologinės 
priežiūros prieinamumą ir kokybę, mažinti adminis-
tracinę naštą bei išanalizavus Europos Sąjungos šalių 
odontologinės praktikos organizavimo patirtį ir tei-
sės aktus, susitikimo dalyviai siūlo įteisinti Lietuvos 

Lenkijos gydytojų ir odontologų rūmų viceprezidentė dr A. Lella.

Sveikina Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministras V. P. Andriukaitis.
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gydytojams odontologams bei burnos priežiūros 
specialistams galimybę vykdyti odontologinę prie-
žiūrą vadovaujantis laisvos profesijos principais, t. y. 
pagal Nuolatinio Lietuvos gyventojo individualios 
veiklos pažymą. Tarptautinio odontologų susitikimo 
dalyvių priimta ir Lietuvos bei užsienio odontologų 
asociacijų atstovų pasirašyta rezoliucija.

Visuotiniame odontologų rūmų narių susirinki-
me Rūmų tarybos pirmininkas A.  Šeikus pristatė 
2013–2014 m. Rūmų veiklos ataskaitą. Atidžiai iš-
nagrinėję situaciją Lietuvoje, įvertinę ES šalių pa-
tirtį, Rūmai paruošė ir LR sveikatos apsaugos mi-
nisterijai pristatė odontologijos strategiją. Kadangi 
daugiausia odontologinių paslaugų yra teikiama 
didžiuosiuose Lietuvos miestuose, čia dirba ir di-
džiausia dalis šalies odontologų (pagal ES vidurkį 
gydytojų odontologų skaičius, tenkantis 10  tūkst. 
gyventojų, Europoje yra 6,7, o Vilniuje 2014 m. šis 
skaičius siekia 17,9, Kaune – net 29,1, bendras Lie-
tuvos vidurkis – 12,1), tačiau atokesnėse Lietuvos 
vietose gydytojų odontologų trūksta, todėl siūlo-
ma keisti specialistų rengimo ir įdarbinimo tvarką. 
Pagal naują strategiją būtų įteisinta vienerių metų 
internatūra, kurią studentai atliktų patvirtintose 
bazėse. Manoma, kad būtų tikslinga didžiuosiuose 
šalies miestuose steigti pagrindinius profilaktikos 
centrus, o mažesniuose miestuose  – filialus. Šie 
centrai būtų pavaldūs valstybei ir bendradarbiautų 
su ikimokyklinio ugdymo įstaigomis, mokyklomis, 
visuomenės sveikatos biurais. Juose būtų įdarbin-
ti gydytojai vaikų odontologai, burnos higienistai. 
Taip pat siūloma telkti mobilią odontologinę pagal-
bą specializuotuose autobusiukuose, kurie galėtų 
vykti į atokias Lietuvos vietoves ir specialistai teiktų 
profilaktikos ir odontologines paslaugas.

Visuotinio odontologų rūmų narių susirinkimo 
dalyviai pritarė 2013 m. Rūmų finansinei atskaito-
mybei ir 2014 m. Rūmų pajamų išlaidų sąmatai.

Kongrese dėmesys buvo skirtas ir Jaunųjų moks-
lininkų konkursinių darbų pristatymams. Praneši-
mus pristatė VU ir LSMU studentai. Darbus vertino 
komisijos nariai: VU Medicinos fakulteto Odontolo-
gijos instituto direktorė prof. dr. V. Pečiulienė, LSMU 
Medicinos akademijos Odontologijos fakulteto doc. 
dr. D.  Sakavičius, Rūmų Kauno teritorinio skyriaus 
vadovė R. Kiaunienė. Esminiai studentų pranešimų 
vertinimo kriterijai buvo pavadinimo, tikslo, uždavi-
nių formulavimas; metodikos pristatymo aiškumas; 
rezultatų aptarimo aiškumas, statistinių metodų tai-
kymas, išvadų formulavimas; darbo apipavidalinimas 
bei pristatymo kokybė.

Komisija vienbalsiai nusprendė pirmąsias vietas 
skirti LSMU studentams G. Sūdžiūtei ir K. Gutaus-
kui, skaičiusiems pranešimą tema „Statinio krūvio 
pasiskirstymas apie dantų implantus kaulą imituo-
jančioje medžiagoje“ (darbo vadovas dr. G. Janužis) 
ir VU studentėms G. Spulginaitei ir N. Šapokaitei 
už jų bendrą darbą „VU MF OI 2–5 kurso studentų 
dantų nusidėvėjimo paplitimo, nusidėvėjimo tipų 
ir juos galinčių sukelti veiksnių vertinimas“ (darbo 
vadovas doc. dr. V. Rutkūnas).

LR odontologų rūmai nuoširdžiai dėkoja tarp-
tautinio kongreso, skirto Lietuvos Respublikos 
odontologų rūmų 10-ies metų veiklai paminėti, 
Organizacinio komiteto nariams, Rūmų tarybai, 
Rūmų teritorinių skyrių vadovams ir sekretoriams, 
Rūmų darbuotojams ir visiems Rūmų nariams, pri-
sidėjusiems prie sėkmingo renginio organizavimo. 
Linkime sėkmės ateities darbuose. 

Rūmų viešųjų ryšių specialistė
Justina Steponavičiūtė

Jaunųjų mokslininkų konkursinių darbų pristatymas.

Apskritojo stalo diskusijos dalyviai.

Apskritojo stalo diskusija.
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2014 m. kovo 5 d. LR Seimo Sveika-
tos reikalų komiteto posėdžio metu 
buvo pristatyta LR odontologų rūmų 
veiklos ataskaita. Posėdžio pradžioje 
Rūmų tarybos pirmininkas A. Šeikus 
padėkojo už suteiktą galimybę pri-
statyti Rūmų savivaldą, odontologų 
bendruomenės aktualijas ir iškylančias 
problemas. 

Rūmų tarybos pirmininkas A. Šeikus posėdžio 
dalyvius supažindino su pagrindiniais Rūmų veiklos 
dokumentais, Rūmų struktūra. Akcentuota, kad 
šiuo metu Rūmų nariais yra tapę 7429 specialis-
tai, iš jų 3832 gydytojai odontologai. Didžiąją dalį, 
net 88 proc., odontologinės priežiūros (pagalbos) 
įstaigų sudaro privačios įstaigos ir tik 12 proc. vie-
šosios įstaigos. Pristatytos Rūmams deleguotos 
valstybinės funkcijos (teisės aktų nustatyta tvar-
ka licencijuoti gydytojus odontologus, gydytojus 
odontologus specialistus bei burnos priežiūros 
specialistus; teisės aktų nustatyta tvarka licenci-
juoti odontologinės priežiūros (pagalbos) įstaigas; 
organizuoti savo narių profesinės kvalifikacijos to-
bulinimą). Posėdžio dalyviai buvo pakviesti į Rūmų 
rengiamą tarptautinį kongresą, skirtą LR odonto-
logų rūmų 10-ies metų veiklos jubiliejui paminėti, 
šių metų gegužės 30-31 dienomis Druskininkuose. 
Kongrese didelis dėmesys bus skiriamas odontolo-
gijos ir onkologijos tematikai. Rūmų tarybos pirmi-
ninkas A. Šeikus pasidžiaugė ir padėkojo LR Seimo 
Sveikatos reikalų komitetui, LR sveikatos apsaugos 
ministerijai, kurie sutiko tapti Rūmų tarptautinio 
kongreso organizatoriais. 

Tarybos pirmininko pavaduotoja doc. dr. 
A. Tutkuvienė pristatydama Rūmų veiklą pabrėžė, 

kad Rūmai nuo pat įkūrimo 2004 m. vykdo gydy-
tojų odontologų ir burnos priežiūros specialistų 
taip pat odontologinės priežiūros (pagalbos) įstai-
gų licencijavimą. Rūmuose veikia Odontologinės 
priežiūros (pagalbos) įstaigų licencijavimo ir Odon-
tologų licencijavimo komisijos. Abiejose komisijose 
dalyvauja Rūmų tarybos ir LR sveikatos apsaugos 
ministerijos deleguoti asmenys. Tiek Odontolo-
ginės priežiūros (pagalbos) įstaigų licencijavimo, 
tiek Odontologų licencijavimo komisija kiekvienais 
metais teikia išsamią ataskaitą apie veiklą ir rezul-
tatus LR sveikatos apsaugos ministerijai. Doc. dr. 
A. Tutkuvienė pastebėjo, jog tam, kad licencijavi-
mo veikla vyktų skaidriai ir kvalifikuotai, Rūmai yra 
patvirtinę savo vidinius dokumentus, reglamentuo-
jančius gydytojų odontologų bei burnos priežiūros 
specialistų tobulinimo tvarką ir mastus, licencijuo-
jamos veiklos sąlygų laikymosi priežiūrą. Rūmų 
nariai registruose gali rasti visą informaciją apie 
kvalifikacijos tobulinimą, valandų skaičių, renginių 
kokybę. Registrai palengvina ir Rūmų narių darbą, 
nes jiems nebereikia siųsti profesinės kvalifikacijos 
tobulinimosi sertifikatų kopijų, ir Rūmų odontolo-
gų licencijavimo komisijos darbą, nes visa reikalinga 
informacija prieinama elektroniniu būdu. 

Tarybos pirmininko pavaduotoja posėdžio da-
lyvius supažindino ir su odontologinės priežiūros 
(pagalbos) įstaigų licencijuojamos veiklos sąlygų lai-
kymosi priežiūra, kurios metu atliekama planinė ir 
neplaninė įstaigų priežiūra. Doc. dr. A. Tutkuvienė 
akcentavo, kad odontologinės priežiūros (pagal-
bos) įstaigų veikloje vis dar yra tobulintinų vietų, 
nors Rūmai rengia metodinę medžiagą, seminarus, 
mokymus. 

LR Seimo Sveikatos reikalų komiteto posė-
džio metu Rūmų tarybos pirmininkas išskyrė pa-
grindines odontologų bendruomenės aktualijas ir 
problemas: Valstybinės mokesčių inspekcijos prie 
Lietuvos Respublikos finansų ministerijos vykdomo 
projekto „Baltieji chalatai“ metu iškilusios proble-

mos; odontologijos, burnos priežiūros specialistų 
praktikos bei įmonių licencijavimo tvarkos, teisės 
aktų pakeitimo projektų parengimo išduodant li-
cencijas klausimas; viešųjų ir privačių interesų de-
rinimo būtinumas; pajamų deklaravimo visiems 
medikams klausimas; vaiko sveikatos pažymos su 
odontologo įrašu įteisinimas, kuris padėtų surinkti 
statistinius epidemiologinius duomenis nacionaliniu 
mastu; gydytojų vaikų odontologų konsultacijos su 
manipuliacijomis; mažų įmonių veiklos vykdymas 
ir mokestinės naštos mažinimas; e.  medicinos ir 
e. kortelės odontologijoje reikalingumas; specialis-
tų rengimas ir odontologų bei burnos priežiūros 
specialistų pasiskirstymas Lietuvoje; dantų prote-
zavimas iš PSDF lėšų; būtinoji pagalba; galimybės 
ūkio subjektams vykdyti veiklą pagal Nuolatinio 
Lietuvos gyventojo individualios veiklos vykdymo 
pažymą; profilaktikos renginių organizavimas. Po-
sėdžio metu LR Seimo Sveikatos reikalų komiteto 
pirmininkė D.  Mikutienė atkreipė dėmesį į neto-
lygų gydytojų odontologų pasiskirstymą didžiuo-
siuose miestuose ir regionuose, pacientų žalos 
atlyginimo fondo sukūrimo galimybę. Diskutuota 
dėl krūminių dantų silantavimo profilaktikos pro-
gramos, kurios lėšos įsisavinamos nepilnai ir ne 
visos odontologinės priežiūros (pagalbos) įstaigos 
joje dalyvauja. Nagrinėta pacientų registracijos ei-
lių problema valstybinėse odontologinėse gydymo 
įstaigose. Seimo Sveikatos reikalų komiteto narių 
teigimu, sudėtingiausia situacija yra mažosiose sa-
vivaldybėse, nes tinklo, kabinetų išsidėstymas, jų 
prieinamumas yra problematiškas. Pasak komiteto 
pirmininkės D.  Mikutienės, šias Rūmų problemas 
kuo skubiau turėtų spręsti LR sveikatos apsaugos 
ministerija.

Baigiantis posėdžiui pasidžiaugta Rūmų, kaip pir-
mojo savivaldos ledlaužio, veikla ir vieningumu. 

Rūmų viešųjų ryšių specialistė
Justina Steponavičiūtė

RENGINIAI Seimo Sveikatos reikalų  
komitetui rūpi odontologija
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AKTUALI INFORMACIJA 

Š. m. rugpjūčio 18 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės rūmuose įvyko iškilmingas Geros verslo praktikos, įvedant 
eurą, memorandumo pasirašymo renginys. Memorandumą su verslo ir savivaldybių asociacijos atstovais, didžiųjų 
įmonių vadovais pasirašė Ministras Pirmininkas A. Butkevičius, finansų ministras R. Šadžius ir Ūkio ministerijos vardu 
viceministrė R. Noreikienė.

Renginys pažymėjo prisijungimo prie Memo-
randumo akcijos pradžią. Pasak Memorandume 
dalyvavusių Lietuvos valstybės vadovų, tai ryžtin-
gas žingsnis, leisiantis išsklaidyti visuomenės baimes 
ir abejones dėl savaiminio kainų augimo, įvedant 
bendrą Europos valiutą, apsaugosiantis Lietuvos 
vartotojų interesus ir užtikrinsiantis sąžiningą pas-
laugų bei prekių kainų perskaičiavimą. Kartu tai 
ženklas vartotojams, kad jų poreikiai yra gerbiami 
ir vertinami, verslo ir savivaldybių asociacijos, di-
džiosios įmonės laikosi sąžiningumo, atsakingumo, 
skaidrumo, paslaugumo ir bendruomeniškumo 
principų. Verslo subjektai, prisijungę prie memo-
randumo, įgyja teisę naudotis specialiai šiam tikslui 
sukurtu logotipu „Perskaičiuota sąžiningai“ padė-
siančiu vartotojui atpažinti ūkio subjektą savano-
riškai įsipareigojusį būti sąžiningu. 

Ministras Pirmininkas A. Butkevičius renginio 
metu teigė, kad „prisijungdamas prie šios iniciaty-
vos atsakingai ir sąžiningai dirbantis verslas įsiparei-
goja, kad euro įvedimas netaps priežastimi nepa-
grįstai didinti kainas“.

Finansų ministro Rimanto Šadžiaus nuomo-
ne, gyventojai stebės galimus kainų pokyčius ir 
atkreips dėmesį į logotipais „Perskaičiuota sąži-
ningai“ paženklintas prekybos ir paslaugų teikimo 
vietas. „Esu tikras, kad verslininkai, dalyvaujantys 
sąžiningo kainų perskaičiavimo kampanijoje, suge-
bės savo praktine veikla išsklaidyti dalies visuome-
nės nepagrįstą baimę dėl savaiminio kainų augimo 

įvedant naują valiutą“, – teigė finansų ministras.
Geros verslo praktikos memorandumo pasi-

rašymą inicijavusi Ūkio ministerija tikisi, kad prie 
memorandumo prisijungs ir jame numatytų prin-
cipų laikysis dauguma verslininkų, savivaldybių ir jų 
kontroliuojamų įmonių. „Savanoriškas dalyvavimas 
sąžiningo kainų perskaičiavimo kampanijoje rodo 
verslo brandą ir atsakomybę vartotojams. Šiuo 
pereinamuoju laikotarpiu noriu paskatinti ir verslo 
atstovus, ir vartotojus būti supratingus, bendra-
darbiauti ir susitelkti siekiant bendro tikslo – sklan-
daus euro įvedimo Lietuvoje“, – akcentavo ūkio 
viceministrė Rasa Noreikienė.

„Tikiu, kad pasirašydami šį memorandumą pa-
dėsime valstybei sklandžiai pereiti prie naujos va-
liutos, be to, savo pavyzdžiu norime paraginti gar-
bingai pasižadėti net tik prekybininkus, bet ir mūsų 
kolegas – tiekėjus ir gamintojus“, – sakė mažme-
nines ir didmenines prekybos įmones vienijančios 
Lietuvos prekybos įmonių asociacijos vykdomasis 
direktorius Laurynas Vilimas.

Lietuvos pramonininkų konfederacijos vice-
prezidentas Gediminas Rainys pabrėžė, kad prisi-
jungimas prie memorandumo užtikrina sąžiningos 
kainodaros principų laikymąsi ir Lietuvoje, ir visoje 
Europos Sąjungoje.

Lietuvos viešbučių ir restoranų asociacija, pasak 
jos prezidentės Evaldos Šiškauskienės, visada rėmė 
ir rems skaidraus verslo iniciatyvas, todėl net neki-
lo abejonių, ar verta jungtis prie memorandumo.

Per memorandumo pasirašymo renginį verslo 
asociacijų vadovai į sąžiningo kainų perskaičiavi-
mo iniciatyvą kvietė įsitraukti ir savo narius, ir kitų 
verslo sektorių įmones.

Šiuo metu prie memorandumo jau prisijungė 
37 asociacijos, 44 savivaldybės ir 242 įmonės, tarp 
jų ir Lietuvos Respublikos odontologų rūmai, kurie 
savanoriškai įsipareigojo užtikrinti sąžiningą kainų 
litais perskaičiavimą į eurus, nesinaudoti euro įve-
dimu kaip pretekstu didinti paslaugų kainas, prisi-
dėti prie odontologų bendruomenės teigiamos 
nuomonės formavimo ir siekti, kad euro įvedimas 
Lietuvoje praeitų kuo sklandžiau. Rūmai kviečia 
visas odontologinės priežiūros (pagalbos) įstaigas 
prisijungti prie Geros verslo praktikos, įvedant 
eurą, memorandumo, laikytis sąžiningumo,  atsa-
kingumo, skaidrumo, paslaugumo, bendruome-
niškumo principų, siekiant patenkinti visų Lietuvos 
piliečių lūkesčius.

 Visų prisijungusiųjų prie memorandumo są-
rašas yra skelbiamas interneto tinklalapyje www.
euras.lt. 

Rūmų viešųjų ryšių specialistė
Justina Steponavičiūtė

LR odontologų rūmai pasirašė Geros verslo 
praktikos, įvedant eurą, memorandumą

Geros verslo praktikos, įvedant eurą, memorandumo pasirašymo akimirka
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Dėl būtinosios medicinos pagalbos
2014 m. balandžio 14 d. Lietuvos Respubli-
kos sveikatos apsaugos ministras įsakymu 
Nr. V – 471 pakeitė Būtinosios medicinos 
pagalbos ir būtinosios medicinos pagal-
bos paslaugų teikimo tvarką bei mastą, 
patvirtintą Lietuvos Respublikos sveikatos 
apsaugos ministro 2004 m. balandžio 8 
d. įsakymu Nr. V-208 „Dėl Būtinosios 
medicinos pagalbos ir būtinosios medici-
nos pagalbos paslaugų teikimo tvarkos bei 
masto patvirtinimo“ bei lentelę „Skubio-
sios medicinos pagalbos mastas“.

Pakeitimas nustato, jog  pagalba teikiama ne vėliau 
kaip per 10 min., esant  labai stipriam ūmiam skausmui 
dėl įvairių priežasčių, įskaitant ūmų danties skausmą, 
kai skausmo intensyvumas vertinamas 9–10 balų pagal 
dešimties balų skalę ir ne vėliau kaip per vieną valan-
dą, esant galvos kaulų traumoms, įskaitant žandikaulių 
ir dantų traumas, be sąmonės sutrikimo bei stipriam 
(vertinamam 6–8 balais pagal dešimties balų skalę) 
odontogeniniam skausmui.

Dėl viešų ir privačių interesų derinimo

2014 m. gegužės 8 d. Lietuvos Respublikos Seimas 
priėmė Lietuvos Respublikos Viešųjų ir privačių intere-
sų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo pakeitimo 
įstatymą (toliau – Įstatymas).

Minėtas Įstatymas nustato pareigą gydytojams, 
odontologams ir farmacijos specialistams, dirbantiems 
biudžetinėse ir viešosiose įstaigose, kurių savininkė yra 
valstybė ar savivaldybė, valstybės ir savivaldybių įmo-
nėse bei įmonėse, kurių akcijos, suteikiančios daugiau 
kaip 1/2 balsų visuotiniame akcininkų susirinkime, nuo-
savybės teise priklauso valstybei ar savivaldybei, turin-
čiose asmens sveikatos priežiūros ar vaistinės veiklos 
licenciją, deklaruoti privačius interesus, pateikiant elek-
troninėmis priemonėmis Vyriausiajai tarnybinės etikos 
komisijai privačių interesų deklaraciją per vieną mėnesį 
nuo išrinkimo, priėmimo ar paskyrimo į pareigas die-
nos. 

Atkreipiame dėmesį, kad odontologai, kurie nėra 
pateikę privačių interesų deklaracijos, šią deklaraciją 
turi pateikti iki 2015 m. kovo 1 d.

Dėl minimalių asmens sveikatos priežiūros 
paslaugų kokybės reikalavimų

2014 m. gegužės 13 d. Lietuvos Respublikos svei-
katos apsaugos ministras įsakymu Nr. V – 561 papildė 
Minimalių asmens sveikatos priežiūros paslaugų koky-
bės reikalavimų aprašą, patvirtintą Lietuvos Respubli-
kos sveikatos apsaugos ministro 2008 m. balandžio 29 
d. įsakymu Nr. V-338 ,,Dėl Minimalių asmens sveikatos 
priežiūros paslaugų kokybės reikalavimų aprašo tvir-
tinimo“.

Įsakymas nustato įstaigos vadovui pareigą tvirtinti 
išrašų iš pacientų medicinos dokumentų siuntimo (ga-
vimo) elektroniniu paštu tvarkos aprašą, nustatant tin-
kamas organizacines ir technines priemones, asmens 
duomenims nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, 
pakeitimo, atskleidimo ar bet kokio kito neteisėto 

tvarkymo apsaugoti, užtikrinančias tokį saugumo lygį, 
kuris atitiktų saugotinų asmens duomenų pobūdį ir jų 
tvarkymo keliamą riziką.

Pažymime, kad šis įsakymas įsigalioja 2014 m. lapkri-
čio 1 d.

Dėl mokamų asmens sveikatos priežiūros 
paslaugų

2014 m. liepos 11 d. Lietuvos Respublikos sveikatos 
apsaugos ministras įsakymu Nr. V – 794 pakeitė Mo-
kamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo 
ir apmokėjimo tvarką (3 priedas), patvirtintą Lietu-
vos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 1999 m. 
liepos 30 d. įsakymu Nr. 357 „Dėl mokamų asmens 
sveikatos priežiūros paslaugų sąrašo, kainų nustatymo 
ir jų indeksavimo tvarkos bei šių paslaugų teikimo ir ap-
mokėjimo tvarkos“ ir išdėstė ją nauja redakcija.

Įsakymas nustato, kad apdraustieji (išskyrus vaikus 
ir asmenis, besimokančius dieninėse bendrojo lavinimo 
mokyklose, profesinių mokyklų dieniniuose skyriuose, 
kol jiems sukanka 24 metai, ir socialiai remtinus asme-
nis, kai jie pateikia atitinkamą savivaldybės, kurios teri-
torijoje gyvena, socialinės paramos skyriaus pažymą), 
kuriems odontologinės priežiūros (pagalbos) paslaugos 
teikiamos Lietuvos nacionalinės sveikatos sistemos as-
mens sveikatos priežiūros įstaigose, moka už vaistus, 
odontologines ir kitas medžiagas, sunaudotas odonto-
loginės priežiūros paslaugų teikimui, vienkartines prie-
mones, atsižvelgiant į sunaudotų medžiagų, priemonių 
kiekį ir jų įsigijimo kainas. 

Su teisės aktais galite susipažinti interneto svetainė-
je www.odontologurumai.lt  

LR odontologų rūmų teisininkė Jūratė Goštautienė

Lietuvos Respublikos odontologų rūmų 
Etikos ir procedūrų komisija (prof. ha-
bil. dr. I. Balčiūnienė – pirmininkė, doc. 
dr. A. Tutkuvienė, doc. dr. J. Jonaitis, 
doc. dr. G. Janužis, gydytoja odontologė 
E. Kameneckienė, gydytoja odontologė 
D. M. Malanjinienė, dantų technikas 
V. Čeplauskas) 2014 m. balandžio 
28 dieną išnagrinėjo du skundus: dėl 
gydytojo odontologo ortopedo P. D. ir 
gydytojo odontologo S. V. veiksmų.

LR odontologų rūmų Etikos ir procedūrų komi-
sija, išnagrinėjusi pacientės D. K. skundą, gydytojo 
odontologo ortopedo P. D. pasiaiškinimą raštu ir 
žodžiu, nusprendė: 

Gydytojas odontologas ortopedas P. D. savo profe-
sinėje veikloje turi vadovautis teisės aktų, Odontologi-
jos profesinės etikos kodekso nuostatomis;

Vykdyti klinikinę praktiką profesionaliai, profe-

sinėje veikloje vengti konfliktinių situacijų, pagarbiai 
elgtis su pacientais ir atsiprašyti pacientės D. K;

Gydytojas odontologas ortopedas P.  D. pažeidė 
Lietuvos Respublikos odontologijos praktikos įstaty-
mo 9 str. 1 d. 5, 6, 7 p., Lietuvos Respublikos pacientų 
teisių ir žalos sveikatai atlyginimo įstatymo 3 str. 3 d., 
7 str. 1 d., Odontologų profesinės etikos kodekso 1 p. 
(Odontologas privalo sąžiningai ir dorai atlikti savo pro-
fesines pareigas, laikytis odontologų profesinės etikos 
kodekso reikalavimų. Odontologas turi gerbti visuo-
tinai pripažintus deontologijos ir bioetikos principus), 
4  p. (Odontologo pareiga  – aktyvi profesinė veikla, 
pagalbos teikimas pacientams, pagarba odontologo 
vardui ir savo profesijai), 17  p. (Odontologas priva-
lo teikti teisingą ir objektyvią informaciją pacientui ar 
trečiajam asmeniui apie savo atliekamus diagnostikos, 
gydymo ar profilaktikos veiksmus), 18 p. (Odontologas 
privalo teisingai informuoti pacientą ar tretįjį asmenį 
apie jo paslaugos kainą. Prieš pradedant gydymą, bū-
tina teisingai informuoti pacientą ar tretįjį asmenį apie 
odontologinės priežiūros (pagalbos) paslaugų kainą, iš-
skyrus atvejus, kai pacientui būtina neatidėliotina pagal-
ba), 22 p. (Odontologas gali pradėti pacientą gydyti tik-
tai tinkamai ir visokeriopai jį ištyręs, nustatęs anksčiau 
buvusias ligas ir paciento organizmo ypatumus), 27 p. 

(Odontologas jo teikiamoms odontologinės priežiūros 
(pagalbos) paslaugoms negali suteikti terminuotos ga-
rantijos, išskyrus garantiją neišimamiems dantų prote-
zams kaip gaminiams (prietaisams)) nuostatas. 

LR odontologų rūmų Etikos ir procedūrų komisija, 
išnagrinėjusi pacientės R. B. skundą bei gydytojo odon-
tologo S. V. pasiaiškinimą raštu ir žodžiu, nusprendė:

Gydytojas odontologas S. V. savo profesinėje vei-
kloje turi vykdyti infekcijos kontrolę reglamentuojančių 
bei kitų teisės aktų reikalavimus, vadovautis Odontolo-
gų profesinės etikos kodekso nuostatomis; 

Vykdyti klinikinę praktiką profesionaliai, profe-
sinėje veikloje vengti konfliktinių situacijų, pagarbiai 
elgtis su pacientais;

Gydytojas odontologas S.  V. pažeidė Lietuvos 
Respublikos odontologijos praktikos įstatymo 9  str. 
1 d. 5, 6, 7 p., Lietuvos Respublikos pacientų teisių ir 
žalos sveikatai atlyginimo įstatymo 3 str. 3 d., Odon-
tologų profesinės etikos kodekso 1 p., 4 p., 17 p., 18 p., 
22 p. (aprašyta aukščiau) nuostatas.   

LR odontologų rūmų Etikos ir procedūrų komi-
sija įspėja, kad niekada netoleruos nepagarbos pa-
cientui ar kolegai, neprofesionalumo darbe, skatins 
plėtoti profesinę odontologijos kultūrą. 
LR odontologų rūmų Etikos ir procedūrų komisija

Gydytojo odontologo pareiga – pagarba profesijai 
AKTUALI INFORMACIJA 
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10 metų kartu
Doc. dr. Anastazija Tutkuvienė

„10 metų kartu“ – knyga, kurią susi-
domėję vartė jubiliejinio tarptautinio 
kongreso dalyviai ir svečiai.

Pirmoje leidinio dalyje pateikiami istoriniai duo-
menys apie odontologų profesinių bendrijų užuo-
mazgas ir raidą nuo 1805 metų iki pat profesinės 
savivaldos organizacijos – Odontologų rūmų – at-
siradimo 2004 metais. Skaitytojai prisimins, kaip 
nelengvai skynėsi kelią pirmoji medikų savivaldos 
organizacija, kas šį procesą stabdė, o kas padėjo. 
Prisimins Steigiamojo rūmų susirinkimo akimirkas 
ir po to (ne rečiau kaip kartą per metus) vykusias 
narių konferencijas, tarptautinius kongresus. 

Kiti leidinio puslapiai iliustruoja Rūmų struktūrą 
bei aktualiausius veiklos momentus. Akcentuoja-
ma, kad Rūmai vienija 7  429 narius: esame bene 
daugiausiai pagal gyventojų skaičių gydytojų odon-

tologų turinti ES valstybė. 
Nemenka leidinio dalis pasakoja apie įvairių 

Rūmų komisijų, taip pat teritorinių skyrių veiklą, 
daugiausia pastaraisiais metais, nes ankstesni dar-
bai aprašyti 2006, 2008 ir 2012 metų spaudiniuose. 

Be abejonės, glaudus bendradarbiavimas su 
Lietuvos ir tarptautinėmis institucijomis, organiza-
cijomis, keitimasis naudinga ir aktualia informacija 
lemia sėkmingą Rūmų veiklą, padeda formuoti na-
cionalinę odontologijos politiką. Šioms aktualijoms 
knygoje skiriama nemažai vietos, džiaugiamasi gra-
žia draugyste su kaimyninių šalių, Vokietijos odon-
tologų asociacijomis, pristatomas Pasaulio odonto-
logų federacijos (FDI) prezidento vizitas Lietuvoje.

Tikime, kad skaitytojui bus smalsu susipažinti su 
žymiausių šalies specialistų svarstymais apie ėduo-
nies, periodonto ligų, ortodontijos, endodontijos, 
burnos, veido ir žandikaulių chirurgijos bei orto-
pedijos dabartį ir ateitį. Knygoje pristatomos ir ati-
tinkamos specialybių draugijos, jų kūrimosi darbai.

Leidinio sudarytojai nepamiršo ir mūsų laisva-
laikio, poilsio. Paskutinėje knygos dalyje pasakojama 

apie klubų socialines programas, labdaringą veiklą, 
džiaugiamasi įvairiais Rūmų narių pomėgiais – tapyba, 
fotografija, šokiais, sklandymu, alpinizmu, tenisu ir kt. 

Leidinio „10 metų kartu“ sudarytojai neabejoja, 
kad skaitytojai knygoje ras visapusiškos informaci-
jos, o gausiose iliustracijose ir pažįstamų veidų. Tie-
sa, atsiprašome už techninius nesklandumus. 

Neabejotina, jog kiekvienas darbas turi istorinę 
vertę, o ši knyga yra paminklas žmonėms, kūru-
siems Rūmus, dirbusiems ir esantiems juose, pali-
kusiems savo pėdsaką odontologijoje. 

Prof. habil. dr. Irena Balčiūnienė

Name, kur 1928–1931 metais moky-
tojaudama Lazdijuose gyveno poetė 
Salomėja Nėris, įkurtas Lazdijų krašto 
muziejus. Muziejaus direktorės Dainos 
Pledienės iniciatyva viename muziejaus 
kambaryje buvo įkurta ekspozicija 
odontologijos tema. Alytaus gydy-
toja odontologė Liucija Petrauskai-
tė-Snarskienė muziejui padovanojo 
savo tetos gydytojos odontologės 
E. Petrauskaitės-Andriušaitienės, dirbu-
sios Lazdijuose nuo 1938 metų, daugu-
mą odontologijos kabineto daiktų. 

Pagrindinę vietą odontologijos ekspozicijoje 
užima gyd. odontologės E.  Petrauskaitės-Andriu-
šaitienės 1937 metų gamybos odontologijos kėdė 
(SWHIT E Dyamond chair N 03 Trades//s Mark Pa-
tent N 05 white Dental McgCO), kojinė vadinamoji 
bormašina, šviestuvas, „Esculap“ firmos dantų trau-
kimo replių komplektas, medikamentai, plombavi-
mo medžiagos, „Messinger“ firmos grąžtai, sidabro 
drožlės, gutaperčos kaiščiai ir kt. 

Odontologijos kėdė nuolat keliavo paskui savo 
šeimininkę: iš Lazdijų į Alytų, iš vieno rūsio į kitą, 
o 1988 metais net buvo panaudota įkuriant pir-
mąjį privatų stomatologijos kabinetą Alytuje. Be 
išvardintų daiktų, muziejuje dar eksponuojami gyd. 
E.  Petrauskaitės-Andriušaitienės naudoti atspau-
dai, reklaminė kabineto iškaba, odontologinė lite-
ratūra, kai kurie dokumentai, padovanoti Lazdijų 
krašto muziejui. Įsivaizduokite, atvėrus indelius, ku-
riuose tebėra dantims gydyti skirtų pastų ir aliejų, 
pasijaučia klasikinis senojo odontologijos kabineto 
kvapas. Tik nežinia, kaip jį išlaikyti kuo ilgiau. 

Pastaruoju metu muziejus pasipildė skulpto-
riaus Vlado Žuklio bronziniu šv. Apolonijos barel-
jefu, dovanotu muziejui prof. Irenos Balčiūnienės ir 
gyd. odontologės Aldonos Gecevičienės. 

Gerbiami kolegos, nebūkime abejingi savo 
profesijos šaknims Lietuvoje. Jei turite seno, 
šiandien jau nebenaudojamo, bet turinčio išlie-
kamąją vertę odontologijos palikimo, neleiskite 
jam išnykti. Susisiekite su Lazdijų krašto muzie-
jumi (Tel. 8 318 52726) ir prisidėkite kuriant 
Odontologijos muziejų, kurio įspūdingi pra-
dmenys jau yra. 

AKTUALI INFORMACIJA 

Odontologijos muziejaus įspūdingos 
užuomazgos Lazdijuose

Odontologijos ekspozicija Lazdijų krašto muziejuje
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Dantų implantaciją gali atlikti kiekvie-
nas gydytojas odontologas. Tai apibrė-
žiama Medicinos normos MN:2011 
„Gydytojas odontologas. Teisės parei-
gos, kompetencija ir atsakomybė“ 
(2011 m. liepos 20 d. Nr. V-706) 16.23. 
punkte. Kad ši paslauga taptų pilnaver-
tė ir kokybiška, jau nuo 2011 m. gydy-
tojai odontologai turi unikalią galimybę 
teikti pacientams kelias specializuotas 
paslaugas, tiesiogiai susijusias su dantų 
implantavimu. 

Būtent minėto dokumento 16.24. punkte numa-
tyta, kad gydytojas odontologas gali „baigęs atitinka-
mą profesinės kvalifikacijos tobulinimo kursą ir gavęs 
pažymėjimą Lietuvos Respublikos odontologų rūmų 
nustatyta tvarka atlikti lopo operaciją (esant išplitu-
siam patologiniam procesui), dantenų plastiką, alve-
olinio kaulo augmentaciją, osteoplastiką periodonto 
ir (ar) dantų implantacijos operacijų metu, viršutinio 
žandikaulio ančio dugno vienmomentį pakėlimą“. 

Teisinis reglamentavimas numato dvi galimybes 
teikti šias paslaugas: praplėsti gydytojo odontolo-
go kompetenciją specialių kursų metu arba įrody-
ti savo įgytą tobulinimąsi šioje srityje ir praktinę 
patirtį. Tai numatyta ir apibrėžiama dokumente: 
„Gydytojų odontologų, gydytojų odontologų spe-
cialistų profesinės kvalifikacijos tobulinimo regla-
mentuojamoms procedūroms atlikti, reglamen-
tuojamų procedūrų priežiūros ir kontrolės tvarka“ 
(2013 m. lapkričio 15 d. Tarybos nutarimu Nr. 13/
TN-82). 

Siekiant praplėsti savo kompetenciją, galima 
pasirinkti praktinio mokymo bazę ir vadovą. Šiuo 
metu Lietuvoje veikia trys Odontologų rūmuose 
patvirtintos bazės. Praktinio mokymo bazėje įgytas 
pažymėjimas ir jo priedas, liudijantis, kad mokymas 
sėkmingai baigtas, turi būti patvirtintas LR odonto-
logų rūmų Odontologų licencijavimo komisijoje. 

Gydytojas odontologas ar gydytojas odontologas 
specialistas, norintis įrodyti savo tinkamą teorinį ir 
praktinį pasirengimą iki Lietuvos medicinos normos 
MN 42:2011 „Gydytojas odontologas. Teisės, pareigos, 
kompetencija ir atsakomybė“ įsigaliojimo, turi Odonto-
logų licencijavimo komisijos registratorei pateikti tai pa-
tvirtinančius dokumentus (profesinės kvalifikacijos to-
bulinimo pažymėjimai, publikacijos, specialybių draugijų 
rekomendacijos, implantuojamųjų medicinos prietaisų 
apskaitos žurnalai ar kita). Išsamesnė informacija apie 
vertinimo procedūrą nurodoma „Gydytojų odontolo-
gų, gydytojų odontologų specialistų profesinės kvalifi-
kacijos tobulinimo reglamentuojamoms procedūroms 
atlikti, reglamentuojamų procedūrų priežiūros ir kon-
trolės tvarkos“ 27 punkte. Būtent ši galimybė, kuri de-
taliai išdėstoma 27 punkte galioja iki 2014 m. gruodžio 
mėnesio. 31 dienos.

Asmenys, kurie šią kompetenciją įgijo užsieny-
je, privalo įteisinti teikiamas paslaugas. Toks asmuo 
turi kreiptis į LR odontologų rūmų Neformaliojo 
švietimo komisiją ir pateikti dokumentus, nurody-
tus „Gydytojų odontologų, gydytojų odontologų 
specialistų profesinės kvalifikacijos tobulinimo regla-
mentuojamoms procedūroms atlikti, reglamentuo-
jamų procedūrų priežiūros ir kontrolės tvarkos“ 26 
punkte. Norime įspėti visus gydytojus odontologus 
ir gydytojus odontologus specialistus (išskyrus gydy-
tojus burnos chirurgus, gydytojus burnos, veido ir 
žandikaulių chirurgus, gydytojus periodontologus), 
kad Medicinos normoje MN 42:2011 nurodyta dan-

tų implantavimo procedūra negali būti tapatinama 
su kaulo ar minkštųjų audinių plastika. Šių paslaugų 
teikimas, neturint specialaus pasirengimo ir galio-
jančio kompetenciją įrodančio dokumento, gali būti 
traktuojamas kaip kompetencijos viršijimas. Toks 
nusižengimas gali turėti neigiamų teisinių pasekmių. 
LR odontologų rūmai sudaro palankias sąlygas dirbti 
teisėtai ir sėkmingai, todėl tikimės, kad Rūmų nariai 
naudosis ne tik savo teisėmis, bet neužmirš ir savo 
prievolių. 

Neformaliojo švietimo komisijos pirmininkas 
dr. Gintaras Janužis

Reglamentuojamosios procedūros – 
galimybės, teisės ir prievolės

Clinpro™

Geriausios profilaktinės 
priemonės burnos 
priežiūrai

• ClinproTM Profilaktinė pasta
• ClinproTM Profilaktiniai milteliai
• ClinproTM Fluoro lakas su Tri - kalcio fosfatu
• ClinproTM XT Ilagalaikis fluoro dangalas su 
   Tri - kalcio fosfatu
• ClinproTM spalvą keičiantis kompozicinis silantas

Burnos ligų profilaktika 
iš 3M ESPE

www.3MESPE.com
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Įsigijus Zirkonzahn įrengimų, mes jums pasiūlysime: 
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laboratorijoje Vilniuje (mokymai vyksta kiekvieną  
penktadienį, esant poreikiui, dieną bei laiką galima  
derinti individualiai). 

 mokymus jūsų laboratorijoje! 
 nemokamas konsultacijas. 
 Individualiai jums skirtą specialų pasiūlymą! 

 
 
Nuo šiol mes galime pasiūlyti jūsų poreikius atitinkantį įsigijimo būdą! 

 

Oficialus atstovas: UAB ,,OVD‘‘ 
 
El. paštas: lina@ovd.lt, ugniusl@ovd.lt, milda@ovd.lt. 
Tel.: (8 – 5) 213 39 78 
 Mob. nr.: 8 615 67 785, 8 655 63083, 8 680 19183. 
www.ovd.lt                  *Naujasis Prettau
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Dantų netenkama dėl traumų, ėduo-
nies, periodontologinių ligų, įgimtų 
defektų. Dantų netekimas daro neigia-
mą įtaką kramtymo funkcijai, estetikai. 
Siekiant pagelbėti pacientams yra 
gaminami protezai, kurių funkcionalu-
mas ir stabilumas labai priklauso nuo 
abiejų žandikaulių alveolinių ataugų 
atrofijos laipsnio. Pirmas 10 savaičių po 
dantų ekstrakcijos vyksta greičiausia 
alveolinės ataugos rezorbcija. Vėliau ji 
lėtesnė, tačiau taip pat progresyvi.

Alveolinės ataugos atrofija yra kompleksinis biofizi-
nis procesas, sąlygotas įvairių anatominių, funkcinių 
ir metabolinių faktorių (1, 3–5):
1. Anatominiai: 

• vertikalus kaulo netekimas aukštesnėje 
ataugoje lėtesnis negu žemesnėje;

• tankesnio kaulo rezorbcija vyksta lėčiau;
2. Metaboliniai (kaulo metabolizmas stipriausiai 

priklauso nuo osteoblastų ir osteoklastų):
• pomenopauzinė osteoporozė;
• besitęsianti prostaglandinų sintezė;
• A ir D hipervitaminozė;
• C hipovitaminozė.

3. Funkciniai:
• bruksizmas;
• veikiančių kaulą jėgų dažnumas, kryptis ir 

stiprumas;
• protezo rūšis ir protezinės ložės audinių ati-

tikimas;
• protezų nešiojimo trukmė;
• okliuzinė disharmonija;
• nepilnavertis ortopedinis gydymas.
Didelio laipsnio alveolinės ataugos atrofijos gy-

dymas pilnais plokšteliniais protezais yra iššūkis tiek 
gydytojui ortopedui, tiek pacientui. Ortopedinio 
gydymo sėkmė priklauso nuo alveolinės ataugos 
atrofijos laipsnio, formos, ją dengiančios gleivinės 
bei paciento psichosomatinės būsenos. 

Dėl didelio laipsnio viršutinio ar apatinio žan-
dikaulio dantinės ataugos rezorbcijos mažėja pro-
tezo bazės pagrindo plotas, todėl silpnėja pilno 
plokštelinio protezo fiksacija ir stabilumas. Taip pat 
didėja protezo tūris, nes atkuriami ne tik dantys, 
bet ir prarasti burnos audiniai, vertikalus aukštis. 
Taigi, kuo didesnis atrofijos laipsnis, tuo didesnis ga-
minamo protezo tūris.

Pagrindinis tokių pacientų nusiskundimas yra 
apatinio žandikaulio (AŽ) protezo nesilaikymas, 
ypač funkcijos metu. Taip yra dėl to, kad kaulo re-
zorbcija vyksta greičiau nei viršutinio žandikaulio 
(VŽ) ir jis turi mažesnį plotą protezui palaikyti ir 
retencijai. Per pirmus metus po dantų išrovimo 
radiografinis alveolinės ataugos aukštis priekinių 
dantų srityje pažemėja 2–4  mm viršutiniame ir 
4–6 mm apatiniame žandikaulyje (9).

Apatinio žandikaulio šoninių dantų srities al-
veolinės ataugos rezorbcija yra rizikingesnė. Per 
apytiksliai 5 metų periodą jos vertikalus aukštis pa-
žemėja apie 1,5 mm priekinių dantų, apie 1,6 mm 
premoliarų ir apie 1,6 mm moliarų srityje (10). Šo-
ninių dantų srities kaulo rezorbcija gali būti greites-
nė dėl didesnių jėgų maisto smulkinimo metu.

Viršutinio žandikaulio alveolės rezorbcija labiau 
priklauso nuo antagonistinių dantų struktūros. Jei-
gu likę AŽ priekiniai dantys, tai VŽ priekinės dalies 
rezorbcija vyks greičiau dėl didesnio spaudimo. Kai 
prarasti visi dantys ir defektai atstatyti pilnais iši-
mamais protezais, kramtymo jėga protezinei ložei 
perduodama per protezo pagrindą. Tokia funkcija 
nėra fiziologinė ir sukelia kaulo bei minkštųjų audi-
nių rezorbciją. Sumažėjus AŽ protezo stabilumui, 
padidėja šoninių jėgų veikimas į VŽ protezą, dėl to 
gali pagreitėti rezorbcija.

Dėl nuolat vykstančios kaulo rezorbcijos prote-
zo išorinis paviršius tampa didesnis nei protezinės 
ložės plotas (1 pav.). Esant vidutinio laipsnio alveo-
linės ataugos atrofijai, kyla problemų dėl protezo 
fiksacijos ir stabilumo.

Protezavimo ypatumai

Esant adentijai galimi keli gydymo variantai:
1. Pilni išimami protezai be papildomų fiksaci-

nių elementų;
2. Protezai, fiksuoti ant implantų.

1. Pilni išimami protezai be  
papildomų fiksacinių elementų.

Gaminant pilnus išimamus protezus fiksacijai ir 
stabilumui didelę reikšmę turi teisingai praplėstos 
protezo ribos. Tačiau nėra tinkama šias ribas pra-
plėsti atsitiktinai. Kur galima, protezo kraštą reikia 
praplėsti arba sutrumpinti. Prieš imant atspaudą, 
reikia išsiaiškinti, kokios formos reikalinga protezo 

KLINIKINĖ PATIRTIS

Atrofuotų bedančių 
žandikaulių protezų ribos

Kuo daugiau netenkama alveolinio kaulo, tuo mažesniu plotu bazė dengia protezinę ložę ir sumažėja protezo 
stabilumas (12).

Išorinis įstrižinis kraštas atspaude matomas kaip griovelis.

Praplėstas kraštas 4–6 mm žemiau vidinės įstrižinės 
linijos ir suformuota įgaubta protezo forma (13).

1 PAV.

2 PAV.

3 PAV.

4 PAV.

Protezas turi dengti 2/3 retromoliarinės srities.

Asist. Justina Navickaitė, doc. Alvydas Gleiznys LSMU MA Dantų ir žandikaulių ortopedijos klinika
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bazė. Jeigu nebūsime įsitikinę, koks atspaudo kon-
tūras turi būti, sėkmingo protezo pagaminti nepa-
vyks.

Atrofuoto apatinio  
žandikaulio protezo ribos

• Bukalinis kraštas
Jei alveolinės ataugos kraštas yra plokščias ir 

judri gleivinė siekia ataugos viršūnę, vienintelė 
kramtomojo krūvio atlaikymo vieta yra bukalinis 
išsikišimas, esantis galinių dantų srityje. Šis kraštas 
yra padengtas tankaus kortikalinio kaulo sluoksniu, 
platus, statmenas kramtymo jėgų krypčiai. Todėl 
ši vieta yra tinkama protezo atramai. Esant dide-
lio laipsnio kaulo rezorbcijai, šią sritį reikia įtraukti 
į protezinę ložę.

Bukalinio išsikišimo išorėje esantis įstrižinis kraš-
tas yra orientyras protezo ribai. Protezo kraštas gali 
būti praplėstas 1–2 mm nuo išorinio įstrižinio krašto 
ir todėl atspaude šis kraštas turi matytis (2 pav.).

• Vidinės įstrižinės linijos kraštas
Jeigu protezas per trumpas įstrižiniame krašte, 

jis remsis į kaulinį kraštą ir sukels skausmą. Net 
jeigu protezas vis trumpinamas, norint pašalinti 
skausmą, jis visvien remsis į kaulinį kraštą. Galiau-
siai protezo kraštas bus nusmailinamas, bet išliks 
prasta fiksacija bei stabilizacija.

Protezo kraštas šioje vietoje turėtų dengti vi-
dinį įstrižinį kraštą 4–6 mm žemiau. Tokiu atveju 
protezas remiasi į minkštuosius audinius ir skaus-
mas nebesukeliamas.

Kai protezo kraštas lingvalinėje pusėje tinkamai 
praplėstas, lingvalinis paviršius gali būti įgaubtos 
formos pagal liežuvio ekvatorių. Tai svarbu prote-
zo fiksacijai ir stabilizacijai (3 pav.).

Imant šios vietos atspaudą, kartais manoma, kad 
geresnis atspaudas gaunamas, pacientui judinant 
liežuvį į šonus. Šis liežuvio judesys gaunamas vei-
kiant m. genioglossus. Tačiau rijimo metu susitraukia 
m. mylohyoideus ir tokiu atveju vietoj m. mylohyoideus 
užfiksavimo atspaude atsispaudžia burnos dugno 
audinių judesiai. Judinant liežuvį į šonus atspaudo 
ėmimo metu, lingvaliniai protezo kraštai gali būti 
padaromi per trumpi. Todėl stiprių liežuvio judesių 
geriau vengti. Paciento prašoma tiesiog atsipalaiduo-
ti ir liežuvį laikyti patogiai. Tokiu atveju atspaudo riba 
gaunama 4–6 mm už įstrižinės linijos.

Nors protezo fiksacija bei stabilizacija būtų ge-
resnė esant ilgesniam kraštui, tačiau pacientai gali 
skųstis veržimu ties liežuvio pagrindu, jeigu kraštas 
padaromas per ilgas. 

• Retromoliarinė sritis
Protezas turi dengti daugiau nei pusę retromo-

liarinės zonos. Jeigu kraštas per ilgas distaliai, paci-
entai gali skųstis veržimu, todėl geriausia uždengti 
2/3 retromoliarinės srities (4 pav.).

• Paliežuvinės liaukos sritis
Ši sritis yra virš m. mylohyoideus ir yra pakelia-

ma rijimo metu, raumeniui susitraukiant. Burnos 
dugno audinių reljefas gali būti atspaudžiamas 
per aukštai, jei atspaudo ėmimo metu liežuvis 
stipriai judinamas. Tokiu atveju tarp protezo ir 
minkštųjų audinių m. mylohyoideus ramybės metu 
atsiras tarpas ir vožtuvinis efektas šioje vietoje 
nesusidarys.

Imant šios srities atspaudą paciento prašoma 
nejudinti liežuvio, o tiesiog jį atpalaiduoti ir laikyti 
patogiai. Tada liežuvis pilnai guli ant burnos dugno. 
Rekomenduojama atlikti tik vieną liežuvio judesį – 
gydytojas su kitos rankos, nei ima atspaudą, pirštu 
spaudžia priekinę liežuvio dalį.

• Lūpinis kraštas

Pagrindinis šios srities raumuo yra m. orbicularis 
oris. Kadangi skaidulos eina horizontaliai, reikėtų 
stengtis nepadaryti per ilgų atspaudo kraštų. 

M. mentalis yra vienas raumenų, sudarančių ap-
atinę lūpą. Jo skaidulų kryptis vertikali ir jis tvirtinasi 
aukštai prie alveolinės ataugos, todėl jam susitrau-
kus burnos prieangis pasidaro seklus. Jeigu imant 
atspaudą lūpa atitraukiama per daug, prieangis bus 
per daug seklus, nes raumuo tvirtinasi aukščiau 
negu prieangio dugnas (5 pav).

Jeigu šios srities raumenys stipriai įtempiami, 
apatinė lūpa įspaudžiama į vidų ir atspaudo kraš-
tas bus plonas ir trumpas, todėl šioje vietoje gali 
nesusidaryti vožtuvas. Rekomenduojama instruk-
cija pacientui  – prikąsti gydytojo pirštus, padėtus 
ant šaukšto. Tokiu atveju kramtomieji raumenys 
įsitemps, o lūpa bus atpalaiduota.

• Paliežuvio priekinės dalies sritis
Protezo kraštas šioje vietoje priklauso nuo 

liežuvio pasaitėlio ir nuo m. genioglossus. M. ge-
nioglossus yra iškart po liežuvio pasaitėliu ir jo 
pagrindinė funkcija pakelti ir išstumti į priekį lie-
žuvį. 

Smakriniai gumburėliai, kurie yra m. genioglos-
sus ir m. geniohyoideus prisitvirtinimo vieta, įtrau-
kiami į kaulo rezorbcijos procesą. Didelio laipsnio 
rezorbcijos atveju jie yra aukščiau nei alveolinės 
ataugos viršūnė. Kai kuriais atvejais tai ryškiai ma-
toma. Jeigu protezo bazė nedengia gumburėlių ir 
baigiasi ant kietųjų audinių, nesusidarys vožtuvinis 
efektas. 

5 PAV.

Stipriai atitraukus lūpą imant atspaudą, protezo kraštas bus per trumpas (13).

6 PAV.

Modelio graviravimas atliekamas A linijos srityje (13).

7 PAV.

Pilna abiejų žandikaulių adentija. Didelio laipsnio kaulo 
atrofija stebima AŽ.

8 PAV.

Viršutinio žandikaulio funkcinis atspaudas.
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 Atrofuoto viršutinio  
žandikaulio protezo ribos

• Lūpos pasaitėlio sritis
Viršutinės lūpos pasaitėlis yra gleivinės raukšlė, 

sudaryta iš skaidulinio jungiamojo audinio. Kai pa-
keliama viršutinė lūpa, jis įsitempia tarp VŽ dan-
tenų ir viršutinės lūpos gleivinės. Protezo krašte 
formuojamas lūpinis griovelis.

Lūpos judesiai pasaitėlio srityje yra vertikalios 
krypties, todėl griovelis daromas ilgas ir siauras. Jei-
gu pasaitėlis atspaudo ėmimo metu traukiamas per 
daug lateraliai, griovelis bus per platus ir vožtuvas 
nesusidarys. Todėl lūpos nereikėtų per daug judinti 
į šonus. 

Raumenų judesiai ties skruostiniais pasaitėliais 
yra vertikalūs ir horizontalūs. Todėl griovelis daro-
mas platesnis (V formos), lyginant su lūpos pasai-
tėlio grioveliu. Skruosto pasaitėlių kryptis distalinė 
įstrižinė, todėl jų priekinis judesys registruojamas 
pacientui lūpas sudedant lyg švilptų.

• Skruosto vestibulinė sritis
Vestibulio vieta, kuri tęsiasi distaliai nuo skruos-

tinių pasaitėlių, vadinama skruosto vestibuline sriti-
mi. Atspaude ji turi matytis, kaip matoma kliniškai. 
Jeigu vestibulinės srities atspaudas nepakankamas, 
būsimas protezas nesilaikys pacientui juokiantis ar 
plačiai pravėrus burną, nes tarp protezo bazės ir 
gleivinės pateks oro.

Jeigu skruosto vestibulinės srities atspaudas nui-
mamas per storas ir pagaminamas protezas su per 
storu kraštu, AŽ vainikinė atauga funkcijos metu 
gali remtis į protezo kraštą. Norint šito išvengti, 
atliekant šaukšto krašto formavimą, reikėtų paci-
ento paprašyti pajudinti AŽ į šonus. Tokiu būdu 
bus užfiksuotas galimas protezo krašto plotis.

• Distalinio krašto sritis
Pterygomaksiliarinis griovelis, esantis tarp 

VŽ gumburo ir medialinės sparninės plokštelės, 
yra distalinio protezo krašto orientyras. Jis yra 
svarbiausias VŽ protezo fiksacijai. Jeigu protezo 
kraštas padaromas per trumpas distaline kryp-
timi, tai bazė remsis į gumburą ir vožtuvas ne-
susidarys.

A linija eina nuo vienos pusės griovelio skersai 
gomurį link kitos pusės griovelio. Ties šia linija turi 
baigtis protezo kraštas. Jį suformavus šioje linijo-
je, vožtuvas susidarys, ypač jeigu jis lengvai spaus 
minkštojo gomurio gleivinę. Kad gautume gleivinės 
lengvą įspaudimą, labai pravartu atlikti modelio 
graviravimą (6 pav.).

Dažniausiai A linija eina priekyje gomurio duo-
bučių, taigi, jos gali būti naudojamos kaip orientyras 
linijos lokalizacijai. 

Gomurio distaliniame pogleiviniame sluoksnyje 
yra liaukos, kurios nuo minkštojo gomurio tęsiasi 
iki pirmųjų moliarų srities ir suformuoja tarsi du 
kalniukus abipus vidurio linijos. Pogleivinio sluoks-
nio storis minkštajame gomuryje yra 4–6 mm, o 
kietajame 2–3 mm. Jeigu protezo kraštas remiasi į 
šias liaukas, vožtuvinis efektas susidaro netgi esant 
šiek tiek trumpesniam kraštui distaline kryptimi. 
Dėl didesnio pailginimo nebūtinai bus geresnė fik-
sacija. Per ilgas kraštas yra blogiau negu kiek per 
trumpas, nes tokiu atveju gali būti traumuojama 
gleivinė.

Tačiau net ir teisingai praplėtus ribas, dažnai 
susiduriama su fiksacijos ir stabilizacijos proble-
momis. Kaulo rezorbcija vyksta nesustabdomai, 
ypač dėl pilnų protezų poveikio protezinės ložės 
audiniams. Kramtymo metu visa jėga perduoda-
ma į kaulą, o tai sukelia greitesnę kaulo rezorb-
ciją. Ypač blogai, jeigu laiku neatliekamas protezų 
perbazavimas: tarp protezo vidinio paviršiaus ir 
protezinės ložės susiformuoja tuščių tarpų. Tuo 
atveju protezas remiasi ne visu plotu, kramto-
masis spaudimas pasiskirsto netolygiai. Atsiranda 
skausmas traumuojamose vietose ir pagreitėja 
kaulo rezorbcija. Būtini kontroliniai pacientų vi-
zitai kas 6  mėn., kurių metu, jei reikia, protezai 
perbazuojami.

Klinikinis atvejis

72 metų moteris skundžiasi blogai besilaikančiu 
AŽ protezu, ypač valgant ar kalbant. Taip pat paci-
entei sunku sukramtyti maistą dėl nudilusių prote-
zų dantų (protezai daryti prieš 9 metus). 

Ištyrus pacientę nustatyta pilna adentija (1 nuo-
tr.). Abiejų žandikaulių alveolinės ataugos atrofuo-
tos: VŽ – vidutinio laipsnio (II˚), AŽ – didelio laips-
nio (III˚) atrofija. Pasaitėliai tvirtinasi aukštai prie 
alveolinės ataugos viršūnės (7 pav).

Senieji protezai neatitiko protezinės ložės, tu-

rėjo prastą fiksaciją ir stabilizaciją. AŽ protezo 
kraštai buvo per trumpi, bukalinio krašto srityje 
bei vidinės įstrižinės linijos srityje baigėsi ant kie-
tųjų audinių. 

Dėl finansinių priežasčių buvo pasirinkta ga-
minti pilnus plokštelinius protezus be fiksacijos ant 
implantų.

Buvo atspausti pirminiai atspaudai individu-
aliems šaukštams gaminti. Suformuoti kraštai 
(minkštu baziniu silikonu) ir padaryti funkciniai at-
spaudai korekcine silikonine mase. 

Buvo atkartotos visos viršutinio žandikaulio 
anatominės struktūros. Suformuoti pasaitėliai. 
Skruosto bukalinės srities atspaudas gautas tinka-
mo pločio. Atspaude regimi pterygomaksiliariniai 
grioveliai ir A linija (8 pav.).

Apatinio žandikaulio atspaude bukalinė sritis ir 
vidinė įstrižinė linija matomos kaip grioveliai, dėl 
to bus galima praplėsti ribas stabilumui ir fiksacijai 
pagerinti (10 pav.). Lūpos sritis gauta ne per sekli ir 
ne per siaura. Paliežuvinės liaukos sritis ir pasaitėlis 
atkartoti teisingai (9 pav.).

Pagaminti pilni išimami plokšteliniai protezai. 
Protezų ribos praplėstos atsižvelgiant į anatomines 
struktūras. Naujo AŽ protezo fiksacija ir stabili-
zacija lyginant su senuoju daug geresnė (11 pav.). 
Adaptacijos trukmė buvo normali. Fonetika atsta-
tyta tinkamai.

2. Protezai, fiksuoti ant implantų.
Didžiausias kaulo netekimas vyksta gijimo ir 

kaulinės implanto integracijos periodu – apie 
1–2  mm (7). Vėliau kiekvienais metais kaulas 
rezorbuojasi apie 0–0,8  mm (6). Rezorbcijos 
greitis apytiksliai panašus, lyginant nuolat fik-
suotus ir išimamus protezus (overdenture) ant 
implantų.

Yra keletas būdų protezams fiksuoti ant im-
plantų: rutulinė, sijinė, magnetinė, lokatorinė fiksa-
cija. Bet tai ne šio straipsnio tema.

Kai protezuojama išimamu protezu ant implan-
tų, kaulo rezorbcija vyksta skirtingai apie implantus 
ir toliau nuo jų. Per apytikriai 10 metų alveolinė 
atauga pažemėja apie 11 proc. toliau nuo implantų 
ir apie 4 proc. šalia jų (11). Taip yra dėl skirtingos 
atramos šiose vietose. Priekinėje dalyje krūvis per-
duodamas implantams, o galinėje – tik alveolinei 
ataugai. 

Kaulo rezorbcijos greitis panašus, lyginant jį apie 
implantus ir apie natūralius dantis. Implantai, kaip 
ir natūralūs dantys, nesustabdo kaulo atrofijos. 
Tačiau ji yra daug lėtesnė nei protezuojant pilnais 
išimamais protezais. 

Gaminant protezus, fiksuotus ant implantų, bū-
tinas pacientų stebėjimas kas 6 mėnesius. 

10 PAV.

Rodyklėmis pažymėtos bukalinio krašto (vertikalios 
rodyklės) ir vidinės įstrižinės linijos (horizontalios 
rodyklės) sritys.

Naujo AŽ protezo ribos platesnės, todėl geresnė fiksacija ir stabilizacija.

11 PAV.

Apatinio žandikaulio funkcinis atspaudas.

9 PAV.


