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Paciento pasitenkinimas teikiama 
odontologine pagalba. Jį sąlygojantys 
veiksniai, bendravimo su odontologu svarba
Kaip rodo ankstyvieji šaltiniai, gydytojo ir paciento 
santykiais buvo domėtasi jau nuo Hipokrato laikų. Šių 
laikų medicinos paslaugų sektoriaus tyrinėtojai, siekdami 
geriau suprasti sveikatos apsaugos organizavimo proce-
są, taip pat atkreipė dėmesį į pacientų nuomonę apie 
teikiamas paslaugas ir jų bendravimo su gydytoju aspek-
tus. Ypač daug pastangų skirta, analizuojant gydytojo ir 
paciento santykius bendrosios medicinos srityje. Buvo 
pastebėta, kad paciento požiūris į teikiamas sveikatos 
bei priežiūros paslaugas, įskaitant pasitenkinimą jomis, 
įsipareigojimus laikytis gydytojo rekomendacijų regulia-
riai lankytis, labai priklauso nuo paciento ir 
gydytojo santykių kokybės.

Lietuvos vaikų burnos sveikatos būklė
Vidutinės kpi ir KPI indeksų vertės ir Lietuvos vaikų, visiš-
kai neturinčių ėduonies pažeistų dantų, duomenys pagal 
mokinių klases pristatomi žemėlapiuose. Pagal pateiktus 
duomenis matyti, kad į pirmą klasę vaikai ateina turėdami 
vidutiniškai po 3,59 ėduonies pažeistus, plombuotus ar dėl 
ėduonies komplikacijų išrautus pieninius dantis. Išanalizavę 
kpi indekso komponentes atskirai, matome, kad pieniniame 
sąkandyje negydytų ėduonies pažeistų dantų skaičius yra 
didesnis nei plombuotų dantų skaičius. Nuolatiniame są-
kandyje ši tendicija priešinga: plombuotų nuolatinių dantų 
skaičius KPI indekse sudaro didžiausią dalį. Šie duomenys 
rodo mūsų šalies gyventojų, o neretai ir gydytojų odontologų 
požiūrį į pieninių ir nuolatinių dantų reikšmę ir svarbą. Pie-
niniai dantys nėra labai vertinami, dažnas teigia, 
kad jų gydyti neverta, nes jie vis vien iškris. 11 p. 19 p.

Odontologai mokėsi teikti pirmąją 
pagalbą karo lauko sąlygomis 

Birželio 13–14 d. odontologų bendruomenė su jaunąja karta ir artimaisiais rinkosi Anykščių rajone, kur 
pirmą kartą vyko vasaros stovykla „Padėk draugui, gink savo kraštą“. Lietuvos Respublikos odontologų 
rūmų, Utenos apskrities šaulių 9-osios rinktinės ir Krizių tyrimo centro organizuotoje stovykloje vyko 
aktyvūs būtinosios pagalbos mokymai, lavinti praktiniai įgūdžiai karo lauko sąlygomis, rengtos 
sportinės varžybos odontologams, šauliams ir jų artimiesiems. 4 p.
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Odontologų rūmų bendruomenė nuoširdžiai 
sveikina Rūmų narę gydytoją odontologę, gydy-
toją endodontologę, Lietuvos sveikatos mokslų 
universiteto prof. dr. Vitą Mačiulskienę, pra-
dėjusią eiti Europos ėduonies mokslinių tyrimų 
organizacijos (ORCA) prezidentės pareigas. Tai 
aukštas profesorės ir visos Lietuvos odontolo-
gijos mokslininkų bendruomenės įvertinimas. 
Lietuvos odontologų bendruomenė didžiuojasi 
profesorės Vitos Mačiulskienės nuoširdžiu dar-
bu ir pasiekimais.

Nuoširdžiai sveikiname Rūmų narius sėkmin-
gai apgynusius daktaro disertacijas. Džiaugiamės 
jų pasiekimais ir linkime neišsenkančios energijos 
bei nuolatinio tobulėjimo profesiniame kelyje. 

Rūmų narys gydytojas odontologas, gydy-
tojas ortodontas Mantas Šidlauskas apgynė 
disertaciją tema „Genų ir aplinkos įtaka apatinio 
žandikaulio morfologijai ir padėčiai kaukolės pa-
mato bei viršutinio žandikaulio atžvilgiu. Cefalo-
metrinis dvynių tyrimas“.

Rūmų narė gydytoja ortodontė Vilma Šval-
kauskienė apgynė disertaciją tema „Genetinių ir 

aplinkos veiksnių įtaka dantų lankų morfologijai. 
Dvynių tyrimas“ .

Rūmų narys gydytojas odontologas orto-
pedas Gediminas Skirbutis apgynė disertaciją 
tema „Dantų lankų okliuzinių kreivių sąsaja su 
smilkininiu apatinio žandikaulio sąnariu ir viršuti-
niu žandikauliu bei jų individualizavimas“.

Rūmų narys gydytojas odontologas, gy-
dytojas periodontologas Adomas Auškalnis 
apgynė disertaciją tema „Žandikaulių kaulinių 
išaugų etiologiniai veiksniai ir formavimosi me-
chanizmai“.

LAISVALAIKIS

Odontologių sėkmė 
šokių varžybose

Birželio 26–28 d. Olandijoje, Veldhovene, vyko Eu-
ropos linijinių šokių čempionatas, kuriame dalyvavo ir 3 
gydytojos odontologės iš Lietuvos – Angelija Kubilienė, 
Rūta Kruopienė ir Gražina Vilniškienė. Konkurse gy-
dytojos odontologės varžėsi su savo amžiaus dalyviais 
ir finale lipo ant nugalėtojų pakilos. Angelija Kubilienė 
iškovojo pirmą vietą antro lygio „Novice gold“ dalyvių 
grupėje, Rūta Kruopienė – antrą vieta „Novice gold“, 
Gražina Vilniškienė užėmė antrą vietą pirmo lygio 
„Newcomer gold“ dalyvių grupėje. Po šių varžybų 
pagal surinktą balų skaičių Angelija Kubilienė perėjo į 
aukštesnį („intermediate“) lygį. Čempionatas buvo sė-
kmingas visoms, skatinantis, nepaisant senjorų amžiaus, 
tobulėti linijinių šokių srityje, dalyvauti konkursuose 
tiek Lietuvoj, tiek Europoj ir laimėti prestižines vietas. 
Kviečiame ir kolegas prisidėti prie šio sveiko judėjimo, 
įnešančio daug optimizmo į mūsų gyvenimą, padedan-
čio palaikyti sportinę formą ir sveikatą. Tai galimybė 
bedrauti su užsienio šalių šokėjais, išvykose aplankyti 
įdomias vietas, pasisemti gerų emocijų.

Angelija Kubilienė
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Pirmoji Lietuvoje medikų savivaldos organizacija – Lietuvos Respublikos odon-
tologų rūmai – per 11 metų nuėjo ilgą, nelengvą, bet įdomų ir prasmingą kelią. 
Profesinės savireguliacijos sistema pradėta kurti nuo pamatų: rengtas statutas, 
etikos kodeksas, dėliota Odontologų rūmų struktūra, steigtos komisijos, kurti kiti 
veiklą reglamentuojantys dokumentai, perimtos valstybės deleguotos funkcijos – 
odontologų ir įstaigų licencijavimas ir priežiūra. Ir tai daryta visąlaik galvojant apie 
odontologijos kokybės Lietuvoje gerinimą, pacientų lūkesčių išpildymą.

Šis įdirbis gali nueiti perniek, nes vasaros pra-
džioje Seime buvo užregistruotas Lietuvos Respu-
blikos odontologų rūmų įstatymo pakeitimo įstaty-
mo projektas Nr. XIIP-3087(2) (toliau – Projektas). 
Pagrindiniai Projekte numatomi pokyčiai – odon-
tologinės priežiūros (pagalbos) įstaigų licencijavi-
mo perdavimas Valstybinei akreditavimo sveikatos 
priežiūros veiklai tarnybai (VASPVT) prie Sveika-
tos apsaugos ministerijos, privalomos odontologų 
narystės Rūmuose panaikinimas, Rūmų veiklos 
vykdymo reguliavimas. Pateiktame Projekte būtų 
pažeista Rūmų, kaip asociacijos, vienijančios narius 
ir išlaikomos iš jų lėšų, savarankiškos veiklos teisė, 
įtvirtinta LR asociacijų įstatyme. 

Klausiame, ką apie užregistruotą Projektą gal-
voja ir kaip odontologijos ateitį mato Odontologų 
rūmų tarybos pirmininko pavaduotojas, Odonto-
loginės priežiūros (pagalbos) įstaigų licencijavimo 
komisijos pirmininkas Petras Ralys.

Kokius tobulintinus dalykus matėte Rūmams 
perėmus licencijavimą? Kaip juos pavyko įgyven-
dinti?

Rūmų komandai pradėjus dirbti aiškėjo tam 
tikri dalykai, ką reikėtų keisti. Pirmiausiai  – admi-
nistracinės naštos mažinimas įstaigoms ir specia-
listams. Jau veiklos pradžioje Rūmų siūlymu buvo 
gerokai sumažintas įgyjant licenciją reikalingų pri-
statyti dokumentų kiekis. Tačiau radikalūs pokyčiai 
įvyko maždaug prieš penkerius metus, kai Rūmai 
atitinkamoms tarnyboms pagaliau įrodė, kad li-
cencijavimo kokybė nenukentės, jeigu įstaigos, pa-
geidaujančios gauti ar patikslinti licenciją, komisijai 
pristatys tik užpildytą prašymą ir dar porą doku-
mentų. Žinoma, tai nereiškia, kad komisijai beveik 
jokie dokumentai nereikalingi. Tiesiog trūkstamus 
duomenis apie įstaigas Rūmų darbuotojos – licen-
cijavimo specialistės  – įvairiose duomenų bazėse 
bei registruose dabar susiranda pačios ir pateikia 
komisijai. Įstaigoms tai tikrai didžiulis palengvini-
mas. Palyginkime iki Rūmų įsisteigimo licencijai gau-
ti reikalingas šimto ar daugiau lapų bylas su dabar 
pristatomu kelių lapų segtuvėliu. Komentarai, ko 
gero, nereikalingi.

Su kokiais sunkumais dabar susiduriate licen-
cijuodami įmones? Ar numatoma dar mažinti 
administracinę naštą įstaigoms?

Praktinių sunkumų mums, kaip įstaigų licencija-
vimo komisijai, pastaruoju metu nepasitaiko daž-
nai. Tačiau norisi atkreipti įstaigų vadovų dėmesį, 
kad problemų su valstybinėmis institucijomis gali 
kilti toms įstaigoms, kurios Rūmuose nepatikslina 
įstaigų licencijų (pasikeitus įmonės kodui, adresui, 
praplėtus teikiamo odontologinio gydymo mastus 
ir pan.). Tokiu atveju licencijoje nepatikslinta, ne-
fiksuota veikla įstaigų veiklos kontrolę atliekančių 
institucijų atstovų gali būti laikoma neteisėta. 

Rūmai nuolat galvoja apie administracinės naš-
tos, nors iš Rūmų pusės ji ir nėra didelė, mažinimą 
ir pagalbą Rūmų nariams ir įstaigoms. Pastaruo-
sius porą metų Rūmai rengėsi įstaigų licencijavimo 
procesą perkelti į internetą, atlikti parengiamieji 
darbai. Radus finansavimą tai gali būti greitai įgy-
vendinta. Be to, Rūmai odontologams ir įstaigoms 
teikia konsultacinę pagalbą, supažindina su naujau-
siais teisiniais aktais ir jų pataisomis, nuolat tobulina 
Rūmų registrus, konsultuoja ir teikia informaciją 
Rūmų nariams ir įstaigoms seminarų, konferencijų, 
kongresų metu ir per kitus renginius, taip pat ak-
tualiausią informaciją skelbia interneto svetainėje, 
o svarbiausias žinias  – Rūmų žurnale. Prie admi-
nistracinės veiklos lengvinimo prisideda ir Rūmų 
rengiama metodinė medžiaga (infekcijų kontrolės, 
kokybės reikalavimų ir kt.) bei medicinos normų 
kūrimas ir atnaujinimas.

Kaip įstaigų licencijavimas ir veiklos kontrolė 
gali atrodyti šias funkcijas perėmus VASPVT?

Nesu šalininkas galvojančių, kad Rūmai dirba 
idealiai ar be klaidų. Yra tikrai nemažai spręstinų, 
keistinų, tobulintinų dalykų. Taip pat nemanau, kad 
įstaigų licencijavimo funkcijas perdavus Akredita-
vimo tarnybai visi vėl paskęsime biurokratiniame 
perteklinių reikalavimų liūne. Tikėtina, kad taip 
neatsitiktų, nes ten dirba geranoriški, išsilavinę 
ir kompetentingi specialistai, kurie su VASPVT ir 
Sveikatos apsaugos ministerijos vadovais jau tu-
rėjo pastebėti Rūmų pavyzdį, kaip galime iš tiesų 
mažinti biurokratiją ir padėti vieni kitiems. Tačiau 
realu, jog biurokratija, kad ir gerąja prasme, daž-
nai gali imti viršų, nes, sėdint prie rašomojo stalo 
ir neturint tikro pastovaus ryšio su kasdien prak-
tikuojančiais specialistais, galima prisigalvoti labai 
daug reikalavimų... 

Pataisomis numatoma gydytojų odontologų, 
dantų technikų, burnos higienistų ir gydytojo 
odontologo padėjėjų galimybė atsisakyti narys-
tės Rūmuose. Kas prižiūrėtų jų licencijavimą? 
Kokią įtaką tai turėtų odontologų darbo koky-
bei ir odontologijos pažangai?

Pirmoji blogybė – valstybėje atsirastų dvi insti-
tucijos – Rūmai ir VASPVT. Abi vykdytų tas pačias 
funkcijas ir prižiūrėtų iš esmės tuos pačius specia-
listus. Manau, kad tai neracionalu, nelogiška ir net 
žalinga, jeigu norima siekti vieningos gyventojų 
burnos sveikatos politikos bei jos tobulinimo. 

Ne mažiau svarbus ir moralinis aspektas. Manau, 
jog tikrai atsirastų tokių, kurie norėtų nemokėti net 
ir nedidelio nario mokesčio. Tačiau neabejotina, kad 
jie tikrai norėtų gauti tokią pačią informaciją, kokią 
gauna ir dabar. Patogu ir suprantama. Tačiau ar ge-
rokai dėl tokių žmonių išėjimo sumažėjusi asociacija 
besugebės duoti savo likusiems nariams tiek, kiek 
duoda dabar? Žinoma, kad ne. Arba turės didinti 
narių mokesčius. Tiesa, išėjusieji visada galės pasi-
naudoti Rūmų informacija, kuri yra vieša. Taigi, šio 
pakeitimo iniciatoriai gal tiesiog nepagalvojo, kad 
taip būtų skaldomi specialistai ir bendruomenė, nie-
kuo neprisidėję būtų skatinami naudotis kitų sukur-
tais produktais. Nepagalvota apie moralinę reikalo 
pusę. Todėl norisi tikėti, kad sveikas protas, nuovoka 
bei morali politika nugalės, tokie ketinimai liks praei-
tyje ir tai neigiamai nepaveiks odontologų darbo. 

Rūmų viešųjų ryšių specialistė Jūratė Virkutienė

Licencijavimas vakar, 
šiandien ir rytoj

Odontologų rūmų tarybos pirmininko pavaduotojas 
Petras Ralys

AKTUALI INFORMACIJA 
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 Birželio 13–14 d. odontologų ben-
druomenė su jaunąja karta ir artimai-
siais rinkosi Anykščių rajone, kur pirmą 
kartą vyko vasaros stovykla „Padėk 
draugui, gink savo kraštą“. Lietuvos 
Respublikos odontologų rūmų, Ute-
nos apskrities šaulių 9-osios rinktinės 
ir Krizių tyrimo centro organizuotoje 
stovykloje vyko aktyvūs būtinosios 
pagalbos mokymai, lavinti praktiniai 
įgūdžiai karo lauko sąlygomis, rengtos 
sportinės varžybos odontologams, 
šauliams ir jų artimiesiems.

Stovyklos data buvo pasirinkta neatsitiktinai. Bir-
želio 14 d. minima Gedulo ir vilties diena. Šią dieną 
Lietuvoje prisimenami tremtyje žuvę lietuviai. Odon-
tologų rūmų organizuota stovykla buvo siekiama 
įprasminti šios dienos aktualumą ir reikšmę šiandien. 
Atidarydamas stovyklą Rūmų tarybos pirmininkas 
A.  Šeikus susirinkusiems dalyviams priminė, kad 
1941 m. birželio 14 d. Sovietų Sąjunga pradėjo masi-
nius Lietuvos gyventojų trėmimus į Sibirą. Per savaitę 
iš Lietuvos išvežta net 30 tūkst. Lietuvos piliečių. Kar-
tu susibūrę stovyklos dalyviai pagerbė ir prisiminė į 
tremtį išvežtus lietuvius, jų kovą už laisvę ir gyvybę. 
Mūsų didi tauta per 1941–1952 m. neteko pusės mili-
jono šviesių, tėvynei atsidavusių brolių ir seserų.

Didelio dalyvių susidomėjimo stovykloje sulaukė 
Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento 
prie Vidaus reikalų ministerijos Ugniagesių gelbėtojų 
mokyklos atstovo daktaro Aleksandro Strimaičio 
skaityta paskaita, kaip suteikti pirmąją pagalbą esant 
ekstremalioms situacijoms. Paskaitos metu dakta-
ras, naudodamas muliažus, rodė, kaip turi būti atlie-
kami pirmosios pagalbos veiksmai nukentėjusiems 
nuo vandens, ugnies, elektros, užspringus, kaip pa-
dėti transporto įvykyje nukentėjusiems žmonėms.

Krizių tyrimo centro atstovai odontologus, šau-
lius ir jų artimuosius mokė teikti būtinąją pagalbą. 
Dalyviai, susiskirstę po lygiai į dvylika komandų ir 
išklausę mokymus, dalyvavo didžiojoje estafetėje. 
Estafetė kaip ir mokymai buvo sudaryta iš keturių 
stotelių: gaivinimo, pagalbos užspringus, traumų ir 
bintavimo bei ūmios būklės praktinio loginio testo. 
Džiaugiamės, kad visos komandos, ypač jaunimas, 
taip aktyviai įsitraukė į mokymus, labai stengėsi ir 
pasiekė puikių rezultatų.

Utenos apskrities šaulių 9-oji rinktinė stovy-
klautojus kvietė savo jėgas išbandyti šaudyme į 
griūnantį ir stacionarų taikinį, amunicinės kuprinės 
nešimo estafetėje, kareiviško bato metimo rung-
tyje. Didelės ištvermės reikalaujančios užduotys 
neatbaidė net mažiausių dalyvių. Komandinėse ir 
individualiose rungtyse dalyvavo kone visi stovy-
klautojai.

Stovykloje buvo išrinkta originaliausiai ir gra-
žiausiai papuošta palapinė ir namelis. Apdovanoti 
ir didžiausią laimikį ištraukę žvejai. Vakare visus 
susirinkusius šauliai vaišino koše ir arbata, o prie 
didelio laužo laukė muzikantai.

Lietuvos Respublikos odontologų rūmai dėkoja 
Utenos apskrities šaulių 9-ajai rinktinei, Krizių tyrimo 
centro atstovams už bendradarbiavimą ir pagalbą or-
ganizuojant stovyklą, o visai odontologų bendruome-

nei už aktyvumą ir smalsumą. Ši stovykla parodė, kad 
jaunoji karta susidomėjusi stengiasi įsisavinti žinias, 
o patriotiniai ir medicininiai mokymai labai svarbūs 
auklėjant vaikus. Odontologų rūmų organizuota sto-
vykla – pavyzdys kitoms organizacijoms, kaip suburti 
bendruomenę kilniam tikslui – ištiesti pagalbos ranką 
draugui ištikus nelaimei net ir karo lauko sąlygomis. 

Rūmų viešųjų ryšių specialistė Justina Steponavičiūtė

RENGINIAI

Odontologai mokėsi teikti pirmąją 
pagalbą karo lauko sąlygomis

Renginio akimirkos 



Reklama. Užs. Nr. 40.001



Reklama. Užs. Nr. 40.002
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KLINIKINĖ PATIRTIS

Fluorozės poveikis paauglių gyvenimo 
kokybei, susijusiai su burnos sveikata

Jolanta Tamošauskaitė, Šarūnė Barsevičienė, Jurgita Andruškienė. Klaipėdos valstybinė kolegija

Dantų fluorozė  – tai emalio hipomineralizacija, kuri išsivysto dėl fluoridų poveikio ameloblastams emalio formavimosi metu 
(Harding ir O‘Mullane, 2013). Lėtinis fluoridų poveikis sukelia emalio paviršinį ir popaviršinį porėtumą, pasireiškiantį optiniais ir 
fiziniais emalio sluoksnio pokyčiais (Akpata, 2014; Munoz ir kt., 2012). Esant menkai išreikštai fluorozei, emalio spalva yra balta 
matinė, o vidutinio sunkumo fluorozei būdingi emalio paviršiaus spalvos pokyčiai, matomi kaip baltos plonos horizontalios linijos 
skersai danties paviršiaus arba netvarkingai išsidėsčiusios matinės dėmės, kurių spalva gali būti nuo kreidos baltumo iki tamsiai 
geltonos spalvos. Sunkios fluorozės atvejais emalis tampa akytas, su mažomis duobelėmis ir rudos spalvos dėmėmis. Dėl mažo 
emalio mineralizuotumo, mechaninio dirginimo metu jis gali trupėti (Slabšinskienė ir kt., 2010; DenBesten ir Li; 2011). 

Fluorozės atsiradimą gali lemti fluoro tablečių, lašų, 
fluoruotos druskos, fluoruoto pieno ir tuo pačiu metu 
geriamojo vandens, kuriame fluoro kiekis didesnis 
negu 0,7 mg/l, ilgalaikis vartojimas (DenBesden ir Li, 

2011; Grynapas ir kt., 2011). Vaikui valantis dantis nuo-
lat praryjamas nedidelis kiekis dantų pastos, kurioje 
yra 1400  ppm fluoro dalelių, statistiškai reikšmingai 
didina dantų fluorozės išsivystymo riziką (DenBesten 

ir Li, 2011). Užsienio literatūros duomenimis, dantų 
fluorozės paplitimas tarp paauglių per pastaruosius du 
dešimtmečius išaugo nuo 22,6 proc. iki 40,6 proc. (Bel-
trán-Aguilar ir kt., 2005). 

Dėl minimalių asmens sveikatos 
priežiūros paslaugų kokybės reikalavimų

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos mi-
nistras 2015 m. birželio 29 d. įsakymu Nr. V-810 
„Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos mi-
nistro 2008 m. balandžio 29 d. įsakymo Nr. V-338 
„Dėl Minimalių asmens sveikatos priežiūros pas-
laugų kokybės reikalavimų aprašo tvirtinimo“ 
pakeitimo“ pakeitė Minimalių asmens sveikatos 
priežiūros paslaugų kokybės reikalavimų aprašą, 
patvirtintą Lietuvos Respublikos sveikatos apsau-
gos ministro 2008  m. balandžio 29  d. įsakymu 
Nr. V-338 „Dėl Minimalių asmens sveikatos prie-
žiūros paslaugų kokybės reikalavimų aprašo pa-
tvirtinimo“. 

Įsakymu nustatomi reikalavimai, kuriuos turi 
atitikti vidaus medicininio audito grupės arba vi-
daus medicininio audito padalinio vadovas, įstaigos 
vadovo įgaliotas asmuo arba fizinis asmuo, vyk-
dantis vidaus medicininio audito veiklą pagal sutar-
tį. Šie asmenys turi turėti ne mažesnį kaip dvejų 
metų darbo stažą sveikatos priežiūros srityje, būti 
pabaigę ne mažiau kaip 48 val. trukmės vidaus me-
dicininio audito žinių ir įgūdžių įgijimo kursą pagal 
tobulinimosi programą, suderintą su Lietuvos Res-
publikos sveikatos apsaugos ministerija, ir turėti tai 
patvirtinančius dokumentus bei būti įgiję vieną iš 
šių išsilavinimų:
• aukštąjį universitetinį (magistro ar jam prilygin-

to kvalifikacinio laipsnio) biomedicinos mokslų 
studijų srities medicinos, visuomenės sveikatos, 
slaugos arba odontologijos studijų krypties išsi-
lavinimą; 

• aukštąjį universitetinį (magistro ar jam prily-
ginto kvalifikacinio laipsnio) socialinių mokslų 
studijų srities teisės arba ekonomikos studijų 
krypties išsilavinimą (netaikomas įstaigos vadovo 

įgaliotam asmeniui arba fiziniam asmeniui, vyk-
dančiam vidaus medicininio audito veiklą pagal 
sutartį);

• dantų technikos laboratorijose ir burnos higie-
nistų kabinetuose  – aukščiau nurodytus, arba 
aukštąjį neuniversitetinį, specialųjį vidurinį ar 
aukštesnįjį, įgytą iki 2002  m., dantų technikos, 
dantų technologijos ar burnos higienos studijų 
krypties išsilavinimą. 
Vykdant vidaus medicininį auditą pagal sutar-

tį su juridiniu asmeniu, bent vienas jo darbuoto-
jas, vykdantis vidaus medicininį auditą, turi atitikti 
aukščiau nustatytus reikalavimus.

Įsakymas nustato reikalavimus ir vidaus medi-
cinos auditoriui, kuris privalo turėti aukštąjį arba 
specialųjį vidurinį ar aukštesnįjį medicininį, įgytą 
iki 2002  m., biomedicinos mokslų studijų srities 
medicinos, visuomenės sveikatos, slaugos, aku-
šerijos, kineziterapijos, ergoterapijos, odontolo-
gijos, dantų technikos, dantų technologijos arba 
burnos higienos studijų krypties išsilavinimą, ne 
mažesnį kaip vienerių metų darbo stažą sveikatos 
priežiūros srityje ir būti pabaigęs ne mažiau kaip 
24 val. trukmės vidaus medicininio audito žinių ir 
įgūdžių įgijimo kursą pagal tobulinimosi progra-
mą, suderintą su Lietuvos Respublikos sveikatos 
apsaugos ministerija, ir turėti tai patvirtinančius 
dokumentus. 

Pažymime, kad įsakymas įsigalioja 2015  m. 
lapkričio 1 d.

Dėl duomenų apie naudojamus 
medicinos prietaisus registravimo ir 
pateikimo tvarkos

Valstybinės akreditavimo sveikatos priežiūros 
veiklai tarnybos prie Sveikatos apsaugos ministe-
rijos (toliau  – Akreditavimo tarnyba) direktorius 

2015 m. rugpjūčio 21 d. įsakymu Nr. T1-1266 pa-
keitė Duomenų apie naudojamus medicinos prie-
taisus registravimo ir pateikimo tvarkos aprašą, 
patvirtintą Valstybinės akreditavimo sveikatos 
priežiūros veiklai tarnybos prie Sveikatos apsaugos 
ministerijos direktoriaus 2014 m. liepos 14 d. įsa-
kymu Nr. T1-954 „Dėl duomenų apie naudojamus 
medicinos prietaisus registravimo ir pateikimo 
tvarkos aprašo patvirtinimo“.

Įsakymas nustatė ilgesnį, t.  y. 30 kalendorinių 
dienų (buvo 14 kalendorinių dienų), laikotarpį, 
per kurį Įstaiga turi pateikti Akreditavimo tarny-
bai duomenis nuo naudojamų neimplantuojamųjų 
medicinos prietaisų ir in vitro diagnostikos medi-
cinos prietaisų įdiegimo dienos užpildžiusi formą 
„Duomenys apie neimplantuojamuosius ir in vitro 
diagnostikos medicinos prietaisus“.

Dėl receptų rašymo, darbuotojų apšvitos 
ir darbo vietų stebėsenos

Atkreipiame dėmesį, kad 2015 m. gegužės 28 d. 
Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministras 
įsakymu Nr. V-669 pakeitė Receptų rašymo ir 
vaistų bei kompensuojamųjų medicinos pagalbos 
priemonių išdavimo (pardavimo) gyventojams 
taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos sveika-
tos apsaugos ministro 2002 m. kovo 8 d. įsakymu 
Nr. 112 bei 2015 m. liepos 24 d. Radiacinės saugos 
centro direktorius įsakymu Nr. V-53  pakeitė dar-
buotojų apšvitos ir darbo vietų stebėsenų atlikimo 
taisykles, patvirtintas 2007 m. lapkričio 16 d. Radi-
acinės saugos centro įsakymu Nr. 63. Minėti teisės 
aktai buvo išdėstyti nauja redakcija.

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

Rūmų teisininkė Jūratė Goštautienė

TEISINĖ INFORMACIJA 

Teisinė apžvalga
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 Burnos sveikatos būklė vaikystės ar paau-

glystės laikotarpiu siejama su psichosocialine ge-
rove ir visavertės asmenybės ugdymu (Prabhu ir 
kt. 2013). Pasak S.  E.  Akpatos (2014), patraukli 
dantų išvaizda yra svarbi visuomenės sukurtos 
grožio koncepcijos dalis, todėl fluorozės pažeis-
tus dantis visuomenė gali vertinti dviprasmiškai. 
Asmuo, kurio dantys pažeisti fluorozės, gali pra-
rasti savigarbą, jaustis nevisaverčiu visuomenės 
nariu, todėl gali išgyventi baimę, nerimą, depre-
siją ar sumišimą. Ilgainiui dėl balkšvų ir rudų dė-
melių emalio paviršiuje žmogus praranda norą 
šypsotis, kitų akivaizdoje valgyti maistą, daly-
vauti visuomeninėje veikloje, prastėja su burnos 
sveikata susijusi gyvenimo kokybė (Tin-Oo ir kt., 

2011; Lima ir kt., 2014).
Tyrimo tikslas – nustatyti fluorozės poveikį 

paauglių gyvenimo kokybei, susijusiai su burnos 
sveikata. 

 Tyrimo metodologija

Tyrimo imtis. Tyrimas atliktas Kretingos ra-
jono Kartenos mokykloje-daugiafunkciniame 
centre ir Kretingos rajono Kūlupėnų Motiejaus 
Valančiaus pagrindinėje mokykloje. Tyrime daly-
vavo 11–16 metų moksleiviai (N=85).  

Tyrimo metodai ir instrumentas. Verti-
nant fluorozę ir jos išreikštumą, naudotas Dean 
fluorozės nustatymo indeksas (PSO, 2013). Re-
miantis indekso nustatymo metodika, buvo vi-

zualiai vertinami viršutinio žandikaulio centriniai 
kandžiai. Prieš tyrimą centriniai kandžiai gerai 
nusausinti, stengiantis pastebėti visus emalio 
išorės pažeidimus. Fluorozės išreikštumas ver-
tintas koduojant emalio būklę taip: 0  – sveikas 
emalis; 1 – abejotinas fluorozės buvimas; 2 – la-
bai lengva fluorozė; 3 – lengva fluorozė; 4 – vi-
dutiniškai išreikšta fluorozė; 5  – labai išreikšta 
fluorozė. Analizuojant duomenis, Dean indekso 
kodai 0 arba 1 buvo klasifikuojami kaip „Nėra 
fluorozės“, o 2, 3, 4 arba 5  – „Yra fluorozė“. 
Atlikta anketinė apklausa, naudojant standar-
tizuotą su burnos sveikata susijusios gyvenimo 
kokybės tyrimo klausimyną OIDP (angl. Oral 
Impacts on Daily Performances) (Gherunpong 
ir kt. 2004), kuris padėjo išsiaiškinti, kaip dažnai 
ir kaip intensyviai paaugliai jautė fizinės (valgy-
mas, kalbėjimas, dantų valymas), psichologinės 
(atsipalaidavimas, emocinė būklė, šypsojimasis ir 
juokas) ar socialinės (mokymasis, bendravimas 
su žmonėmis) veiklos sutrikimus, susijusius su 
dantų ar burnos problemomis per paskutinius 
tris mėnesius. Pateikti papildomi klausimai apie 
respondentų amžių ir lytį. Leidimas atlikti tyrimą 
suteiktas Klaipėdos valstybinės kolegijos Bioeti-
kos komisijos 2015-02-25 nutarimu, protokolo 
Nr. SSV6 – BS04.

Statistinė duomenų analizė. Statistinė duo-
menų analizė atlikta IBM SPSS Statistics 20 pro-
grama. Kokybinių kintamųjų analizei taikytas 
Pirsono chi kvadrato kriterijus (c2), kai buvo 
mažiau nei penki tikėtini dažniai, taikytas Fiše-
rio tikslusis testas. „Statistica“ programa apskai-
čiuoti paplitimo rodiklių 95 proc. pasikliautinieji 
intervalai (95 proc. PI). Duomenų skirtumas lai-
kytas statistiškai reikšmingu, kai p<0,05. 

Rezultatai

Tyrimo rezultatai parodė, kad kas antras 
(49,4  proc.) paauglys turėjo dantų fluorozės 
simptomų. Paaugliai, kuriems dantų fluoro-
zė nenustatyta, dažniausiai patyrė šias burnos 
sveikatos problemas (1 lentelė): dantų jautrumą 
(41,9  proc.), danties  (-ų) skausmą (34,9  proc.), 
nepatiko dantų spalva (32,6  proc.), krauja-
vo dantenos (30,2  proc.) arba vargino blogas 
burnos kvapas (27,9  proc.). Paaugliai, kuriems 
buvo nustatyta fluorozė, nurodė šias problemas 
(1  lentelė): nepatiko dantų spalva (54,8  proc.), 
patyrė danties  (-ų) jautrumą (50,0  proc.), ne-
tenkino danties padėtis lanke (42,9  proc.) arba 
vargino dygstantis dantis (35,7 proc.). Paaugliai, 
kuriems nustatyta dantų fluorozė, statistiškai 
reikšmingai dažniau nei paaugliai, kuriems ji ne-
nustatyta, buvo nepatenkinti dantų spalva, ati-
tinkamai 54,8  proc. (95  proc. PI 39,25–70,27) 
ir 32,6 proc. (95 proc. PI 18,14–46,98) arba iš-
reiškė nepasitenkinimą dantų forma ar dydžiu, 
atitinkamai 38,1 proc. (95 proc. PI 22,96–53,23) 
ir 16,3  proc. (95  proc. PI 4,92–27,64), p<0,05 
(1 lentelė).

Išanalizavus, kaip skyrėsi paauglių gyvenimo 
kokybė, susijusi su burnos sveikata, priklausomai 
nuo fluorozės pasireiškimo, nustatyta (2  len-
telė), kad paaugliai, kuriems nustatyta dantų 
fluorozė, statistiškai reikšmingai dažniau nei 
paaugliai, kurie jos neturėjo, varžėsi šypsotis, 
atitinkamai 20,9  proc. (95  proc. PI 8,41–33,45) 
ir 50,0 proc. (95 proc. PI 34,42–65,58) arba pa-
tyrė sunkumų bendraujant, atitinkamai 9,3 proc. 
(95 proc. PI 0,36–18,24) ir 31,0 proc. (95 proc. 
PI 16,55–45,36), p<0,05 (2 lentelė).

Burnos sveikatos problema

Nėra fluorozės 
N=43

Yra fluorozė 
N=42 p

n (%)

Danties (-ų) skausmas 15 (34,9) 10 (23,8) 0,265

Danties (-ų) jautrumas 18 (41,9) 21 (50,0) 0,453

Ėduonis 10 (23,3) 13 (31,0) 0,426

Klibantis dantis 1 (2,3) 4 (9,5) 0,158

Didelis tarpas tarp dantų 3 (7,0) 6 (14,3) 0,274

Nulūžęs dantis 7 (16,3) 5 (11,9) 0,563

Nepatinka dantų spalva 14 (32,6) 23 (54,8) 0,039

Danties (-ų) forma ar dydis 7 (16,3) 16 (38,1) 0,024

Danties padėtis 11 (25,6) 18 (42,9) 0,093

Kraujuojančios dantenos 13 (30,2) 8 (19,0) 0,232

Paburkusios dantenos 3 (7,0) 6 (14,3) 0,274

Dantų apnašas ir/ar akmenys 8 (18,6) 14 (33,3) 0,121

Opelės (žaizdelės) burnoje 2 (4,7) 4 (9,5) 0,381

Blogas burnos kvapas 12 (27,9) 10 (23,8) 0,666

Nesuaugusi lūpa ir/ar nesuaugęs gomurys 0 (0,0) 2 (4,8) 0,148

Dygstantis dantis 9 (20,9) 15 (35,7) 0,130

Trūkstamas nuolatinis dantis 3 (7,0) 1 (2,4) 0,317

1 lentelė. Burnos sveikatos problemų pasireiškimo dažnis (%) tarp paauglių

Poveikis su burnos 
sveikata susijusiai 
gyvenimo kokybei

Nėra fluorozės N=43 Yra fluorozė N=42
p

n (%) 95 % PI n (%) 95 % PI

Sunku valgyti 5 (11,6) 1,76–21,49 5 (11,9) 1,81–22,0 0,968

Sunku aiškiai kalbėti 1 (2,3) 2,31–6,96 2 (4,8) 1,87–11,4 0,543

Sunku išsivalyti dantis 2 (4,7) 1,83–11,13 3 (7,1) 0,88–15,17 0,625

Sunku atsipalaiduoti 6 (14,0) 3,29–24,62 11 (26,2) 12,49–39,89 0,158

Bloga nuotaika 10 (23,3) 10,25–36,26 16 (38,1) 22,96–53,23 0,138

Varžosi šypsotis 9 (20,9) 8,41–33,45 21 (50,0) 34,42–65,58 0,005

Sunku mokytis 4 (9,3) 0,36–18,24 3 (7,1) 0,88–15,17 0,717

Sunku mėgautis  
bendravimu 

4 (9,3) 0,36–18,24 13 (31,0) 16,55–45,36 0,013

2 lentelė. Su burnos sveikata susijusi gyvenimo kokybė tarp paauglių, turinčių dantų fluorozę ir neturinčių fluorozės



2015 metai, rugsėjis, Nr. 3 (40) Odontologų rūmų žinios 9
Diskusija

Burnos sveikata ir gyvenimo kokybė pasta-
raisiais dešimtmečiais tapo glaudžiai siejamomis 
sąvokomis, lemiančiomis gerovę ir psichologinį 
stabilumą (de Paula ir kt., 2013). Burnos sveika-
tos sutrikimai gali veikti žmogaus pasaulėjautą, 
jo lūkesčių, tikslų, interesų bei kultūros vertybių 
patenkinimą kasdieniame gyvenime ir darbinėje 
veikloje (Sischo ir Broder, 2011). Estetinė dantų 
išvaizda lemia veido bruožus, o tai labai aktua-
lu šiandienos visuomenėje. Vis daugiau žmonių 
kreipiasi į burnos priežiūros specialistus, siekda-
mi pagerinti estetinį dantų vaizdą, ypač jei yra 
priekinių dantų defektų, dėl kurių žmogus vengia 
šypsotis ir juoktis (Tin-Oo ir kt., 2011).

Dantų fluorozės paplitimo skirtumus įvai-
riose šalyse lemia skirtingas tiriamųjų amžius 
(de Almeida, 2013) ir fluoro patekimo į žmo-
gaus organizmą būdai (Medina-Solis ir kt., 
2008). Dantų fluorozė vargina 14,9  proc. pa-
auglių Brazilijoje (Peres ir kt., 2009), 28,1 proc. 
Jungtinėse Amerikos Valstijose (Onoriobe ir 
kt., 2014), 54,5 proc. paauglių Bulgarijoje (Ku-
kleva ir kt., 2007). 

Paauglystės laikotarpis prasideda 10-ais gy-
venimo metais, kai prasideda žmogaus fizinis 
brendimas, ir baigiasi 19-ais metais, kai asmuo 
pasiekia savarankiško suaugusio žmogaus soci-
alinę padėtį (PSO, 2014; Petrulytė, 2003). Šiuo 
periodu paaugliai daugiau dėmesio skiria savo 
išvaizdai, impulsyviai ir jautriai reaguoja į aplin-
kinių elgesį, nuomonę ir lūkesčius (Evans ir kt., 
2008; Blond, 2008). Nagashree ir kt. (2012) atli-

kę tyrimą pastebėjo, kad fluoruotų dantų išvaiz-
dą aplinkiniai gali vertinti neigiamai: 63,3  proc. 
apklaustųjų prastai vertino vidutinio sunkumo 
fluorozės pažeistų dantų išvaizdą, o sunkios fluo-
rozės pažeistų dantų išvaizdą neigiamai įvertino 
72,4 proc. respondentų.

Atliktas tyrimas iš dalies atkartojo tyrimo, at-
likto tarp 11–12 metų paauglių Malaizijoje, rezul-
tatus (Yosof ir Jaafar, 2013), nurodančius analo-
giškas dominuojančias paauglių burnos sveikatos 
problemas: dantų skausmas (46,7  proc.), dantų 
jautrumas (37,7  proc.), kraujuojančios dante-
nos (31,4  proc.), dygstantis nuolatinis dantis 
(34,2 proc.), blogas burnos kvapas (30,0 proc.). 
11–12 metų paauglių tyrimo, atlikto Brazilijoje 
(Castro ir kt., 2011), rezultatai patvirtino, kad 
poveikį paauglių gyvenimo kokybei, susijusiai su 
burnos sveikata, turėjo dantų ėduonis, netaisy-
klinga dantų padėtis dantų lanke, kraujuojančios 
dantenos ir blogas burnos kvapas, o labiausiai 
veikiamos gyvenimo kokybės sritys buvo valgy-
mas (81,3  proc.), dantų valymas (40,5  proc.) ir 
šypsojimasis (32,2 proc.).

Šio tyrimo rezultatai, panašiai kaip ir kitų ty-
rėjų išvados (Prabu ir kt., 2013; Roman, 2010; 
Peres ir kt., 2009), patvirtino, kad dantų fluo-
rozė sąlygojo drovumą šypsantis (88,1  proc.), 
emocinį nestabilumą (81,4  proc.), kėlė bendra-
vimo problemų (75,5 proc.), pasunkino valgymą 
(44,8 proc.) ir visapusį dantų valymą (15,6 proc.).

Brazilijoje atlikto tyrimo duomenimis, paau-
gliai, turintys fluorozės pažeistus dantis, dažnai 
nerimavo dėl baltų dėmių, norėjo jas pašalinti 

(94,9 proc.), vengė šypsotis (15,4 proc.) ir pabrė-
žė, kad dantų išvaizda trikdo jų socialinę integra-
ciją (78,6 proc.) (Moimaz ir kt., 2015).

Remiantis šio tyrimo rezultatais, galima teigti, 
kad Kretingos rajono paauglių gyvenimo kokybę, 
susijusią su burnos sveikata, trikdo įvairios bur-
nos ir dantų problemos. Šio tyrimo rezultatai 
gali būti naudojami planuojant burnos sveikatos 
stiprinimo programas. Tokia praktika taikoma 
užsienyje, kai remiantis su burnos sveikata su-
sijusios gyvenimo kokybės tyrimais numatomos 
prioritetinės profilaktinės veiklos sritys, vertina-
mas gydymo ir profilaktinės veiklos efektyvumas 
(Rozier ir Pahel, 2008). 

Išvados

Dažniausios burnos sveikatos problemos, ku-
rias įvardijo patys paaugliai, nepriklausomai nuo 
dantų fluorozės pasireiškimo,  – tai dantų jau-
trumas, skausmas, netaisyklinga dantų padėtis 
lanke, vargino dygstantis dantis, kraujuojančios 
dantenos ir blogas burnos kvapas.

Paaugliai, kuriems nustatyta dantų fluoro-
zė (49,4  proc.), lyginant su paaugliais, kuriems 
ji nenustatyta, statistiškai reikšmingai dažniau 
išreiškė nepasitenkinimą dantų spalva, forma ar 
dydžiu.

Paaugliai, kuriems nustatyta dantų fluorozė, 
lyginant su paaugliais, kuriems ji nenustatyta, 
dažniau vengė šypsotis, juoktis ar bendrauti su 
aplinkiniais. 

Literatūros sąrašas redakcijai žinomas

Reklama. Užs. Nr. 40.003



Reklama. Užs. Nr. 40.004
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Lietuvos vaikų burnos sveikatos būklė
AKTUALI INFORMACIJA 
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kpi indeksas:

00 - 1,99
2,00 - 2,99
3,00 - 3,99
4,00 - 4,99
5,00 - 5,99
6,00 - 6,99
7,00 - 7,99

Nėra duomenų

P

0,00 - 9,99
10,00 - 19,99
20,00 - 29,99
30,00 - 39,99
40,00 - 49,99
50,00 - 99,99

 

Vaikų, neturinčių pažeistų
dantų, dalis, proc.: 

Nėra duomenų
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Mažeikių

Telšių

Šilalės

Tauragės

Pagėgių

Šilutės

Klaipėdos
Rietavo

Plungės

Kretingos

Skuodo

Neringa

Vilnius

Vilniaus

Kaun as

Palanga

Klaipėda

Birštonas

Panevėžys

Alytus

Šiauliai

Visaginas

Lietuvos higienos instituto Sveikatos informacijos centras pateikė Vaiko sveikatos pažymos (forma Nr. 027-1/a) suvestinę apie 
vaikų burnos sveikatos būklę 2014 metais. Duomenys šiai ataskaitai buvo rinkti iš visų savivaldybių, išskyrus Neringos, Skuodo, 
Molėtų savivaldybių, kurios nepateikė ataskaitų, taip pat nebuvo įtraukti Tauragės ir Pakruojo savivaldybių duomenys, nes atsto-
vai užpildė kiek kitokias nei buvo pateiktos formas. Kita problema, išryškėjusi įvedus naujo pavyzdžio vaikų sveikatos pažymas, 
buvo ta, kad daug gydytojų odontologų nežinojo, kas yra kpi ir KPI indeksai ir kaip teisingai pildyti formas. Lietuvos Respublikos 
odontologų rūmai (toliau – Rūmai) sulaukė daug klausimų iš gydytojų odontologų ir Visuomenės sveikatos biurų, kuriems buvo 
pavesta pažymas surinkti ir pateikti ataskaitas pagal atskirus administracinius Lietuvos regionus. Visuomenės sveikatos specialis-
tai susitikimų su Rūmų atstovais metu išsakė susirūpinimą, kad pateikiama daug neteisingai užpildytų pažymų, todėl kyla keblu-
mų sumuojant visus duomenis. 

Lietuvos 1 klasės 
mokseivių kpi 
indeksas (2014 m.)

Lietuvos 1 klasės 
vaikų, neturinčių 
pažeistų dantų, dalis, 
procentais (2014 m.)
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 Atsižvelgiant į aukščiau išvardintas pro-

blemas, galima daryti prielaidą, kad bendros 
suvestinės rezultatai nėra visiškai tikslūs. Nepai-
sant to, pagal pateiktus duomenis galima matyti 
tam tikras mūsų šalies vaikų sergamumo dantų 
ėduonimi, ėduonies gydymo apimčių bei sąkan-
džio patologijos paplitimo tendencijas. 

Vidutinės kpi ir KPI indeksų vertės ir Lietuvos 
vaikų, visiškai neturinčių ėduonies pažeistų dan-
tų, duomenys pagal mokinių klases pristatomi 

žemėlapiuose. Pagal pateiktus duomenis matyti, 
kad į pirmą klasę vaikai ateina turėdami viduti-
niškai po 3,59 ėduonies pažeistus, plombuotus 
ar dėl ėduonies komplikacijų išrautus pieninius 
dantis. Išanalizavus kpi indekso komponentes 
(k – karioziniai, p – plombuoti, i – išrauti pieni-
niai dantys) atskirai, matome, kad pieniniame są-
kandyje negydytų ėduonies pažeistų dantų skai-
čius yra didesnis nei plombuotų dantų skaičius. 
Nuolatiniame sąkandyje ši tendicija priešinga: 

plombuotų nuolatinių dantų skaičius KPI indekse 
sudaro didžiausią dalį. Šie duomenys rodo mūsų 
šalies gyventojų, o neretai ir gydytojų odontolo-
gų požiūrį į pieninių ir nuolatinių dantų reikšmę 
ir svarbą. Pieniniai dantys nėra labai vertinami, 
dažnas teigia, kad jų gydyti neverta, nes jie vis 
vien iškris. Be to, didelė dalis gydytojų odonto-
logų vengia gydyti pieninius dantis dėl skirtingos 
gydymo metodikos ir dažno mažų vaikų neben-
dradarbiavimo gydymo metu.

KPI indeksas:
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P
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Nėra duomenų  

Vaikų, neturinčių pažeistų
dantų, dalis, proc.:
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Lietuvos 6 klasės 
mokseivių KPI 
indeksas (2014 m.)

Lietuvos 6 klasės 
vaikų, neturinčių 
pažeistų dantų,  
dalis, procentais  
(2014 m.)
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Nerimą kelia faktas, kad jau pirmoje klasėje 

vaikai turi vidutiniškai po 0,32 ėduonies pažeis-
tus, plombuotus ar išrautus nuolatinius dantis, 
kurie šiame amžiuje būna tik neseniai išdygę. 
Deja, šis skaičius kiekvienais metais didėja. 

Sveikų, visiškai neturinčių ėduonies pažeistų 
dantų vaikų procentas visais amžiaus periodais 
išlieka panašus, t. y. apie 15–20 proc. Didžiausias 
skaičius vaikų visais sveikais dantimis stebimas 
šeštoje klasėje, t.  y. dvylikamečių grupėje. Gali-

ma manyti, kad šis laikinas pagerėjimas atsiranda 
dėl to, kad dvyliktais metais pilnai susiformuoja 
nuolatinis sąkandis, pieniniai dantys pasikeičia 
nuolatiniais, kurie dar yra sveiki. Vėlesniame am-
žiuje vėl stebimas situacijos pablogėjimas ir dvy-
liktoje klasėje lieka tik 16 proc. moksleivių visais 
sveikais dantimis.

Pagal vaikų sveikatos pažymas gydytojai 
odontologai 66,37  proc. vaikų nenustatė są-
kandžio patologijų. Šis skaičius neatitinka moks-

lininkų atliktų tyrimų duomenų, teigiančių, kad 
77 proc. 10–11 metų vaikų ir 61,7 proc. 14–15 
metų vaikų turi ortodontinių anomalijų. Šį ne-
atitikimą gali sąlygoti ortodontų specialistų ir 
gydytojų odontologų skirtingas ortodontinių 
anomalijų supratimas ir vertinimas. 

Rūmų profilaktikos programų  
koordinavimo komisijos  

pirmininkė doc. dr. Vilma Brukienė
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mokseivių KPI 
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Skausmingoms aftoms 
ir burnos opoms

*Anaftin medicinos prietaisas. Medžiagos paruošimo data 2015 09 . Teksto peržiūros data 2014_10. 
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APSAUGO NUO SKAUSMO

BURNOS OPŲ GYDYMAS

  

 

ANAFTIN®: GAMINIAI, KURIUOS GALITE 
PASIRINKTI  INDIVIDUALIAI

Anaftin® GELIS 

Anaftin® purškalas 

– Rekomenduojamas esant pavienėms burnos 
opoms ir ribotai pažeistoms vietoms.
– Ilgas snapelis leidžia gelio užtepti tiesiai ant pa-
kenktos vietos.
– Patogus vaikams: tėvai gali nesudėtingai preparato 
užtepti mažiems vaikams.
– Tinka suaugusiems ir vaikams, jei sugeba tinkamai 
naudotis produktu.

– Rekomenduojamas esant dauginėms burnos 
opoms arba opoms sunkiai prieinamose vietose.
– Ilgas snapelis leidžia užpurkšti  tiksliai ant pakenktos 
vietos ir užtikrina lengvą prieigą prie galinės burnos 
dalies.
– Tinka suaugusiems ir vaikams, jei sugeba tinkamai 
naudotis produktu.

Anaftin® BURNOS 
SKALAVIMO SKYSTIS
– Rekomenduojamas esant dauginėms, išplitusioms 
burnos opoms, opų atsirandant pakartotinai ir 
sergant ortodontinėmis ligomis.
– Tirštokas burnos skalavimo skystis, padengiantis 
aftas.
– Tiekiamas 120ml buteliukais su dozuoti naudojamu 
kamšteliu.
– Tinka suaugusiems ir vaikams, jei sugeba tinkamai 
naudotis produktu.

120 ml buteliukas 

 

15 ml buteliukas

8 ml tūbelė

Kaip vartoti. Prieš preparatą vartodami pirmą kartą pašalinkite dangtelį ir pritvirtinkite purkštuką. Purkštuką nukreipkite į burnoje esančią pažeistą vietą ir tris 
kartus arba tiek, kiek reikia, užpurkškite preparato, kad padengtumėte pakenktą plotą. Purkštukas leidžia tiksliai preparatu padengti pažeistas burnos vietas ir 
užtikrinti efektyviausią poveikį. Anaftin® PURŠKALo/sKysčIo/geLIo nurijus, žalingo poveikio nepastebėta.

Kaip vartoti. Priemonės įpilkite į matavimo kamštelį iki 10 ml tūrio žymos. skalaukite burną mažiausiai vieną minutę, tada skystį išspjaukite. Vartokite 3–4 kartus 
per dieną ar tiek, kiek reikia. Anaftin® PURŠKALo/sKysčIo/geLIo nurijus, žalingo poveikio nepastebėta.

Kaip vartoti. Vienu ar dviem lašais gelio patepkite visą burnos opą ar pažeistą vietą. saugokite, kad aplikatorius tiesiogiai neprisiliestų prie pažeistų audinių. 
Mažiausiai 2 minutes pažeistos vietos nelieskite liežuviu, leiskite susidaryti apsauginei plėvelei. Kiekvieną kartą panaudoję užsukite kamštelį. Vartokite 3–4 kartus 
per dieną ar kiek reikia. Po vaisto vartojimo mažiausiai rekomenduojama 1 valandą nevalgyti ir negerti. 

Reklama. Užs. Nr. 40.005
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APSAUGO NUO SKAUSMO

BURNOS OPŲ GYDYMAS

  

 

ANAFTIN®: GAMINIAI, KURIUOS GALITE 
PASIRINKTI  INDIVIDUALIAI

Anaftin® GELIS 

Anaftin® purškalas 

– Rekomenduojamas esant pavienėms burnos 
opoms ir ribotai pažeistoms vietoms.
– Ilgas snapelis leidžia gelio užtepti tiesiai ant pa-
kenktos vietos.
– Patogus vaikams: tėvai gali nesudėtingai preparato 
užtepti mažiems vaikams.
– Tinka suaugusiems ir vaikams, jei sugeba tinkamai 
naudotis produktu.

– Rekomenduojamas esant dauginėms burnos 
opoms arba opoms sunkiai prieinamose vietose.
– Ilgas snapelis leidžia užpurkšti  tiksliai ant pakenktos 
vietos ir užtikrina lengvą prieigą prie galinės burnos 
dalies.
– Tinka suaugusiems ir vaikams, jei sugeba tinkamai 
naudotis produktu.

Anaftin® BURNOS 
SKALAVIMO SKYSTIS
– Rekomenduojamas esant dauginėms, išplitusioms 
burnos opoms, opų atsirandant pakartotinai ir 
sergant ortodontinėmis ligomis.
– Tirštokas burnos skalavimo skystis, padengiantis 
aftas.
– Tiekiamas 120ml buteliukais su dozuoti naudojamu 
kamšteliu.
– Tinka suaugusiems ir vaikams, jei sugeba tinkamai 
naudotis produktu.

120 ml buteliukas 

 

15 ml buteliukas

8 ml tūbelė

Kaip vartoti. Prieš preparatą vartodami pirmą kartą pašalinkite dangtelį ir pritvirtinkite purkštuką. Purkštuką nukreipkite į burnoje esančią pažeistą vietą ir tris 
kartus arba tiek, kiek reikia, užpurkškite preparato, kad padengtumėte pakenktą plotą. Purkštukas leidžia tiksliai preparatu padengti pažeistas burnos vietas ir 
užtikrinti efektyviausią poveikį. Anaftin® PURŠKALo/sKysčIo/geLIo nurijus, žalingo poveikio nepastebėta.

Kaip vartoti. Priemonės įpilkite į matavimo kamštelį iki 10 ml tūrio žymos. skalaukite burną mažiausiai vieną minutę, tada skystį išspjaukite. Vartokite 3–4 kartus 
per dieną ar tiek, kiek reikia. Anaftin® PURŠKALo/sKysčIo/geLIo nurijus, žalingo poveikio nepastebėta.

Kaip vartoti. Vienu ar dviem lašais gelio patepkite visą burnos opą ar pažeistą vietą. saugokite, kad aplikatorius tiesiogiai neprisiliestų prie pažeistų audinių. 
Mažiausiai 2 minutes pažeistos vietos nelieskite liežuviu, leiskite susidaryti apsauginei plėvelei. Kiekvieną kartą panaudoję užsukite kamštelį. Vartokite 3–4 kartus 
per dieną ar kiek reikia. Po vaisto vartojimo mažiausiai rekomenduojama 1 valandą nevalgyti ir negerti. 

Reklama. Užs. Nr. 40.005
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Darbe patiriamas stresas: kas kelia daugiausiai 
streso gydytojų odontologų padėjėjams?

AKTUALI INFORMACIJA 

Europoje atlikta apklausa apie darbuotojų saugą ir sveikatą (European Opinion Poll on Occupational Safety and 
Health, 2013) parodė, jog 38 proc. Lietuvos gyventojų nuolat patiria su darbu susijusį stresą. Tyrimo metu buvo 
nustatyta, kad pagrindinės darbe patiriamo streso priežastys yra per didelis darbo krūvis ir neaiškus darbe atlie-
kamų vaidmenų bei atsakomybių pasiskirstymas. Atlikti medicinos darbuotojų tyrimai (O. Akinwumi ir kt., 2012; 
I. Millere ir K. Circenis (2012); S. Johson ir kt., 2005) rodo, kad pastarajame sektoriuje dirbantiems asmenims 
didžiausią stresą darbe kelia grėsmė užsikrėsti kraujo infekcijomis, neadekvatus atlyginimas ir emociškai inten-
syvus darbas su žmonėmis. Gydytojo odontologo padėjėjams tenka tuo pačiu metu dirbti ne tik su pacientais 
( jiems išsamiai paaiškinti apie atliekamas procedūras, mokyti taisyklingų burnos higienos įgūdžių ir kt.), tačiau ir 
su gydytojais odontologais. Gydytojo odontologo padėjėjo darbo specifika, t. y. darbas vienu metu su skirtingų 
lūkesčių turinčiais asmenimis (pacientu ir gydytoju odontologu), kelia daug streso, kuris tampa viena sumažėjusio 
darbo našumo ir pasitenkinimo darbu priežasčių.

Darbe patiriamas stresas

Darbe patiriamas stresas yra apibrėžiamas kaip emocinių, pa-
žintinių, elgesio ir fiziologinių reakcijų į nemalonius ir kenksmingus 
darbo turinio, darbo organizavimo ir darbo aplinkos aspektus vi-
suma. Ši būsena apibūdinama kaip stiprus susijaudinimas ir didelis 
nepasitenkinimas, taip pat dažnai kaip jausmas, kad per daug rei-
kalaujama (Stress am Arbeitplatz und seine Folge, 2006). Pažy-
mima, kad nuolatiniai sunkumai darbe žmogų išsekina psichiškai, 
fiziškai bei emociškai. Nuovargis dėl fizinio išsekimo, depresija ar 
neviltis dėl emocinio išsekimo, cinizmas dėl psichinio išsekimo labai 
sumažina žmogaus darbingumą (D. G. Myers, 2000). Pastebima, 
jog darbe patiriamas stresas dažniausiai būna nulemtas stresorių, 
kuriuos apibėžia keturios kategorijos: 1) darbo turinio; 2) darbo 
sąlygų; 3)  įdarbinimo sąlygų; 4) socialinių santykių darbe (N. Ch-
miel, 2000). Darbo turinio stresorių grupę sudaro per didelis 
arba per mažas darbo krūvis, sudėtingas, monotoniškas darbas, 
per didelė atsakomybė darbe, pavojingas darbas, iškelti neaiškūs 
arba prieštaringi reikalavimai darbuotojui. Darbo sąlygų kategori-
ją apima kenksminga aplinka, fiziškai sunkus, ergonomiškumo, tin-
kamos higienos ir apsauginių priemonių trūkumas bei pavojingos 
situacijos darbe. Įdarbinimo sąlygų kategoriją sudaro tokie stre-
soriai kaip pamaininis darbas, mažas atlyginimas, karjeros pers-
pektyvų nebuvimas, lanksti darbo sutartis ar netikrumo jausmas 
dėl darbo vietos. Socialiniai santykiai darbe yra ketvirta su darbu 
susijusių stresorių kategorija, į kurią įeina netinkamas vadovo dar-
bas, nepakankama socialinė parama, menkos galimybės dalyvauti 
priimant sprendimus, ypač kai jie yra susiję su tiesioginėmis dar-
buotojo pareigomis, familiarumas ir diskriminavimas (N. Chmiel, 
2000). Mokslinėje literatūroje (I. Ambrazevičius, 2009) pažymima, 
kad psichosocialiniai rizikos veiksniai yra vieni svarbiausių streso-
rių. Blogas darbo organizavimas yra vienas pagrindinių šios grupės 
stresorių. Teigiama, jog kai darbuotojas aiškiai žino savo atsako-
mybes, o darbo sąlygos bei reikalavimai yra stabilūs ir retai keičia-
mi, žmogus išlieka ramus ir puikiai žino, ką reikia daryti. Pastarųjų 
veiksnių trūkumas lemia ne tik psichologinę įtampą darbe, tačiau 
ir kitus negalavimus (I. Ambrazevičius, 2009). Dėl besitęsiančio, il-
galaikio streso žmonės jaučiasi nelaimingi, prislėgti, didėja širdies 
ir kraujagyslių ligų, depresijos bei kitų ligų rizika. Didėjantis įvairių 
susirgimų skaičius dėl darbe patiriamo streso tampa viena daugė-
jančių nedarbo dienų priežasčių, dėl to patiriamas ne tik socialinis, 
tačiau ir ekonominis nuostolis organizacijos ir šalies lygmeniu.

Daiva Mačiulienė
Kauno kolegijos Burnos sveikatos  
katedros vedėja, burnos higienistė

Dr. Rasa Tamulienė
Kauno kolegijos Burnos  
sveikatos katedros lektorė

Rimgailė Šatrauskaitė
Kauno kolegijos Odontolinės priežiūros  
studijų programos absolventė

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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Darbe patiriamas stresas: kas kelia daugiausiai 
streso gydytojų odontologų padėjėjams?

Gydytojų odontologų padėjėjų darbe 
patiriamas stresas

Kauno kolegijoje atlikto tyrimo metu buvo 
apklausti 62 Kauno mieste dirbantys gydytojų 
odontologų padėjėjai. Jų patiriamas stresas buvo 
vertinamas ASSET (A Shortened Stress Evaluati-
on Tool) skale, kurią sudaro 12 faktorių. Remiantis 
ASSET skale, tyrime dalyvavę asmenys kiekvieną 
faktorių atliepiantį teiginį turėjo įvertinti nuo 1 iki 
10. Faktorius, vertinamas iki 4 balų, buvo supran-
tamas kaip mažai streso sukeliantis, nuo 4 iki 7 – 
vidutinį stresą sukeliantis faktorius, nuo 7 – didelį 
stresą sukeliantis, sveikatai grėsmę keliantis streso 
lygmuo (S. Phillips ir kt., 2007). Atliktas tyrimas pa-
rodė, kad gydytojų odontologų padėjėjų bendras 
darbe patiriamo streso vidurkis yra 6,8, tai rodo, 
kad specialistai patiria vidutinio lygmens stresą, 
artėjantį prie aukšto, sveikatai grėsmę keliančio 
streso ribos (pagal ASSET skalę ši riba yra 7 ba-
lai). Tyrimo rezultatai atskleidė, kad net 8 iš 12 
vertintų faktorių gydytojų odontologų padėjėjams 
sukelia aukšto lygmens stresą (1  lentelė). Tyrimo 
metu nustatyta, kad daugiausiai streso darbo metu 
gydytojų odontologų padėjėjams sukelia santykiai 
su kolegomis (9  balai) ir tai, jog jie nesijaučia pa-
kankamai vertinami pacientų, jais nėra pasitikima 
(8,23 balai). Tyrime dalyvavę gydytojų odontologų 
padėjėjai nurodė, jog stresą kelia ir tai, jog jų darbo 
vieta nėra pakankamai ergonomiška (7,29  balai), 
jie nesijaučia saugūs dėl savo darbo vietos (7,11 ba-
lai), nėra patenkinti darbo užmokesčiu (7,24 balai), 
sudėtinga suderinti darbą su asmeniniu gyvenimu, 
dažnai tenka dirbti viršvalandžius (7,37 balai), kli-
nika, kurioje jie dirba jiems nekelia pasididžiavimo 
(7,95 balai) (1 lentelė).

Tyrimo rezultatai atskleidė, jog aukštą streso ly-
gmenį patiria jaunesnio amžiaus specialistai (7,3 balai). 
Didėjant amžiui, darbe patiriamas stresas laipsniškai 
mažėja, t.  y. 30–42  m. amžiaus grupėje gydytojų 
odontologų padėjėjų darbe patiriamas stresas siekia 
5,8 balo, o 43–56 metų – 5,5 balo (2 lentelė).

Analizuojant gydytojų odontologų padėjėjų 
darbe patiriamą stresą išlieka panaši tendencija. 
Specialistai, turintys iki ketverių metų darbo stažą, 
darbe patiria gana aukšto lygmens stresą (7,1 balo), 
kuris didėjant darbo patirčiai laipsniškai mažėja. Il-
gesnį nei dešimties metų darbo stažą turinčių gy-
dytojų odontologų padėjėjų patiriamas stresas yra 
vidutinio lygmens (2 lentelė).

Atlikto tyrimo rezultatai parodė, kad gydytojų 
odontologų padėjėjų darbe patiriamas stresas pri-
klauso ir nuo sektoriaus, kuriame dirbama. Tyrimo 
metu nustatyta, kad gydytojų odontologų padėjė-
jai, dirbantys privačiame sektoriuje, patiria aukš-
tesnio lygmens (6,8 balo) stresą nei privačiame 
ir valstybiniame arba tik valstybiniame sektoriuje 
dirbantys specialistai.

Išvados ir rekomendacijos

Apibendrinus tyrimo rezultatus galima teigti, 
jog gydytojų odontologų padėjėjų darbe patiriamas 

stresas yra aukšto lygmens. Ypač didelį stresą pati-
ria jaunesnio amžiaus mažesnį darbo stažą turintys 
specialistai ir privačių klinikų darbuotojai. Gydyto-
jų odontologų padėjėjų darbdaviams patariama 
jaunesnio amžiaus ir mažesnę darbo patirtį turin-
tiems specialistams darbo vietoje skirti mentorių, 
t.  y. tos pačios srities specialistą, turintį daugiau 

darbo patirties. Siekiant mažinti darbo vietoje pa-
tiriamą stresą, darbdaviams tikslinga kurti teigiamą 
mikroklimatą klinikoje, organizuoti darbuotojams 
išvažiuojamuosius seminarus apie streso valdymą, 
skatinti neformalų darbuotojų bendravimą, organi-
zuoti komandos formavimo užsėmimus, klinikose 
įdiegti darbuotojų motyvavimo sistemas. 

Stresorius

Stresoriaus 
sukeliamo 
streso 
vidurkis

Patiriamo 
streso 
lygmuo

Bendras gydytojų 
odontologų pa-
dėjėjų patiriamo 
streso vidurkis 

Pasididžiavimas klinika, kurioje dirbama 7,95* aukštas

6,47  
(vidutinis lygmuo)

Pasitikėjimas darbuotoju 8,23* aukštas

Galimybės derinti darbą su asmeniniu gyvenimu 7,37* aukštas

Laiko, skirto darbo užduotims atlikti pakan-
kamumas

7,18* aukštas

Santykiai su kolegomis 9* aukštas

Darbo vietos ergonomiškumas 7,29* aukštas

Darbo metu jaučiamas nerimas ir įtampa 5,77 vidutinis

Pakankamas kiekis įrangos, reikalingos darbo 
užduotims atlikti

5,03 vidutinis

Laikas, skirtas petraukėlėms darbo metu 6,4 vidutinis

Dalyvavimas priimant sprendimus, kurie 
tiesiogiai paveikia darbą

6,44 vidutinis

Darbo užmokestis 7,24* aukštas

Saugumas dėl darbo vietos 7,11* aukštas
*daugiau nei 7 balais vertinamas stresas yra aukšto lygmens 

1 lentelė. Gydytojų odontologų padėjėjų darbe patiriamo streso lygmuo (N=62)

Gydytojų odontologų padėjėjų darbe patiriamas stresas priklausomai nuo amžiaus

Amžiaus grupė
Darbe patiriamo streso 

vidurkis
Patiriamo  

streso lygmuo

21–29 m. 7,3* aukštas

30–42 m. 5,8 vidutinis

43–56 m. 5,5 vidutinis

Gydytojų odontologų padėjėjų darbe patiriamas stresas priklausomai nuo darbo stažo

Darbo stažas
Darbe patiriamo streso 

vidurkis
Patiriamo  

streso lygmuo

Iki 4 metų 7,1* aukštas

5–10 metai 6,4 vidutinis

Daugiau nei 10 metų 5,6 vidutinis

Gydytojų odontologų padėjėjų darbe patiriamas stresas priklausomai nuo sektoriaus, 
kuriame dirbama

Sektorius, kuriame 
dirbama

Darbe patiriamo streso 
vidurkis

Patiriamo  
streso lygmuo

Privatus 6,8 vidutinis

Valstybis 5,3 vidutinis

Privatus ir valstybinis 5,7 vidutinis

2 lentelė. Gydytojų odontologų padėjėjų darbe patiriamas stresas priklausomai nuo amžiaus, darbo stažo ir 
sektoriaus, kuriame dirbama. 
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Paciento pasitenkinimas 
teikiama odontologine pagalba
Jį sąlygojantys veiksniai, bendravimo su odontologu svarba

AKTUALI INFORMACIJA 

Dr. Žana Sakalauskienė, Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Dantų ir žandikaulių ortopedijos klinikos lektorė 

Paciento ir gydytojo santykiai. Veiksniai, 
skatinantys pacientą siekti odontologinio 
gydymo, odontologo įvaizdis, 
tarpasmeninių santykių svarba 

Kaip rodo ankstyvieji šaltiniai, gydytojo ir paci-
ento santykiais buvo domėtasi jau nuo Hipokrato 
laikų  (1). Šių laikų medicinos paslaugų sektoriaus 
tyrinėtojai, siekdami geriau suprasti sveikatos ap-
saugos organizavimo procesą, taip pat atkreipė dė-
mesį į pacientų nuomonę apie teikiamas paslaugas 
ir jų bendravimo su gydytoju aspektus. Ypač daug 
pastangų skirta, analizuojant gydytojo ir paciento 
santykius bendrosios medicinos srityje  (2). Buvo 
pastebėta, kad paciento požiūris į teikiamas svei-
katos bei priežiūros paslaugas, įskaitant pasitenki-
nimą jomis, įsipareigojimus laikytis gydytojo reko-
mendacijų reguliariai lankytis, labai priklauso nuo 
paciento ir gydytojo santykių kokybės (3).

Per pastaruosius dešimtmečius daugelyje 
šalių mokslininkai ir praktikai atliko nemažai ty-

rimų apie paciento ir odontologo tarpusavio 
bendravimą bei paciento pasitenkinimą teikiama 
odontologine pagalba. Tokie tyrimai svarbūs, nes 
odontologinio gydymo sėkmė labai priklauso nuo 
paciento bendradarbiavimo (4–16). Burnos er-
tmė turi unikalią daugiafunkcinę paskirtį – kram-
tymas, kalba, juokas, šypsena. Burnos ertmės 
specifika ir funkcijų ypatumai, dažnai susiję su 
socialiniais poreikiais, nulemia tai, kad sudarant 
gydymo planą pacientas dalyvauja daug aktyviau 
nei kitose medicinos srityse. Paciento gerai sa-
vijautai labai svarbus burnos komfortabilumas, 
estetiškumas, ne mažesnę reikšmę turi valgymas 
mėgaujantis ir socialiai priimtinu būdu, aiškus kal-
bėjimas, bendravimo lengvumas pasitikint savimi, 
nesirūpinant išvaizda, nesukeliant kitų pasigailė-
jimo. Sudarydamas gydymo planą, odontologas 
nesunkiai įvertina ir parenka gydymą morfologi-
niu, fiziologiniu ir dentalinių medžiagų  / priemo-
nių požiūriu, nes tai užtikrina jo pasirengimas, 

išsilavinimas ir patirtis. Tačiau odontologui yra 
daug sunkiau įvertinti paciento elgseną ir jo in-
dividualius lūkesčius. Paciento psichologinis nusi-
teikimas ir subjektyvus savo lūkesčių suvokimas 
turi įtakos tiek pritariant pasiūlytam gydymui, tiek 
ir laikantis gydytojo nurodymų po gydymo. Taigi, 
pažinti pacientą ir tinkamai išsiaiškinti jo lūkesčius 
odontologas gali tik kokybiškai bendraudamas su 
pacientu bei užsitarnaudamas jo pasitikėjimą. Ko-
kybišką odontologo ir paciento bendravimą gali 
nulemti odontologo asmenybės bruožai ir jo su-
gebėjimas bendrauti. Ramumas, rūpestingumas, 
susidomėjimas, draugiškumas, supratingumas  – 
tai patrauklūs odontologo bruožai, o šaltumas, 
autoritetingumas, diktatoriškumas trukdys užsi-
tarnauti paciento pasitikėjimą.

Odontologijoje, vertinant gydytojo ir paci-
ento tarpusavio santykius, daugiausia dėmesio 
buvo skiriama paciento pasitenkinimui teikiama 
odontologine pagalba ir odontologu (17). 

Paciento pasitenkinimas teikiama odontologine pagalba

Sąlygojantys veiksniai

• Odontologinės 
pagalbos 
organizavimas

• Prieinamumas
• Galimybė lankytis 

pas specialistus
• Galimybė lankytis 

pas higienistą
• Įkainiai

• Laikas, skirtas 
nuvykti

• Laukimo prie 
kabineto laikas

• Suteikta informacija
• Laikas nuo paskutinio 

apsilankymo 
• Apsilankymų 

reguliarumas
• Registratūros darbas
• Patirtas nerimas
• Patirti nemalonūs 

pojūčiai
• Skausmas

• Mokyklos 
odontologas

• Baimės patirtis
• Lankymosi pas 

odontologą įpročiai
• Požiūris į burnos 

priežiūrą

• Bendros sveikatos 
būklė

• Rūkymas

• Burnos sveikatos 
būklė

• Dantų išvaizda
• Problemos dėl dantų
• Dantų skausmas
• Išimami protezai

• Lytis
• Šeiminė padėtis
• Etninė grupė
• Gyvenimo sąlygos
• Darbo pobūdis
• Išsilavinimas

Artimiausia 
patirtis

Patirtis  
praeityje

Bendra  
sveikata

Burnos  
sveikata

1 pav. K. Ståhlnacke modelis

Odontologinė 
pagalba

Socialinė 
ekonominė 

padėtis
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 Tyrėjai pripažino, kad paciento pasitenkini-

mo įvertinimas  – tai pagrindinis teikiamos odon-
tologinės pagalbos kokybės kriterijus  (1). Tyrimai, 
analizuojantys paciento pasitenkinimą teikiama 
odontologine pagalba, gali būti naudingi vertinant 
odontologijos paslaugų sektorių, taip pat gali padė-
ti suprasti ir nuspėti pacientų elgseną (18–20). Pa-
tenkinti pacientai dažniausiai reguliariai lankosi pas 
odontologą ir noriai laikosi profilaktinių ir gydymo 
rekomendacijų (21–22). Apklausos vertino pasi-
tenkinimą teikiama odontologine pagalba įvairiais 
atžvilgiais: profesinė odontologo kompetencija, 
odontologo asmenybės bruožai, kabineto darbo 
organizavimas (4), paslaugų įkainiai (23), bendravi-
mo su odontologu ypatumai, kabineto pasiekiamu-
mas / patogumas, skausmo ir baimės valdymas bei 
bendras pasitenkinimas  (24). Rezultatai parodė, 
kad formuojant odontologo įvaizdį paciento akyse 
asmenybė ir bendravimo įgūdžiai yra ne mažiau 
svarbūs nei profesinė kompetencija. Kalbant apie 
odontologo įvaizdį, reikia paminėti, kad pacientų 
apklausos parodė, jog odontologo veiksmai paci-
ento vaizduotėje neretai yra suvokiami kaip puo-
limas, agresija ar net kerštas. Buvo pacientų, kurie 
teigė, kad jaučiasi bejėgiai ir įkalinti praktikuojančio 
sadisto. Pacientams yra sunku girdėti odontologo 
priekaištus dėl apsileidimo, o dar baisiau yra ne-
gauti paaiškinimo apie atliekamas procedūras, taip 
pat kelia siaubą fizinis odontologo artumas. Odon-
tologo elgesys dažnai per ryžtingas: trūksta paaiš-
kinimų, užuojautos, meluojama, kad „neskaudės“. 
Be to, pacientai skundėsi, kad dažnai odontologai 
nepakankamai suprantamai paaiškina apie jų bur-
nos sveikatos būklę, ką ir kodėl jie ketina daryti 
(25–28).  

 Tyrimai apie paciento pasitenkinimą 
teikiama odontologine pagalba, tyrimų 
modeliai

Pasitenkinimą, kaip reiškinį, tyrinėjo įvairūs 
mokslai – sociologija, psichologija, rinkodara, me-
dicina. Daugiausia tyrimų atlikta analizuojant var-
totojų pasitenkinimą. Odontologija šiandien taip 
pat dažnai vertinama kaip paslauga vartotojui. Ka-
dangi pacientai šiandien yra daug geriau informuoti 
„klientai“, nei buvo praeityje, odontologai yra pri-
versti reaguoti į paciento individualius poreikius. 
Iš pacientų pasitenkinimo tyrimų galima sužinoti 
jų nuomonę apie teikiamą odontologinę pagalbą 
bei įvertinti odontologų komandos ir pacientų 
bendravimo aspektus  (29). Panaudojant tinkamai 
sudarytas anketas galima surinkti vertingą infor-
maciją, kuri būtų itin naudinga valstybinės odon-
tologinės priežiūros politikos strategams bei pri-
vatiems odontologams. Deja, vartotojų ir pacientų 
pasitenkinimas negali būti matuojamas tais pačiais 
būdais (30,  31). Nėra visuotinai pripažinto paci-
ento pasitenkinimo sąvokos teorinio apibrėžimo 
(32, 33). Paciento pasitenkinimą teikiama odonto-
logine pagalba sąlygoja daug veiksnių. K. Ståhlnac-
ke pasiūlė vieną koncepcinių modelių, kaip galima 
vertinti ir analizuoti pasitenkinimą teikiama odon-
tologine pagalba (34). Šiame modelyje pasitenkini-
mą sąlygojantys veiksniai yra suskirstyti į 6 grupes: 
odontologinės pagalbos veiksniai, neseniai buvusių 
apsilankymų pas odontologą patirties veiksniai, 
praeityje buvusių apsilankymų pas odontologą pa-
tirties veiksniai, bendros sveikatos būklės veiksniai, 
burnos sveikatos būklės veiksniai ir socialiniai eko-
nominiai veiksniai (1 pav.).

Ankstesni paciento pasitenkinimo teikiama 
odontologine pagalba tyrimai išskyrė 3 sąlygo-

jančius aspektus: subjektyvi gydymo patirtis, kuri 
sukėlė teigiamus arba neigiamus jausmus, pacien-
to asmeninės savybės, nulemiančios jo vertinimą, 
bei odontologo ir jo darbo kabineto specifi-
ka (35). Tyrimų apžvalgos parodė, kad odontolo-
ginio kabineto fizinė ir psichologinė atmosfera, jo 
pasiekiamumas ir patogumas, įkainiai bei subjek-
tyviai suvokiama kokybė yra pagrindiniai veiksniai, 
į kuriuos reaguoja pacientas ir nuo kurių priklau-
so, kiek jis bus patenkintas suteikta odontologine 
pagalba. Tiriant su pacientais susijusius veiksnius 
buvo pastebėta, kad didesnį pasitenkinimą tei-
kiama odontologine pagalba išreiškė moterys, 
asmenys su aukštesniu išsilavinimu ir asmenys, 
turintys didesnes pajamas. Remiantis literatūros 
apžvalgomis, pacientai, besilankantys privačiose 
ir mažesnėse odontologijos klinikose su moder-
nia įranga bei pas odontologes moteris, teigė esą 
labiau patenkinti suteikta odontologine pagalba. 
Taip pat buvo atkreiptas dėmesys į tarpasme-
ninių santykių svarbą pasitenkinimui teikiama 
odontologine pagalba, pabrėžiant jų įtaką netgi 
odontologo profesionalumo vertinimui (1). Dau-
gybė vėliau atliktų tyrimų patvirtino, kad pasi-
tenkinimą teikiama odontologine pagalba stipriai 
lemia jau anksčiau paminėti veiksniai, tokie kaip 
paciento socialinė ekonominė padėtis (3 ,10, 15), 
odontologinės klinikos tipas (10,  11), odontolo-
go lytis (6) bei odontologo gebėjimas bendrau-
ti (6,  7,  15,  21,  25,  36). Teigiama, kad gebėjimas 
bendrauti turi didžiausią poveikį pacientų pasi-
tenkinimui gydymu, todėl reikia atkreipti dėmesį į 
odontologų bendravimo įgūdžių ugdymo svarbą, 
nes tai padėtų motyvuoti pacientus dažniau siekti 
odontologinio gydymo.

Pacientų pasitenkinimo teikiama 
odontologine pagalba dimensijos ir 
vertinimo instrumentai (anketos)

Paciento pasitenkinimas yra multidimensi-
nė sąvoka. Pasitenkinimo teikiama odontologi-
ne pagalba dimensijas sudaro atskiri aspektai, 
svarbūs formuojant požiūrį į gydymo procesą 
ir odontologo komandą. Galima išskirti profesi-
nius, tarpasmeninius, prieinamumo, patogumo, 
finansinius ir kitus įvairius odontologinės pagal-
bos aspektus, priklausomai nuo tyrėjų sudary-
tos anketos. Apklausose, siekiančiose įvertinti 
nuomonę apie teikiamą odontologinę pagalbą, 
dažniausiai naudojami klausimynai, kuriuos sa-
varankiškai užpildo pacientas. Šis metodas buvo 
pripažintas kaip patikimas būdas analizuoti nuo-
monių skirtumus tarp įvairių pacientų grupių. 
Atlikę išsamią vykdytų apklausų apie pacientų 
pasitenkinimą odontologijos ir medicinos srityse 
analizę, Davies ir Ware sukūrė specialią anketą, 
skirtą vertinti pacientų pasitenkinimui teikiama 
odontologine pagalba – „Pasitenkinimo odonto-
logine pagalba klausimyną“ (Dental Satisfaction 
Questionnaire, toliau – DSQ). Sukurta anketa 
vertina šiuos odontologinė pagalbos aspektus: 
kokybė (profesionalumas ir tarpasmeninis ben-
dravimas), prieinamumas (finansinis ir nefinan-
sinis), pasiekiamumas, patogumas, tęstinumas, 
veiksmingumas / rezultatai, bendras pasitenkini-
mas ir skausmo valdymas. DSQ anketa, sudaryta 
iš 19 teiginių, vertinamų 4–5 balų skale nuo „vi-
siškai nesutinku“ iki „visiškai sutinku“, yra skirta 
pacientams nuo 14-os metų, ją užpildyti trunka 
vidutiniškai 5 minutes (37) (1 lentelė) 

Kai kuriuose tyrimuose naudotas DSQ ori-

Teiginys Dimensija

1. Odontologinė pagalba galėtų būti geresnė Bendras vertinimas

2. Odontologas viską patikrino Profesinė kompetencija

3. Įkainiai per aukšti Išlaidos

4. Vengiu odontologo dėl galimo skausmo Skausmo valdymas

5. Tenka ilgai laukti prie odontologo kabineto Prieinamumas

6. Odontologas elgiasi su pacientu pagarbiai Tarpasmeninis bendravimas

7. Netoliese yra pakankamai odontologų Pasiekiamumas

8. Odontologas privalo sumažinti skausmą Skausmo valdymas

9. Odontologinė pagalba patogioje vietoje   Patogumas

10. Odontologas vengia nebūtinų išlaidų Išlaidos

11. Odontologas nekruopštus Profesinė kompetencija

12. Lankausi pas tą patį odontologą Tęstinumas

13. Sunku užsirašyti pas odontologą Prieinamumas

14. Odontologas dažniausiai padeda Rezultatyvumas

15 Geros darbo valandos Prieinamumas

16. Odontologai paaiškina, ką jie daro ir kiek tai kainuos Tarpasmeninis bendravimas

17. Odontologas stengiasi apsaugoti nuo galimų dantų problemų Profilaktika

18. Odontologo kabinetas moderniai įrengtas Profesinė kompetencija

19. Nekreipia dėmesio į skausmą Skausmo valdymas

1 lentelė. DSQ anketa („Pasitenkinimo odontologine pagalba klausimynas“) 
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ginalas (38–41) arba modifikuotos šios anketos 
versijos (11, 42), kiti tyrėjai sukūrė savo anketas 
(7, 9, 13, 34, 43) pasitenkinimui teikiama odon-
tologine pagalba vertinti. Be DSQ, yra sukurtos 
ir patvirtintos kaip patikimos dar keletas anke-
tų, vertinančių pasitenkinimą teikiama odon-
tologine pagalba įvairiais aspektais, pavyzdžiui, 
„Pasitenkinimo apsilankymu pas odontologą 
skalė“ (Dental Visit Satisfaction Scale) (16, 26) 
arba „Ortodontinių pacientų pasitenkinimo ap-
klausos instrumentas“ (Survey Tool for Ortho-
dontic Patient Satisfaction) (14) ir kt.

Pacientų pasitenkinimo teikiama 
odontologine pagalba tyrimai 
Lietuvoje

Visi anksčiau paminėti tyrimai buvo atlikti 
šalyse, kurios gerokai skiriasi nuo Lietuvos so-
cialiniais, kultūriniais bei ekonominiais aspek-
tais. Lietuvoje atlikta labai nedaug tyrimų apie 
pacientų pasitenkinimą teikiama odontologine 
pagalba ir tai sąlygojančius veiksnius, kad jie 
padėtų numatyti pacientų elgsenos ypatumus, 
motyvaciją ir apsisprendimą siekti ir užbaigti 
gydymą bei laikytis odontologo nurodymų po 
gydymo. 2000–2002 metais J.  Aleksejunienė 
su bendraautoriais savo straipsniuose paskelbė 
tyrimų, vertinusių pacientų požiūrį į odontolo-
gą bei jų nuomonę apie gydymo įkainius 35–44 
metų suaugusių Lietuvos gyventojų grupėje, 
rezultatus (44, 45). Šių tyrimų rezultatai paro-
dė, kad pacientų nuomonė apie odontologą ir 
odontologinio gydymo įkainius yra susijusi su 

socialiniais ir ekonominiais veiksniais bei dantų 
valymo įpročiais. 2008  metais A.  Pūrienės ir 
bendraautorių paskelbtame straipsnyje, anali-
zuojant pacientų, besilankančių valstybinėse ir 
privačiose odontologijos klinikose, nuomonę 
apie teikiamą odontologinę pagalbą, daroma 
išvada, kad tiriamieji buvo patenkinti šių klini-
kų paslaugomis, mažiau patenkinti pasirodė esą 
tie, kurie lankėsi abiejose sektoriuose – priva-
čiame ir valstybiniame (46). 2005 metais Ž. Sa-
kalauskienės ir bendraautorių atliktas tyrimas 
„Lietuvos universitetų 35–44 metų amžiaus 
darbuotojų dantų priežiūros elgsena ir nuomo-
nė apie teikiamą odontologinę pagalbą“ pateikė 
duomenų apie pacientų pasitenkinimą teikiama 
odontologine pagalba Lietuvoje. Vienas šio dar-
bo tikslų buvo ištirti ir aprašyti 35–44 metų 
amžiaus Lietuvos universitetų darbuotojų pa-
sitenkinimą teikiama odontologine pagalba bei 
sąsajas su dantų priežiūra, remiantis jų pasku-
tinio apsilankymo pas odontologą patirtimi. Šis 
tyrimas pateikė išsamią siauros, pasižyminčios 
tam tikromis išskirtinėmis savybėmis (79 proc. 
buvo moterys, 82 proc. buvo įgiję universiteti-
nį išsilavinimą, 38 proc. pajamos buvo didesnės 
nei vidutinės, 39 proc. pajamos buvo vidutinė-
mis) 35–44 metų amžiaus Lietuvos universite-
tų darbuotojų grupės nuomonės apie teikiamą 
odontologinę pagalbą analizę. Pasitenkinimas 
odontologine pagalba buvo tiriamas respon-
dentams pateikus įvertinti 24 teiginius. Pacien-
to pasitenkinimą suteikta odontologine pagalba 
nusakantys 24 teiginiai buvo suskirstyti, remian-

tis šiais trimis aspektais: odontologo profesinė 
kompetencija (9 teiginiai), odontologo asmeny-
bė (9 teiginiai), odontologinio kabineto darbo 
organizavimas (6 teiginiai) (2  lentelė). Kiekvie-
nas teiginys buvo vertinamas penkių balų skale 
nuo visiško pritarimo iki visiško nepritarimo.

Šio tyrimo dalyviai nurodė esą labai paten-
kinti jiems suteikta odontologine pagalba, rem-
damiesi paskutinio apsilankymo pas odontolo-
gą patirtimi. Tyrimo dalyviai buvo patenkinti 
visais trimis suteiktos odontologinės pagalbos 
aspektais  – odontologo profesine kompeten-
cija, odontologo asmenybe bei odontologinio 
kabineto darbo organizavimu. Ir tai nestebina, 
nes tiriamuosius sudarė būtent tokie asmenys, 
kurie ir anksčiau minėtuose kitose šalyse atlik-
tuose tyrimuose išreiškė didesnį pasitenkinimą 
teikiama odontologine pagalba, t.  y. moterys, 
aukštesnio išsilavinimo ir gaunantys didesnes 
pajamas asmenys. Tarp tyrimo dalyvių buvo 
pastebėta nedaug reikšmingų nuomonių skir-
tumų pagal socialinius ekonominius rodiklius. 
Tik grupė, kurioje pajamos buvo didesnės nei 
vidutinės, nurodė reikšmingai geresnę nuomo-
nę apie suteiktą odontologinę pagalbą, lyginant 
su mažesnes pajamas gaunančia grupe.

Nepaisant šiame tyrime nustatytos geros 
nuomonės apie suteiktą odontologinę pagalbą, 
kai kurie veiksniai tam turėjo didesnės įtakos. 
Reikšmingai daugiau pacientų, besilankančių 
privačiose klinikose, geriau įvertino odontolo-
ginę pagalbą. Be to, tie, kurie vertino savo dan-
tų sveikatą ir išvaizdą geriau, nurodė mažesnį 
prarastų dantų skaičių bei turėjo pozityvesnį 
požiūrį apie dantų priežiūrą, taip pat išreiškė 
didesnį pasitenkinimą suteikta odontologine 
pagalba. 

Vienas svarbesnių šio tyrimo pastebėjimų – tai 
aiški tiesioginė sąsaja tarp pasitenkinimo suteikta 
odontologine pagalba ir dantų priežiūros. Pasiten-
kinimo vaidmuo profilaktiniams dantų priežiūros 
įpročiams yra labai svarbus. Remiantis šio tyrimo 
rezultatais, tie, kurie buvo labiau patenkinti su-
teikta odontologine pagalba, reikšmingai dažniau 
nurodė turintys profilaktinius dantų priežiūros 
įpročius, tokius kaip dantų valymas dažniau nei 
kartą per dieną, kasdienis tarpdančių valymas bei 
įprastinis lankymasis pas odontologą dėl profilakti-
nės patikros.

Išvados

Apibendrinant šiame straipsnyje pateiktą in-
formaciją, norėtųsi dar kartą atkreipti dėmesį į 
tai, kad, formuojant odontologo įvaizdį pacien-
to akyse ir motyvuojant pacientą siekti odon-
tologinio gydymo bei laikytis nurodymų, odon-
tologo asmenybė ir bendravimo įgūdžiai yra 
ne mažiau svarbūs nei profesinė kompetencija. 
Taip pat reikėtų nepamiršti, kad odontologo 
ir paciento santykiai yra itin svarbūs paciento 
pasitenkinimui teikiama odontologine pagalba, 
netgi sąlygoja odontologo profesionalumo įver-
tinimą. Be to, kaip patvirtino daugybė tyrimų, 
odontologu ir jo paslaugomis patenkinti paci-
entai pasižymi geresniais profilaktinės dantų 
priežiūros įgūdžiais. Taigi, bendravimo įgūdžių 
gerinimas gali būti labai naudingas odontolo-
gams jų kasdienėje praktikoje didinant pacientų 
pasitenkinimą teikiama odontologine pagalba, 
motyvuojant pacientus siekti, tęsti ir užbaigti 
odontologinį gydymą bei laikytis odontologo 
rekomendacijų. 

Teiginių grupės
Teiginiai, susiję su nuomone apie teikiamą 
odontologinę pagalbą

Odontologo profesinė kompetencija 

(9 teiginiai)

Šis stomatologas* dirbo švelniai
Šis stomatologas buvo atsargus dirbdamas su instrumentais
Šis stomatologas atidžiai patikrino ir aprašė mano dantų būklę
Šis stomatologas sugebėjo sumažinti skausmą
Šis stomatologas dėvėjo kaukę
Šis stomatologas dėvėjo pirštines
Šis stomatologas gerai išmanė tai, ką jis/ji darė
Šis stomatologas dirbo itin kvalifikuotai
Šis stomatologas buvo kruopštus

Odontologo asmenybė (9 teiginiai) Šis stomatologas išsamiai atsakė į mano klausimus
Šis stomatologas atrodė pasitikintis savimi
Šis stomatologas rodė man pagarbą
Šis stomatologas suprato mano dantų problemas
Šis stomatologas buvo ramus
Šis stomatologas buvo draugiškas
Šis stomatologas parodė užuojautą
Šis stomatologas suprantamai paaiškino, ką jis/ji ketina daryti
Šis stomatologas suprantamai paaiškino gydymo kaštus

Odontologinio kabineto darbo 
organizavimas  (6 teiginiai)

Šio stomatologo kabinetas buvo patogioje vietoje
Šio stomatologo kabineto įranga atrodė šiuolaikiška
Šio stomatologo lanksčios darbo valandos
Šis stomatologas buvo punktualus
Šio stomatologo kabinete buvo maloni aplinka
Šio stomatologo darbo įkainiai nebuvo per aukšti

*Tyrimo vykdymo metu buvo vartojamas terminas „stomatologas“.

2 lentelė. Teiginiai, nusakantys pasitenkinimą suteikta odontologine pagalba, suskirstyti į tris grupes: odontologo 
profesinė kompetencija, odontologo asmenybė, odontologinio kabineto darbo organizavimas
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MOKSLAS PRAKTIKAI

Genų ir aplinkos įtaka apatinio žandikaulio morfologijai ir 
padėčiai kaukolės pamato bei viršutinio žandikaulio atžvilgiu

Cefalometrinis dvynių tyrimas
Lietuvos sveikatos mokslų universitetas
Medicinos akademija

Dr. Mantas Šidlauskas
Daktaro disertacijos apžvalga

1. Įvadas

Ortodontinės sąkandžio anomalijos yra vie-
na dažniausiai pasitaikančių mokyklinio amžiaus 
vaikų odontologinių problemų, o jų paplitimas 
Lietuvoje siekia 70–90 proc. Netaisyklingo są-
kandžio etiologija nėra iki galo suprasta, todėl 
gydymas, deja, ne visuomet efektyvus. Tai ypač 
išryškėja gydant skeletines ortodontines ano-
malijas, sąlygotas apatinio žandikaulio augimo 
ir vystymosi sutrikimų. Ortodontinio gydymo 
rezultatų stabilumas yra rimtas iššūkis šiandie-
nos ortodontijos klinikinei praktikai, o etiolo-
ginių priežasčių identifikavimas  – odontolo-
gijos mokslui. Veido ir žandikaulių augimo bei 
sąkandžio formavimąsi reguliuojančių faktorių 
nustatymas yra anksčiau paminėtų problemų 
sprendimo raktas.

Ligas ir žmogaus fenotipo įvairovę (dispersi-
ją) lemia genetinių ir aplinkos veiksnių sąveika. 
Genų įtaka fenotipui pasireiškia įvairiais me-
chanizmais. Genų poveikis skirstomas į adity-
vų (suminį) genų veikimą, genų dominavimą ir 
epistazę. Jei darytumėme prielaidą, kad aplinka 
neturi įtakos individo fenotipo formavimuisi, 
tada genų poveikį fenotipo dispersijai galima 
apibrėžti supaprastintu (angl. narrow sense he-
ritability) paveldėjimo koeficientu h2. Šis koefi-
cientas parodo, kokia dalimi fenotipo dispersiją 
lemia adityvus genų veikimas. Tačiau sąkandžio 
anomalijos yra daugiaveiksnė patologija, kurią 
lemia tiek genetiniai, tiek ir aplinkos veiksniai. 
Todėl būtina vertinti abu šiuos komponentus.

Dvynių tyrimas yra vienas dažniausiai naudoja-
mų metodų norint atskirti suminį genų ir aplinkos 
poveikį fenotipui. Dvynių metodas pagrįstas tuo, 
kad monozigotiniai (MZ) dvyniai turi identišką 
genų rinkinį, taigi fenotipiniai skirtumai daugiausia 
yra sąlygoti aplinkos veiksnių. O dizigotiniai (DZ) 
dvyniai turi tik 50 proc. vienodų genų ir jų fenotipi-
niai skirtumai yra sąlygoti tiek adityvaus genų, tiek 
ir aplinkos poveikio.

Atlikus mokslinės literatūros analizę paaiš-
kėjo, kad adityvaus genų veikimo ir aplinkos 
poveikio veido kaulinių struktūrų cefalometri-
niams parametrams tyrimų rezultatai yra gana 
prieštaringi. Pirmiausia tai gali būti paaiškinta 
daugumos anksčiau atliktų dvynių tyrimų esmi-
niais metodologiniais trūkumais: netiksliu zigo-
tiškumo nustatymu ir jaunu tiriamųjų amžiumi, 
kai apatinio žandikaulio augimas dar nepasibai-
gęs ir genų ekspresija nepilnai pasireiškusi. An-
tra problema ta, kad daugumos dvynių tyrimų 
palyginti mažos imtys, siekiančios 40–60 dvynių 

porų, o tai mažina rezultatų patikimumą. Re-
zultatų prieštaringumas ir metodiniai trūkumai 
paskatino atlikti išsamų adityvaus genų veikimo 
ir aplinkos įtakos apatinio žandikaulio morfolo-
gijai bei padėčiai kitų kaukolės kaulinių struktū-
rų atžvilgiu tyrimą.

1.1. Darbo tikslas

Ištirti adityvaus genų veikimo ir aplinkos įtaką 
susiformavusio apatinio žandikaulio morfologiją 
ir padėtį kaukolės pamato bei viršutinio žandi-
kaulio atžvilgiu apibūdinantiems cefalometri-
niams parametrams, naudojant dvynių tyrimo 
metodą, kai dvynių zigotiškumas nustatytas 
DNR testu.

1.2. Darbo uždaviniai 

1. Nustatyti trimatės morfometrinės veido 
analizės dvynių zigotiškumo diagnostinį tiks-
lumą ir palyginti su 15-os DNR sričių testu.

2. Ištirti adityvaus genų veikimo įtaką susifor-
mavusio apatinio žandikaulio morfologiją ir 
padėtį kaukolės pamato bei viršutinio žan-
dikaulio atžvilgiu apibūdinantiems cefalome-
triniams parametrams.

3. Ištirti aplinkos įtaką susiformavusio apatinio 
žandikaulio morfologiją ir padėtį kaukolės pa-
mato bei viršutinio žandikaulio atžvilgiu apibū-
dinantiems cefalometriniams parametrams. 

Mokslinio darbo naujumas  
ir praktinė reikšmė

Dvynių zigotiškumas nustatytas išskirtinai 
DNR testu, naudojant 15 specifinių DNR žy-
menų (D8S1179, D21S11, D7S820, CSF1PO, 
D3S1358, TH01, D13S317, D16S539, D2S1338, 
D19S433, vWA, TROX, D18S51, D5S818, FGA) 
ir amelogenino geno Amel fragmentą. Zigotiš-
kumo diagnostika, lyginant su kitų autorių dar-
bais, atlikta didelei dvynių grupei (141 porai), o 
jos patikimumas yra ne mažiau kaip 99,99 proc.

Nustatyta, kad zigotiškumo diagnostika nau-
dojant morfometrinius metodus (net ir pažangią 
trimatę (3D) veido morfometrinę analizę) nėra 
tiksli. Šiuo metodu atlikto dvynių zigotiškumo nu-
statymo paklaida, lyginant su DNR testu pagal 15 
specifinių žymenų ir amelogenino geno Amel fra-
gmentą, siekia nuo 10 proc. iki 25 proc.

Ši dvynių studija yra pirmoji, nagrinėjan-
ti adityvią genų įtaką, susiformavusio apatinio 
žandikaulio morfologiją ir padėtį kaukolės pa-
mato bei viršutinio žandikaulio atžvilgiu apibū-
dinantiems cefalometriniams parametrams.

Gauti rezultatai rodo, kad adityvūs geneti-
niai veiksniai turi didelę įtaką apatinio žandikaulio 
morfologiją ir erdvinę padėtį kitų kaukolės kaulinių 
struktūrų atžvilgiu apibūdinantiems cefalometri-
niams parametrams. Nustatyta, kad apatinio žan-
dikaulio formą charakterizuojančių cefalometrinių 

Dvyniai N
Amžius

Vidurkis SN Min. Maks.

Tiriamieji 141 21,73 5,24 15,3 39,6

MZ 90 22,45 5,81 15,3 39,6

Vyrai 29 22,1 4,82 15,8 36,4

Moterys 61 22,62 6,25 15,3 39,6

DZ 51 20,47 3,78 15,4 37,8

Vyrai 20 21,20 3,36 15,4 29,3

Moterys 31 20,0 4,01 15,5 37,8

2.1 lentelė. Tiriamieji: dvynių pasiskirstymas pagal amžių, lytį ir zigotiškumą

2.1 pav. Kaklo slankstelių brandos stadijos
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padėčiai kaukolės pamato bei viršutinio žandikaulio atžvilgiu

parametrų dispersijai genetiniai veiksniai daro kur 
kas didesnę įtaką nei aplinka. O dento-alveoliniams 
cefalometriniams parametrams ir matmenims, 
susijusiems su apatinio žandikaulio sąnarinėje gal-
voje esančiu tašku Condylion ir apibūdinantiems 
apatinio žandikaulio dydį, didesnę reikšmę turi 
aplinkos poveikis. Todėl galima teigti, kad apatinio 
žandikaulio forma yra labiau genetiškai determi-
nuota ir galimai sunkiau koreguojama ortodontinio 
gydymo metu nei žandikaulio dydis. Taigi, praktinė 
rekomendacija būtų  – sudarant gydymo planą ir 
jame numatant koreguoti tam tikrus cefalome-
trinius parametrus rekomenduojame atsižvelgti į 
šių parametrų genetinį determinuotumą. Manau, 
kad taip galima būtų patikimiau prognozuoti gydy-
mo rezultatus ir galimas nesėkmes, o su pacientu 
reikėtų tai aptarti dar prieš ortodontinio gydymo 
pradžią, kartu pasiūlant nors ir sudėtingesnį (pvz., 
chirurginį), bet tikrai sėkmingą gydymo planą. Ta-
čiau noriu pabrėžti, kad genų veikimas buvo ver-
tintas naudojant adityvios genų įtakos koeficientą 
h2, kuris tinkamas populiacijai, bet negali būti taiko-
mas individui su 100 proc. garantija.

Gauti rezultatai reikšmingi tiek ortodonti-
jos klinikinei praktikai, tiek viso genomo aso-
ciacijų studijoms, nustatant genus, atsakingus 
už sąkandžio anomalijas, susiformavusias dėl 
apatinio žandikaulio morfologinių ypatumų ar 
netaisyklingos padėties kaukolės pamato bei 
viršutinio žandikaulio atžvilgiu. 

2. Tyrimo medžiaga ir metodai

2.1. Tyrimo medžiaga

Tiriami asmenys buvo dvyniai iš Lietuvos svei-
katos mokslų universiteto (LSMU) Dvynių centro. 

Šis centras turi daugiau nei 600 savanoriškai už-
siregistravusių ir įvairiose medicinos bei genetikos 
studijose dalyvaujančių dvynių porų. 

Visiems LSMU Dvynių centre registruo-
tiems dvyniams buvo pasiūlyta atlikti nemo-
kamą dvynių zigotiškumo nustatymą, paremtą 
DNR testu. Dvyniams pageidaujant buvo suda-
rytos sąlygos konsultuotis pas gydytojus speci-
alistus ir pas gydytoją ortodontą. Konsultacijų 
metu buvo atlikti radiologiniai tyrimai ir 3D 
veido stereofotografijos.

Dvynių zigotiškumą nustačius DNR testu, 
MZ grupei buvo priskirta 90, o DZ grupei 51 
dvynių pora. Visos dvynių poros buvo tos pa-
čios lyties. Atrinktųjų amžius, lytis ir zigotišku-
mas pateikti 2.1 lentelėje.

Dvynių įtraukimo į studiją kriterijai: (1) eu-
ropidinis veido tipas; (2) tyrimai atlikti abiem 
poros dvyniams; (3) veido ir žandikaulių augi-
mas pasibaigęs.

Atmetimo kriterijai: (1) anksčiau taikytas orto-
dontinis gydymas; (2) pašalintas vienas ar daugiau 
pastoviųjų dantų; (3) veido srities trauma. 

Tyrimo medžiagą sudarė 282 šoninės galvos 
cefalogramos ir 210 trimačių veido stereofoto-
grafijų (3DVS).

2.2. Tyrimo metodai
2.2.1. Apatinio žandikaulio augimo stadijos 
įvertinimas

Apatinio žandikaulio augimas buvo vertina-
mas nustatant kaklo slankstelių brandos stadiją 
(KSBS). Šis metodas leidžia nustatyti tiriamojo 
skeletinį brandos amžių šoninėje galvos rentge-
nogramoje. KSBS metodas paremtas vizualiniu 
antrojo (C2), trečiojo (C3) ir ketvirtojo (C4) 

kaklo slankstelių formos įvertinimu ir priskyri-
mu vienai iš šešių KSB stadijų. Kaklo slankstelių 
brandos stadijos parodytos 2.1 paveiksle.

2.2.2. Dvynių zigotiškumo nustatymas 

Zigotškumas nustatytas sertifikuotoje UAB 
„Synlab Lietuva“ laboratorijoje naudojant dvy-
nių porų genetinio identiškumo (zigotiškumo) 
nustatymo metodiką pagal 15 specifinių DNR 
sričių. Šio zigotiškumo nustatymo metodo tiks-
lumas 99,99 proc. 

2.2.3. Trimatė morfometrinė dvynių veido 
analizė ir jos palyginimas su DNR testu, pa-
remtu dvynių zigotiškumo nustatymu

3D veido stereofotografijos (3DVS) atliktos 
3D stereofotografiniu įrenginiu (3dMD, Atlan-
ta, USA) ir kompiuterine vaizdo apdorojimo 
programa (3dMD Patient), kurios pavyzdys 
pateikiamas 2.2  pav. Gauti vaizdai analizuoti 
naudojant Rapidform 2006 (INUS Technolo-
gy, Inc., Seoul, Korea) kompiuterinę programą. 
21 veido minkštųjų audinių anatominis taškas 
(2.3 pav.) identifikuotas ir pažymėtas rankiniu 
būdu.

Morfometrinė dvynių veido analizė 
(3DMVA) buvo atliekama sutapatinant 3DVS 
pagal šiuos taškus. 3DMVA esmė  – veido for-
mų palyginimas, pagrįstas geriausiu artimiausių 
taškų atitikimo algoritmu, kuomet vieno dvynio 
3DVS taškai sutapatinami su kito dvynio veido 
taškais. Dvynių poros pagal atitikimo laipsnį su-
klasifikuojamos į MZ ir DZ grupes pagal žinomą 
proporciją. Gauti rezultatai palyginti su zigotiš-
kumu, nustatytu DNR testu, ir apskaičiuota tei-
singai identifikuotų dvynių proporcija. 

2.2 pav. 3D stereofotografavimo įrenginys 3dMD 2.3 pav. Morfometrinės veido analizės taškai naudoti 
tyrime
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 2.2.4. Cefalometrinė analizė
Šoninių galvos rentgenogramų cefalome-

trinė analizė atlikta naudojant kompiuterinę 
programą (Dolphin Imaging 11.7 Premium, Pa-
tterson Dental Supply, Chatsworth, JAV ). Pro-
gramos darbinis langas pateiktas 2.4 pav.

Kiekvienoje šoninėje galvos rentgeno-
gramoje identifikuoti cefalometriniai taškai 
(2.5 pav.) ir išmatuoti 39 linijiniai bei kampiniai 
parametrai.

3. Rezultatai

Apatinio žandikaulio skeletinio pagrindo 

kampinių cefalometrinių parametrų adityvios 
genų įtakos koeficientai (h2) buvo reikšmingai 
didesni nei linijiniai. Vienintelė išimtis linijinių 
matavimų grupėje yra smakro dydį nusakantis 
parametras Pog    NB. Kampiniai cefalometri-
niai parametrai apibūdina apatinio žandikaulio 
skeletinio pagrindo formą, o linijiniai  – dydį. 
Todėl gali būti daroma prielaida, kad adityvus 
genų veikimas turi reikšmingą įtaką dvynių ap-
atinio žandikaulio formai, o aplinka žandikaulio 
dydžiui.

Didžiausia adityvi genų įtaka nustatyta kam-
piniams parametrams, apibūdinantiems apa-

tinio žandikaulio šakos galinės dalies horizon-
talią padėtį kaukolės pamato atžvilgiu (NSAr, 
h2=1,16; SN-ArRp, h2=0,97) ir viršutinio žan-
dikaulio horizontalią padėtį (SNA h2=1,10). 
Adityvios genų įtakos koeficientai (h2), apibū-
dinantys horizontalią apatinio žandikaulio prie-
kinės dalies (SNB, h2=0,68; SNPog, h2=0,57) 
ir viso apatinio žandikaulio vertikalią padėtį 
kaukolės pamato bei viršutinio žandikaulio at-
žvilgiu (SN-GoMe, h2=0,37; ANS.PNS-GoMe, 
h2=0,52), buvo vidutinių verčių, o esminio skir-
tumo tarp jų nenustatyta.

Aplinka turi reikšmingą įtaką veido aukš-
čio (N-Me, c2=0,70; ANS-Me, c2=0,60; S-Go, 
c2=0,76), apatinių krūminių dantų ir apatinių 
kandžių vertikaliai padėčiai (ii   GoMe c2=0,55; 
ms GoMe c2=0,79) bei cefalometriniams ma-
tmenims, susijusiems su apatinio žandikaulio 
sąnarinės galvos cefalometriniu tašku Condy-
lion ir apibūdinantiems apatinio žandikaulio 
dydį (Co-B, c2=0,74; Co-Pog, c2=0,74; Ar-B, 
c2=0,72; Co-Go, c2=0,70).

Apibendrinus tyrimų duomenis nustatyta, 
kad trys cefalometriniai kampai ir smakro dydis 
turi ypač aukštą adityvaus genų veikimo įtakos 
koeficientą. Tai lemia veido profilio paveldimu-
mo pagrindą (3.1 pav.).

4. Išvados

1. Dvynių zigotiškumo nustatymas naudojant 
3D veido morfometrinę analizę yra netiks-
lus. Zigotiškumo nustatymo paklaida svy-
ruoja nuo 25 proc. iki 10 proc., kai lyginama 
su 15-os DNR sričių testu.

2. Didžiausia adityvi genų įtaka nustatyta ce-
falometriniams parametrams, apibūdinan-
tiems apatinio žandikaulio formą ir smakro 
dydį bei apatinio žandikaulio šakos galinės 
dalies horizontalią padėtį kaukolės pamato 
atžvilgiu. Šie parametrai kartu su aukštą h2 
vertę turinčiais kaukolės pagrindo ir viršuti-
nio žandikaulio cefalometriniais parametrais 
lemia veido kaulinių struktūrų paveldimumą.

3. Aplinka turi reikšmingą įtaką veido aukščiui, 
apatinio žandikaulio skeletiniams linijiniams 
cefalometriniams parametrams ir apatinių 
krūminių dantų bei kandžių vertikaliai padė-
čiai. 

2.4 pav. Kompiuterinės cefalometrinės analizės programos Dolphin darbinis langas

2.5 pav. Tyrime naudoti cefalometriniai taškai

3.1 pav. Veido paveldimumą galimai lemiantys cefalometriniai parametrai: A) 1 – kampas SNA, 2 – kampas 
NSAr, 3 – kampas ArRp-MB1ME; B) smakro dydis – Pog  NB




