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“Under the rule of emperor Phillip, most Christians fled from 
Alexandria, except for a few, including the local deacon 
Apollonia, who continued to preach and influenced many 
conversions to Christianity. As legend has it, the Romans 
first threatened to burn this woman alive if she would not 
renounce her faith. Because the woman refused to do this, 
she was tortured, her face and jaws were badly beaten, and 
her teeth were extracted with pliers. According to another 
version of the legend, her teeth were broken by beating 
fists and sharp stones...”

The story of dentistry

After several hundreds of years had passed, St. Apollonia became 
the patron saint of all dentists. The Lithuanian Dental Chamber, 
which celebrates its 10th anniversary this year, can deservedly 
be called the guardian of Lithuanian dentists. 

The idea for establishing the Dental Chamber occurred to a few 
active Lithuanian dentists, who had observed the unsatisfactory 
regulation of their professional field in Lithuania. The Law on the 
Dental Chamber, approved by the Seimas of the Republic of 
Lithuania, created a basis for establishing the self-governance of 
dentistry in Lithuania. Many challenges had to be overcome in 
order to set up the Dental Chamber, as this was the first institution 
for professional medical self-governance in Lithuania. However, 
the possibility to achieve the impossible arose with action, and 
the initiators’ enthusiasm inspired the necessary energy. And 
thus, today, we can not only enjoy the guardianship of the Dental 
Chamber on fundamental issues pertaining to the profession of 
dentistry and oral healthcare – improving educational programs, 

,,Valdant imperatoriui Filipui, dauguma krikščionių pabėgo 
iš Aleksandrijos, išskyrus kelis, įskaitant vietinę diakonę 
Apoloniją, kuri pamokslavo ir lėmė daugelio žmonių 
atsivertimą į krikščionybę. Pasak vienos legendos, romėnai 
pirmiausia grasino šią moterį sudeginti gyvą, nebent ji 
atsisakytų savo tikėjimo. Kadangi mergina savo tikėjimo 
neišsižadėjo, ji buvo kankinta, jos veidas ir žandikauliai stipriai 
sumušti, dantys išrauti su žnyplėmis. Remiantis kita legenda, 
visi jos dantys buvo sulaužyti daužant kumščiais ir aštriais 
akmenimis...“

Odontologijos istorija

Šv. Apolonija, praėjus ilgiems šimtmečiams, tapo visų 
odontologų globėja. Lietuvos odontologų sergėtojais 
pelnytai  galėtume vadinti  Lietuvos Respublikos 
odontologų rūmus, šiais metais mininčius savo veiklos 
10-metį. 

Odontologų rūmų įsteigimo idėja atsirado iniciatyviems 
Lietuvos odontologams, stebėjusiems nepatenkinamą 
šios profesinės veiklos reglamentavimo padėtį Lietuvoje. 
Lietuvos Respublikos Seime priimtas Odontologų rūmų 
įstatymas sudarė prielaidas odontologijos savivaldai 
Lietuvoje įgyvendinti. Iššūkių Odontologų rūmų veiklos 
aušroje, be abejo, netrūko, nes šie rūmai tapo pirmąja 
medikų profesine savivaldos institucija Lietuvoje. 
Tačiau galimybė atlikti neįmanoma atsirado veikiant, o 
užmojis subrandino reikalingas jėgas. Ir šiandien galime 
pasidžiaugti, kad Odontologų rūmai rūpinasi ne tik 
pamatiniais gydytojų odontologų ir burnos priežiūros 

DANGUTĖ MIKUTIENĖ
Lietuvos Respublikos Seimo
Sveikatos reikalų komiteto pirmininkė

Chairman of the Committee on Health Affairs
under the Seimas of the Republic of Lithuania



specialistų klausimais – mokymų programų tobulinimu, 
licencijavimu, teisės aktų pakeitimais, veiklos priežiūra, bet ir 
sudaro galimybę odontologams tobulėti, bendradarbiauti, 
kartu spręsti aktualias problemas. Odontologų rūmų 
veiklos rezultatai pasiekia ir pacientus. Odontologijos 
specialistų kvalifikacijos kėlimas, jų veiklos kontrolė 
užtikrina kokybiškų ir mokslo naujovėmis pagrįstų paslaugų 
teikimą. Kokybiškomis Lietuvos odontologų paslaugomis 
skuba pasinaudoti ir užsienio šalių pacientai. Ir, žinoma, 
rūmų atstovų, dalyvaujančių įvairiose tarptautinėse 
organizacijose ir jų vykdomuose projektuose, dėka esame 
pastebimi ir vertinami tarptautiniu lygmeniu. Trumpai 
tariant, idėjos virto pasiekimais. Dėl įvykusių pasikeitimų 
odontologijos profesija Lietuvoje vis labiau džiugina, o 
pacientus mažiau gąsdina – tolstama nuo legendomis 
apipinto ,,odontologo kankintojo“ įvaizdžio. Tuo tarpu 
kitų profesijų atstovams odontologų veiklumas ir rūpestis 
savivalda tapo sektinu pavyzdžiu.

Tačiau atsigręžiant į praeitį, aptariant dabartį, svarbu 
nepamiršti ateities ir laukiančių darbų. Pasak prancūzų 
filosofo Pierre’o Leroux, keistis išliekant arba išlikti keičiantis 

– štai kas iš tikro yra žmogaus gyvenimas. ,,Norisi tikėti ir 
laukti tik teigiamo meto, tik teigiamų siekių ir norų... Bet 
gal viskas būna gerai ir tada, kai tuo pačiu metu ateina 
laikas ir iššūkiams, ir laimėjimams“, – viliasi Odontologų 
rūmų tarybos pirmininkas Alvydas Šeikus. Pritardama rūmų 
tarybos pirmininkui, kad iššūkiai ir laimėjimai yra vienas 
nuo kito neatskiriami pakeleiviai, Lietuvos Respublikos 
Seimo Sveikatos reikalų komiteto vardu norėčiau palinkėti 
Jums Meilės darbui ir Jus supantiems bendraminčiams, 
Tikėjimo užsibrėžtais tikslais ir Vilties, kad išbandymai bus 
menki, o pergalės – didžiulės.

licensing, revising legislation, supervising professional activity – but 
also create the opportunity for dentists to improve, cooperate 
and solve relevant problems together. The activity of the Dental 
Chamber reaches the patients too. Improving the qualifications 
of dental specialists and supervising their work ensures quality 
services that are based on the latest scientific methods. Even 
patients from abroad are becoming increasingly more interested 
in the quality services offered by Lithuanian dental professionals. 
Due to the efforts of those participating in various international 
organisations and projects, we are known and recognised on an 
international level. In short, ideas have become achievements. 
Dental professionals are happy to see the changes that have 
been implemented, and patients are no longer as scared – we 
are distancing ourselves from the image of the “sadistic dentist”. 
Meanwhile, other professionals have started to look to the activity 
of dental specialists and their concern about self-governance as 
an admirable example.

However, it is important that, in looking back at the past, we do 
not forget the future and the work that still awaits us. According to 
the French philosopher Pierre Leroux, to change by surviving or to 
survive by change is the essence of human life. “One likes to believe 
in and wait only for positive times, positive aims and wishes... 
But maybe everything is only ever good when we have both 
challenges to overcome and achievements,” hopes Alvydas Šeikus, 
Chairman of the Council of the Dental Chamber. In agreement 
with the chairman’s idea that challenges and achievements are 
inseparable counterparts, and in the name of the Committee 
on Health Affairs under the Seimas of the Republic of Lithuania, 
I would like to wish you even more Love for your work and the 
like-minded individuals that surround you, Belief in the goals you 
have set for yourselves and Faith in the thought that obstacles 
will be surmountable and victories will be great.



VYTENIS POVILAS ANDRIUKAITIS
Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministras 

Minister of Health of the Republic of Lithuania



The Dental Chamber is celebrating its 10th anniversary. Ten years 
is a very short period of time in the context of the entire history of 
Lithuanian dentistry.  However, this decade has highlighted the 
ability of the first Lithuanian self-governing medical organisation 
to operate, implement the strategic objectives of the healthcare 
system, develop dental treatment, educate patients and improve 
their specialists.  Has success been achieved in all areas?  It is 
probably too early to say. Perhaps we should wait for the 20th 
anniversary of the Dental Chamber, and the first generation of 
20-year-olds in its care, whose faces will be lit by perfect smiles, and 
when the Lithuanian people could easily access modern dental 
services beyond the limits of the largest cities in the country too.  

Dentistry is an independent and important branch of general 
medicine, a field in which the science and the art of treatment 
are closely linked.  This is one of the most important elements of 
facial aesthetics. It creates the impression of a healthy and beautiful 
person.  Modern technology is indispensable in today’s quest 
for harmony between health and aesthetics. In this publication, 
dedicated to the anniversary of the Dental Chamber, much 
attention is paid to the latest treatment methods and technologies. 
Thus it brings us great joy that future dentists – the students of 
Vilnius University – will now have the opportunity to soak up 
knowledge and learn practical skills in the freshly restored training 
base at the Vilnius University Hospital Žalgiris Clinic, considered 
to be one of the most modern in Europe.  

Presently, 7429 specialists are members of the Dental Chamber, 
3832 of these are dentists.   On the occasion of this anniversary, I 
would like to wish the large community of the Dental Chamber 
constant improvement and professional mastery at work, which 
often parallels the art of jewellery.  I believe that professional 
mastery is essential alongside attentiveness, a sensitive attitude 
towards patients and the desire to improve the accessibility of 
dental services for everyone.         

Odontologų rūmai mini veiklos dešimtmetį. 10 metų  
–  tai   trumpas laiko  tarpsnis Lietuvos odontologijos 
istorijoje.  Tačiau šis dešimtmetis išryškino pirmosios 
Lietuvoje medikų savivaldos organizacijos gebėjimus veikti, 
įgyvendinti sveikatos sistemos strateginius uždavinius,  
rūpintis  odontologijos  pagalbos plėtra, pacientų švietimu 
ir specialistų tobulinimusi.  Ar visomis kryptimis veikta 
sėkmingai?  Šiandien  dar ankstoka pasakyti. Gal  reikėtų 
palūkėti  antrojo  Odontologų rūmų veiklos dešimtmečio 
ir  vienmetės su  rūmais  dvidešimtmečių jaunuolių kartos, 
kurių veiduose šviestų nepriekaištingos šypsenos, o 
Lietuvos žmonės lengvai rastų šiuolaikiškas odontologų 
paslaugas ne tik didžiuosiuose šalies miestuose.  
 
Odontologija – savarankiška ir svarbi bendrosios medicinos 
šaka, kur ypač glaudžiai susijęs gydymo mokslas ir menas. 
Tai viena svarbiausių veido estetikos rūšių, padedanti kurti  
sveiką ir  gražų žmogų.  Siekiant sveikatos ir estetikos 
darnos, šiandien be modernių technologijų  neapsieinama. 
Jubiliejiniame leidinyje daug vietos skiriama naujausiems 
gydymo metodams ir  technologijoms. Todėl labai džiugu, 
kad  būsimieji odontologai – Vilnius universiteto studentai 

– šiandien turi galimybių semtis žinių ir praktinių įgūdžių 
neseniai atnaujintoje Vilniaus universiteto ligoninės 
Žalgirio klinikos mokymo bazėje, kuri laikoma viena 
moderniausių Europoje.  
 
Šiuo metu Odontologų rūmų nariai yra 7429 specialistai, 
iš jų 3832 gydytojai odontologai.  Sukakties proga linkiu 
gausiai Odontologų  rūmų bendrijai nuolat tobulėti,  
profesinio meistriškumo darbe, dažnai  prilygstančiame  
juvelyro menui.  Tikiu, kad profesinė meistrystė neatsiejama 
nuo dėmesio ir jautraus požiūrio į pacientą, bei minčių 
gerinti  paslaugų prieinamumą visiems žmonėms.



Gerbiami Odontologų 
rūmų nariai!

„Juk ne pirmas mets, kaip mes gyvendami vargstam,
Irgi ne pirmas sykis jau, kaip šiupinį verdam.

Daug išleidom jau skūpų pavasario čėsų,
O kiek vasarų bei visokių rudenių matėm.“

K. Donelaitis „Metai“

Jūsų rankose jubiliejinis leidinys „10 metų kartu“, skirtas 
Lietuvos Respublikos odontologų rūmų – pirmosios 
medikų savivaldos institucijos Lietuvoje – 10-ies metų 
veiklai paminėti .  Nuo Odontologų rūmų įstatymo 
priėmimo ir veiklos pradžios praėjo lygiai 10 metų. Daug 
tai ar mažai? Vieniems atrodys, kad šie metai praskriejo 
akimirksniu, kitiems – palengva ir sudėtingai. 2014-
ieji paskelbti lietuvių grožinės literatūros pradininko 
Kristijono Donelaičio metais, minint poemos „Metai“ 
autoriaus 300-ąsias gimimo metines. Smalsu būtų 
pamatyti, kaip gi pirmoji medikų savivalda – Lietuvos 
Respublikos odontologų rūmai – atrodys po 300 metų. 
        

Dear members of the 
Dental Chamber,

“It is not the first year that we struggle as we live,
And not the first time that we cook stew.

We have lived through many meagre spring months,
And how many summers and autumns we‘ve seen.”

Kristijonas Donelaitis, Metai

The publication you hold in your hands, 10 years together, has been 
prepared to commemorate the 10 year anniversary of the Lithuanian 
Dental Chamber, the first institution of medical self-governance 
in Lithuania. Ten years have passed since the Law on the Dental 
Chamber was approved and marked the beginning of the Chamber‘s 
activity. Is this a lot or very little? For some it will seem that the years 
flew by in the blink of an eye, for others they will have passed slowly 
and with difficulty. 2014 was declared the year of Kristijonas Donelaitis, 
the pioneer of Lithuanian fiction, in order to commemorate the 
300 year anniversary of his epic Metai. It would be interesting to see 
what the first medical institution of self-governance, the Lithuanian 
Dental Chamber, will look like 300 years. 

ALVYDAS ŠEIKUS
Lietuvo Respublikos odontologų rūmų tarybos pirmininkas 

Chairman of the Council of the Lithuanian Dental Chamber



A glance at the tasks completed by the Chamber reveals that 
this ten year period was productive. I would like to thank those 
members of the dental community that showed initiative 
and came up with the idea for the first medical institution of 
self-governance in Lithuania ten years ago, foreseeing both 
its potential and its significance. I would like to thank those 
Lithuanian politicians, who defended the first weak seedlings 
of dental self-governance before the highest governing 
bodies. I would like to thank all the councils of the Chamber 
and members of the community, energy and professional 
work made a significant contribution the preparation of 
legal and regulatory acts, the organisation of events and the 
implementation of other great work for the benefit of our 
community and society as a whole. I would also like to thank 
all the state institutions and educational establishments for 
their close cooperation. We have been together for 10 years!
    
Over this period, the dental community grew to become 
a strong, deep-rooted tree with sturdy branches, a closely 
linked and cooperative community, the essential values of 
which – unity, self-governance, competence, mutual trust, 
improvement, respect and a sense of responsibility towards 
the profession, our patients and colleagues – remain to this day.
     
Over this past decade, the level of dental technology has made 
a dramatic leap. New technology is being implemented and 
the most modern training bases have been established, which 
will no doubt help to educate even better generations of dental 
professionals. However, the most important thing is not the 
complexity of technological solutions, but the possibilities 
they provide for treating patients. I hope that this advanced 
technology will not just turn dental professionals into service 
providers, but that they will remain as they were – medics who 
patients will come to with good feeling and no fear.

Pažvelgus į rūmų nuveiktus darbus galima teigti, kad 
šis 10-ies metų laikotarpis buvo produktyvus. Dėkoju 
iniciatyviems odontologų bendruomenės nariams, kurie 
prieš 10 metų sumanė sukurti pirmąją medikų savivaldą 
Lietuvoje, numatydami jos perspektyvumą ir prasmę. 
Dėkoju visiems Lietuvos politikams, kurie aukščiausiuose 
valdžios organuose apgynė pirmuosius, dar silpnus, 
odontologų savivaldos daigus. Dėkoju visoms rūmų 
taryboms ir bendruomenės nariams, kurie savo energija 
ir profesionaliu darbu reikšmingai prisidėjo rengiant teisės, 
norminius aktus, organizuojant renginius, dirbant kitus 
svarius darbus mūsų bendruomenės ir visos visuomenės 
labui. Dėkoju už glaudų bendradarbiavimą valstybinėms 
institucijoms ir švietimo įstaigoms. Mes jau 10 metų kartu!
    

Per šį laikotarpį odontologų bendruomenė išaugo į 
tvirtą, stipriomis šaknimis ir šakomis medį – glaudžiai 
tarpusavyje bendradarbiaujančią bendruomenę, kurios 
esminės vertybės – vienybė, savivalda, kompetencija, 
tarpusavio pasitikėjimas, tobulėjimo siekimas, pagarbos ir 
atsakomybės profesijai , pacientams ir kolegoms jausmas 

–  išliko ir puoselėjamos iki šiol. 
     

Per dešimtmetį žymiai pakilo odontologijos technologijų 
lygis, įdiegtos naujausios technologijos, sukurtos 
moderniausios mokymo bazės, kurios neabejotinai padės 
išugdyti dar geresnes odontologų specialistų kartas, tačiau 
galbūt svarbiausia ne technologijų įmantrumas, o jų 
panaudojimo galimybės gydant pacientus. Norėtųsi tikėti, 
kad naujausios technologijos nepadarys iš odontologų tik 
paslaugų teikėjų, o jie kaip buvo, taip ir liks medikais, pas 
kuriuos atėjęs pacientas jaučiasi gerai ir drąsiai. 
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LITHUANIA

Capital: Vilnius

Language: Lithuanian
 
National anthem: “Tautiška giesmė“ – Vincas Kudirka

Total area: 65,300 km2
 
Population: 2 980 000
 
National currency: Litas. 1 EUR = 3,4528 Lt
 
Local time: GMT+2
 
Geographical location: The Republic of Lithuania lies on the 
eastern coast of the Baltic Sea
 
Neighbour countries: Latvia, Russia, Poland and Belarus

The name of Lithuania was first mentioned in the year of 1009.
 
Independence: Independent from the 16th  February 1918 
(till 1940). Independence restored on the 11th of March 1990
 
Government: Democratic Republic

International partnership: member of NATO, the EU and the 
Schengen area

Resorts: Palanga, Neringa, Druskininkai , Birštonas and Anykščiai
 
Ethnicity: Lithuanian – 83.5%, Polish – 6.7%, Russian – 6.3%, 
Belarusian – 1.2%, other – 2.3%
 
Religion: Predominantly, Roman Catholic (approximately 
80% of the total population). Others  include Orthodox, Old 
Believers, Lutheran, Reformationist, Jewish, Sunni, Karaite 
and other communities
 
Landscape: There are over 2,800 lakes greater than 0.5 hectares 
in size, and 18 rivers longer than 100 kilometres in Lithuania

Largest towns (by population size): Vilnius – 542 932, 
Kaunas – 336 912, Klaipėda – 177 812, Šiauliai – 120 969, 
Panevėžys – 109 028

MŪSŲ LIETUVA

Sostinė: Vilnius    
 
Valstybinė kalba: lietuvių
 
Valstybinis himnas: Vinco Kudirkos „Tautiška giesmė“

Geografinė padėtis: Lietuva – rytinėje Baltijos jūros pakrantėje 
įsikūrusi valstybė
 
Kaimyninės valstybės: Latvija, Baltarusija, Lenkija ir Rusija

Lietuvos vardas pirmą kartą paminėtas 1009 metais.  

Nepriklausomybė: paskelbta 1918 metų vasario 16 dieną. 

Atkurta 1990 metų kovo 11 dieną

Plotas: 65,300 km2
 
Gyventojų skaičius: 2 980 000
 
Nacionalinė valiuta: litas (Lt). 3,4528 Lt = 1 euras
 
Vietinis laikas: GMT+2 valandos

Valdymo forma: parlamentinė demokratija su tiesiogiai 
renkamu prezidentu
 
Tarptautinės narystės: NATO ir Europos Sąjungos narė, 
Šengeno zonos valstybė
 
Kurortai: Palanga, Neringa, Druskininkai, Birštonas
 
Tautinė sudėtis : 83,7 proc. lietuvių, 6,6 proc. lenkų, 5,3 proc. 
rusų
 
Religija: dauguma Lietuvos gyventojų – Romos katalikai. 
Lietuvoje taip pat išpažįstami stačiatikių, evangelikų liuteronų, 
evangelikų reformatų ir kiti tikėjimai
 
Kraštovaizdis: Lietuva – lygumų kraštas. Jos sudaro apie 75 
proc. šalies ploto. Šalyje yra apie 3 tūkst. upių ir ežerų
 
Didžiausi miestai pagal gyventojų skaičių: Vilnius – 542 932, 
Kaunas – 336 912, Klaipėda – 177 812, Šiauliai – 120 969, 
Panevėžys – 109 028
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THE HISTORY OF 
PROFESSIONAL DENTAL 
ASSOCIATIONS IN LITHUANIA
                                                          
Prof. Habil. Dr. Irena  Balčiūnienė

The beginnings of professional dental associations in Lithuania 
date back to 1805, when the Medical Association of Vilnius was 
established upon the initiative of Professor Joseph Frank. Branches 
of the association were soon established in Kaunas, Panevėžys and 
Šiauliai, and both doctors and pharmaceutical specialists became 
active members. Dental cases were also discussed. For example, 
in 1856, Dr. Liachovič used an association meeting to discuss a 
patient that had Stomatitis mercurialis. Dr. Mošinski declared that 
he had successfully relieved dental pain by using Maleševski’s 
electrogalvanic apparatus. During a meeting of the Vilnius Medical 
Association in 1859, Dr. Majevski referred to the successful treatment 
of a facial nerve spasm with veratrine ointment. Drawing upon 
his personal experience, he also proposed correcting dislocated 
jaws (usually dislocated during the act of yawning) by making 
patients ingest vomit inducing medicine. According to Majevski, 
the act of vomiting forced the jawbone back into its rightful place. 
Doctors such as Jundzilas, J. A., Dembovskis, I., Romas, G. D., Koganas, 
A. L.,  Pelikanas, V., and others demonstrated their patients after 
dental surgery. Presentations given at association meetings were 
comprehensive and patients were showed off as examples. 
       
On 12 February 1847, Prof. Adamowicz presented a lecture before 
the Medical Association of Vilnius about the application of ether-
induced narcosis in Lithuania – just four and a half months (!) after 
this method was first applied in America. On 12 February 1847, 
Kurier Wileński (No. 15) published an article by Prof. Adamowicz 
detailing how Dr. Maleševski extracted three teeth by using ether 
to relieve pain. Doctor Maleševski continued to work successfully 
using ether on his patients.
        
In 1898, despite the progressive work of the Vilnius Medical 
Association, dentists decided to establish a separate Dental 
Association. The association was established on the initiative of 
dentist Sviderskij – this news was announced on 19 February 
1898 in Vilenskij Vestnik, a local newspaper in Vilnius. However, the 
leadership of the Vilnius Medical Association did not approve of 
the emergence of the Dental Association.

There are also references to a Dental Association established in 
Kaunas in 1905, but no specific information or protocols about 
the group could be found.
      
It was only on the 12-14 of May 1921 that the first congress of 
Lithuanian dentists took place in Kaunas. During this congress, dental 
specialists founded the Lithuanian Association of Dentists, elected 
a presidium and their chairman – G. Rabinovič (Medicina, 1921). 
Dentists began to discuss the most pressing issues of the time: “The 
legal situation of dentists; organising the education of dentists and 
dental technicians in Lithuania; hygiene in Lithuanian schools; and 
organising short qualification improvement courses for dentists.” 
       
The Association of Dentists was quite active – in 1922 alone, 5 
conferences were organised and attended by 30 members each, 
dental qualification improvement courses were set up, and 15 
dentists from Lithuania participated in the 8th International 
Congress of Dentists in Paris.  

GYDYTOJŲ ODONTOLOGŲ 
PROFESINIŲ DRAUGIJŲ RAIDA 
LIETUVOJE
                                                          
Prof. habil. dr. Irena  Balčiūnienė

Dantų gydytojų profesinės draugijos užuomazgos Lietuvoje 
yra 1805 metai, kada profesoriaus Jozefo Franko iniciatyva 
buvo įkurta Vilniaus medicinos draugija. Greitai jos skyriai 
buvo įsteigti Kaune, Panevėžyje, Šiauliuose, draugijos veikloje 
aktyviai dalyvavo gydytojai ir vaistininkai. Pavyzdžiui, 1856 
metais L. Liachovičius draugijos posėdyje aptarė ligonį, 
sergantį Stomatitis mercurialis. J. Mošinskis pranešė, kad jam 
pavyko per valandą numalšinti dantų skausmą K. Maleševskio 
elektrogalvanine mašina. 1859 metais Vilniaus medicinos 
draugijos susirinkime gydytojas K. Majevskis referavo apie 
sėkmingą veido nervo spazmo gydymą veratrino tepalu. 
Pasinaudodamas asmenine patirtimi jis taip pat siūlė išnirusius, 
dažniausiai žiovaujant, pacientų žandikaulius atstatyti vėmimą 
sukeliančiais vaistais. K. Majevskio nuomone, vemiant žandikaulis 
pats sugrįžta į savo vietą.  Po stomatologinių operacijų 
ligonius rodydavo J. A. Jundzilas, I. Dembovskis, G. D. Romas, 
A. L. Koganas, V. Pelikanas ir kiti. Draugijos posėdžiuose 
pranešimai buvo išsamūs, o ligoniai rodomi kaip pavyzdžiai. 
        
1847 metų vasario 12 dieną Vilniaus medicinos draugijos 
posėdyje buvo išklausytas prof. A. Adamovičiaus pranešimas apie 
eterio narkozės taikymą Lietuvoje, tai yra praėjus tik keturiems 
su puse mėnesio (!) nuo pirmo tokios narkozės bandymo 
Amerikoje. 1847 m. vasario 21 d. Kurier Wileński (Nr. 15) buvo 
išspausdintas A. Adamovičiaus straipsnis, kuriame rašoma, kad 
gydytojas K. Maleševskis, panaudodamas eterį, ištraukė 3 dantis. 
Gydytojas K. Maleševskis ir toliau sėkmingai dirbo naudodamas 
eterio narkozę. 
        
Nepaisant progresyvaus Vilniaus medicinos draugijos darbo, 
1898 metais dantų gydytojai buvo sumanę atsiskirti ir įsteigti 
atskirą Odontologų draugiją. Iniciatyvos įkurti šią draugiją 
ėmėsi dantų gydytojas S. O. Sviderskis ir apie tai 1898 m. 
vasario 19 d. buvo paskelbta Vilniaus laikraštyje Vilenskij 
Vestnik. Tačiau Vilniaus medicinos draugijos vadovai nepritarė 
Odontologų draugijos įkūrimui.

Užsimenama, kad 1905 metais buvo įkurta Kauno dantų 
gydytojų draugija, bet apie tai nėra jokių konkrečių žinių ir 
nepavyko aptikti jokių protokolų.
      
Tik 1921 metų gegužės 12–14 dienomis Kaune įvyko pirmasis 
Lietuvos dantų gydytojų suvažiavimas, kuriame buvo įkurta 
Lietuvos dantų gydytojų sąjunga, išrinktas prezidiumas, 
pirmininku tapo G. Rabinovičius (Medicina, 1921). Pradėti 
svarstyti aktualiausi to meto dantų gydytojų klausimai: 
„dantų gydytojų juridinė padėtis; dėl dantų gydymo ir dantų 
technikų mokymo sutvarkymo Lietuvoje; dėl higienos Lietuvos 
mokyklose; dėl trumpų tobulinimosi kursų dantų gydytojams 
suorganizavimo“. 
       
Dantų gydytojų sąjunga dirbo gana aktyviai, vien 1922 metais 
buvo surengti 5 susirinkimai, kuriuose vidutiniškai apsilankė 
po 30 narių, pradėti organizuoti dantų gydytojų tobulinimosi 
kursai, VIII tarptautiniame dantų gydytojų kongrese Paryžiuje 
dalyvavo 15 dantų gydytojų iš Lietuvos.  
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Copy of the first page of the letter written by Sviderskij to the 
Vilnius Medical Association in 1898 (the original is preserved in the 
manuscript department of Vilnius University Library, F 26-3356). 

S. O. Sviderskio laiško, rašyto 1898 m. Vilniaus medicinos 
draugijai, pirmojo puslapio kopija (originalas saugomas Vilniaus 
universiteto bibliotekos rankraščių skyriuje, F 26–3356).        
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In 1936, the name of the Lithuanian Association of Dentists 
was changed to the Union of Lithuanian Dental Associations6 
(Medicina, 1937), changes were also made to the organisation’s 
charter and S. Griliches was elected as the new chairman. The 
Union was very active in protecting the interests of dentists 
and participating in the activity of the committee in the 9th 
International Congress of the Federation of Dentists. A large 
group of dentists from Lithuania participated in this congress, 
also attending qualification improvement courses at the 
University of Vienna. The Union was also active in Lithuanian 
public life, implementing programs for the prevention of tooth 
decay, encouraging residents in rural Lithuania to take care of 
their teeth, fighting against violations of professional ethics, 
organising the work of dental technicians and optimising 
cooperation with state health insurance funds.
        
However, in 1941, Lithuania was occupied by the Soviet Union. 
Of the 839 dentists registered in 1945, only 165 dentists and a 
few dental technicians remained (Čepulis, 1974). Despite the 
difficulties that arose, dentists in larger Lithuanian cities established 
dental sections within their respective medical associations.
        
From the 29th to the 30th of October 1958, a nationwide 
conference of prosthodentists and dental technicians took place 
in Kaunas, during which the Lithuanian SSR National Scientific 
Association of Dentists was founded with Prof. Čepulis as chairman 
(who held this position up to 1985). From 1985 to 1990, J. Žekonis 
took over is position. On the initiative of Čepulis, a journal of the 
material presented at these national conferences was published 
(10 volumes in total). Many interesting articles by Lithuanian 
dentists and other medical professionals were published in 
these journals.
        
During the Soviet period, the professional material base for 
dentistry was especially poor, and dentists grabbed on to any 
slightly more progressive sentence or idea, making an effort to 
improve the quality of their work in some small way. They came 
in droves to participate in both national and locally organised 
conferences in various Lithuanian cities. For example, from 1970 
to 1980, 321 dental conferences were called in Lithuania, during 
which 819 presentations were made (S. Čepulis, J. Nainienė, 1980). 
Dentists often expressed their disappointment with the fact that 
they were forced to treat teeth without any proper instruments, 
functioning equipment or quality materials. They had nothing 
except for their professional expertise, which they could not 
apply fitfully. They only had brains full of inapplicable information.
       
When Lithuania regained its independence, the Lithuanian 
Association of Dentists was re-established during a national 
congress of dental professionals that took place on 15 December 
1990, in Kaunas – the organisation lasted until 2004. During this 
period of time, the position of chairman was held by A. Černkikis, 
I. Balčiūnienė, G. Juodžbalys and G. Janužis. 
         
This was the stage in which private dentistry started to emerge 
and dentists fought for loans on favourable terms, protecting their 
interests, preparing standards for regulating the work of dentists 
and dental specialists, approving hygiene standards and preparing 
a professional code of ethics. The Lithuanian Dental Union was 
accepted as a member of the European Association of Dentists in 
1994, and by October of that same year, the organisation had also 
become an associate member of the World Dental Federation 
(FDI) in Vancouver.
         

1936 metais Lietuvos dantų gydytojų sąjungos pavadinimas 
buvo pakeistas į Lietuvos dantų gydytojų draugijų sąjungą, 
pakeisti sąjungos įstatai, pirmininku išrinktas S. Grilichesas. 
Sąjunga buvo aktyvi, gynė gydytojų interesus, dalyvavo IX 
Tarptautinės dantų gydytojų federacijos kongreso komiteto 
darbe. Į šį kongresą ir tobulinimosi kursus Vienos universitete 
išvyko gausi Lietuvos dantų gydytojų grupė. Sąjunga 
taip pat dalyvavo Lietuvos visuomeniniame gyvenime, 
įgyvendino dantų ėduonies profilaktiką, skatino kaimo 
žmones pradėti gydyti dantis, kovojo su profesinės etikos 
pažeidimais, dantų technikų „gydytojavimu“, optimizavo 
darbą su ligonių kasomis. 

1941 metais Sovietų Sąjunga okupavo Lietuvą. Iš 839 
gydytojų 1945 metais liko 165 dantų gydytojai ir keli dantų 
technikai2. Nepaisant užklupusių negandų, didžiuosiuose 
Lietuvos miestuose dantų gydytojai įkūrė stomatologijos 
sekcijas, jos dirbo prie medicinos draugijų. 
        
1958 metų spalio 29–30 d. Kaune vyko respublikinis 
stomatologų ortopedų ir dantų technikų pasitarimas, 
kurio metu buvo įkurta Lietuvos TSR respublikinė mokslinė 
stomatologų draugija, pirmininku išrinktas prof. S. Čepulis 
(juo buvo iki 1985 metų). Nuo 1985 iki 1990 metų draugijos 
pirmininko pareigas ėjo J. Žekonis. S. Čepulio iniciatyva 
pradėta leisti respublikinių suvažiavimų medžiaga (išleista 
dešimt tomų). Joje pateikta įdomių Lietuvos dantų gydytojų 
ir kitų sričių medicinos atstovų straipsnių. 
        
Sovietmečiu buvo itin skurdi profesinė materialinė 
stomatologijos bazė, todėl gydytojai stomatologai 
domėdavosi kiekviena pažangesne mintimi, stengdavosi 
bent kiek pagerinti savo darbo kokybę. Jie tiesiog plūsdavo 
tiek į respublikines, tiek į įvairias Lietuvos miestuose 
organizuojamas konferencijas. Pavyzdžiui, nuo 1970 iki 
1980 metų Lietuvoje buvo organizuota 321 stomatologų 
konferencija, jų metu perskaityta 819 pranešimų3. 
Stomatologai dažnai nusivildavo ir sakydavo privalantys 
dantis gydyti be gerų instrumentų, be normaliai dirbančios 
aparatūros, be kokybiškų medžiagų, neturėdami nieko, 
išskyrus profesines žinias, kurių buvo neįmanoma panaudoti.
       
Lietuvai atgavus nepriklausomybę, 1990 metų gruodžio 
15 d. Kaune vykusiame šalies stomatologų suvažiavime 
buvo atkurta Lietuvos stomatologų sąjunga, kuri gyvavo iki 
2004 metų. Šiuo laikotarpiu sąjungos pirmininko pareigas 
ėjo A. Černikis, I. Balčiūnienė, G. Juodžbalys ir G. Janužis. 
         
Tai buvo pagrindinis privačios odontologijos kūrimo etapas, 
darbas dėl lengvatinių kreditų odontologams skyrimo, buvo 
ginamos odontologų teisės, parengtos gydytojų odontologų ir 
odontologų specialistų normos, reglamentuojančios jų darbą, 
priimta higienos normos, profesinės etikos kodeksas. 1994 
metais Lietuvos stomatologų sąjunga buvo priimta į Europos 
dantų gydytojų asociaciją ir tų pačių metų spalio mėnesį 
Vankuveryje Lietuvos stomatologų sąjunga kaip asocijuotoji 
narė priimta į Tarptautinę dantų gydytojų federaciją (FDI). 
         
Buvo parengtas ir 1996 metais Seime priimtas odontologams 
svarbus Stomatologinės priežiūros (pagalbos) įstatymas, 
pradėta realiai įgyvendinti dantų ėduonies profilaktikos 
programa Lietuvoje, iki 2006 metų jai įgyvendinti sulaukta 
pagalbos iš Vyriausybės. 
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A very important document for dental professionals, the Law 
on Dental Care (Treatment), was prepared and passed in the 
Parliament in 1996. Tooth decay prevention programmes 
began to be implemented in Lithuania, partially funded by the 
Government up till 2006.  
        
The Lithuanian Dental Union focused a lot of attention on 
the education of critically thinking specialists, and thus many 
international seminars and conferences were organised, many 
well-known specialists from foreign universities were invited to give 
lectures and participate in practical courses. The Lithuanian Dental 
Union also initiated the training of dental hygienists in Lithuania. 

In order to completely legitimise self-governance, the Lithuanian 
Dental Chamber was established in 2004. Besides the functions of 
a professional association, it took over all the functions that had 
been previously managed by the state: licensing professionals 
and institutions as well as improving professional qualification. 
         
The title of “doctor of stomatology” was replaced by the word 
“dentist” according to the recommendations set out by the 
European Union TAIEX commission in 2002 (10-21 February), and 
thus this self-governing organisation of dental professionals was 
named the Lithuanian Dental Chamber.
         
On 9 June 2004, the first general congress of the members 
of the Lithuanian Dental Chamber took place. Anastazija 
Tutkuvienė was elected as chairwoman. After having served 
the maximum two terms allowed by the laws governing the 
Dental Chamber, Ms. Tutkuvienė passed her duties on to the 
newly elected A. Šeikus in 2012.

               

Daug dėmesio Lietuvos stomatologų sąjunga skyrė 
kritiškai mąstančių specialistų rengimui, dėl to buvo 
organizuojami tarptautiniai seminarai ir konferencijos, 
skaityti paskaitų ir dalyvauti praktikos darbuose buvo 
kviečiami žinomi užsienio universitetų specialistai. Taip pat 
Lietuvos stomatologų sąjunga inicijavo burnos higienistų 
ruošimą Lietuvoje. 
         
Norint visiškai įteisinti profesinę savivaldą, 2004 metais 
buvo įkurti Lietuvos Respublikos odontologų rūmai, be visų 
kitų, perėmę ir valstybines funkcijas – licencijuoti asmenis 
ir įstaigas, tobulinti profesinę kvalifikaciją. 
         
Pavadinimą „gydytojas stomatologas“ 2002 metais pagal 
Europos Sąjungos TAIEX komisijos rekomendacijas (2002 
m. vasario 10–21 d.) pakeitus į „gydytoją odontologą“, ši 
odontologų savivaldos organizacija buvo įvardyta kaip 
Lietuvos Respublikos odontologų rūmai. 
         
2004 metų birželio 9 d. įvyko pirmasis visuotinis Lietuvos 
Respublikos odontologų rūmų narių susirinkimas. Jo 
metu rūmų tarybos pirmininke išrinkta A. Tutkuvienė. 
Po maksimalaus pagal rūmų įstatymo nuostatas dviejų 
kadencijų pirmininkavimo 2012 metais Lietuvos Respublikos 
odontologų rūmų pirmininko pareigas pradėjo eiti A. Šeikus.                 

Literatūros  sąrašas / Sources: 

E. Prialgauskaitė Stomatologijos raida Lietuvoje. Disertacija medicinos mokslų kandidato laipsniui įgyti. Kaunas, 1964, 547 p. 

A. F.  Adamowicz O wykonywaniu operacyj chirurgicznych bez bolu / Kuryer Wilenski. – 1847 vasario 21, Nr. 15.

S. Sviderskij Doklad o predpologajemom osnovanii v g. Vilne odontologičeskogo obščestva. – 1898. 05. 12. – 7 p. 
(Pranešimas saugomas VU bibliotekos rankraščių skyriuje, F 26 – 3356).

Dantų gydytojų suvažiavimo 1921 gegužės 12–14 Kaune rezoliucijos / Medicina, Nr. 6, p. 184 – 186. 

Dantų gydytojų reikalais/ Medicina, 1937, Nr. 18, 2, p. 178.

S. Čepulis Chirurginė stomatologija. Vilnius: Mintis, 1974, 263 p. 

S. Čepulis, J. Nainienė Respublikinės mokslinės stomatologų draugijos veikla / Lietuvos stomatologų sąjungos II kongreso 
darbai. Vilnius: Mokslas, 1980, p. 16–18.             



21     

OD
ON

TO
LO

GI
JA

 LI
ET

UV
OJ

E
DE

NT
IS

TR
Y 

IN
 LI

TH
UA

NI
A

ODONTOLOGŲ IR BURNOS 
PRIEŽIŪROS SPECIALISTŲ 
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THE LITHUANIAN DENTAL 
CHAMBER: ESTABLISHING 
THE SELF-GOVERNANCE OF 
DENTAL PROFESSIONALS
Doc. dr. Anastazija Tutkuvienė 

Medical professionals of Europe and indeed the entire civilised 
world have long been operating according to the rules of self-
governance. It is only natural that dentists (previously called 
stomatologists), one of the first to start private businesses and 
frequently encounter bureaucracy and legal obstacles, resolved 
to regulate the activity of their liberal profession through a 
self-governing body. The implementation of the principle of 
self-governance was a first and significant step towards the 
reformation of the management of the health care system. 
    
The Lithuanian Union of Stomatologists (LSS) of the time started 
to implement the idea of self-governance. The 3rd international 
congress of stomatologists that took place on 9 June 2000, resolved 
to create an organisation for the self-governance of stomatologists, 
forming an initiative group with the chairman of the LSS, Gintaras 
Juodžbalis, elected as its leader. The initiative group was given the 
responsibility of representing the interests of stomatologists when 
establishing the Lithuanian Chamber of Stomatologists and a law 
for regulating the establishment, management and activity of the 
Chamber (Protocol No. 1, 09/06/2000 of the founding meeting of 
the Lithuanian Chamber of Stomatologists). 
      
From the very first moments of the existence of this initiative 
group, LSS vice chairmen Anastazija Tutkuvienė, Gintaras 
Janužis and the civil-minded Gediminas Šlepikas, Violeta 
Raslanienė and others actively participated in its activity. The 
initiative group received ample support from the Lithuanian 
University of Health Sciences (then the Kaunas University of 
Medicine), and the dean of the Dental Faculty, Prof. Ričardas 
Kubilius, even participated in meetings and discussions in the 
Seimas and the Ministry of Health. 
      
After much intense work, Audrius Klišonis and Juozas Olekas, 
members of the Seimas, registered the draft law on the 
Lithuanian Chamber of Stomatologists (IX–1061) prepared 
by the LSS work group.
      
Supportive statements about legislating the self-governance 
of stomatologists were provided by the lecturers of Kaunas 
University of Medicine: Prof. Kubilius, R., Doc. Milčiuvienė, S., 
Doc. Paipalienė, P., Doc. Gleiznys, A., and Prof. Tercijonas, who 
represented various specialist societies at the time. 
    
The draft law and the idea for the self-governance of the 
Lithuanian Chamber of Stomatologists was also positively 
evaluated by the experts of the TAIEX commission (Brussels, 
30 April, 2002 ELAR6/TAIEX/BCD (2001)).
      
On 28 March 2003, Vladas Vaitkus, a colleague from the USA who 
had cooperated with the stomatologists of Lithuania from 1974 
and who had laid the foundations of implantology in our country, 
sent a well-grounded letter encouraging the prime minister to 
support the foundation of the Chamber of Stomatologists.

LIETUVOS RESPUBLIKOS 
ODONTOLOGŲ 
RŪMAI - SAVIVALDOS 
ODONTOLOGIJOJE KŪRIMAS
Doc. dr. Anastazija Tutkuvienė

Europos ir viso civilizuoto pasaulio medikai seniai gyvena 
pagal savivaldos taisykles. Natūralu, kad odontologai (seniau 

– stomatologai), vieni pirmųjų pradėję privačią veiklą ir dažnai 
susidurdavę su biurokratija bei teisinėmis kolizijomis, pasisakė 
už tai, kad liberalios profesijos specialistų profesinę veiklą 
reguliuotų savivalda. Savivaldos (savireguliacijos) principo 
diegimas būtų pirmas svarbus žingsnis į sveikatos sistemos 
valdymo reformą. 
    
Savivaldos idėją pradėjo įgyvendinti tuometė Lietuvos 
stomatologų sąjunga (toliau – LSS), kurios 3-iasis tarptautinis 
stomatologų kongresas, vykęs 2000 m. birželio 9 dieną, 
pasisakė už stomatologų savivaldos organizacijos sukūrimą 
ir suformavo iniciatyvinę grupę, kurios vadovu išrinko LSS 
pirmininką Gintarą Juodžbalį. Iniciatyvinė grupė buvo 
įpareigota atstovauti stomatologų interesams kuriant 
Lietuvos stomatologų rūmus ir įteisinant rūmų steigimą, 
valdymą bei veiklą reglamentuojančiu įstatymu (Lietuvos 
stomatologų rūmų (LSR) steigiamojo susirinkimo protokolas 
Nr. 1, 2000 06 09). 
      
Nuo pirmųjų rūmų kūrimo iniciatyvinės grupės darbo akimirkų 
į jos veiklą aktyviai įsitraukė LSS vicepirmininkai Anastazija 
Tutkuvienė, Gintaras Janužis, pilietiškai mąstantys Gediminas 
Šlepikas, Violeta Raslanienė ir kiti. 
    
Didelio palaikymo iniciatyvinė grupė sulaukė iš Lietuvos 
sveikatos mokslų universiteto (seniau – Kauno medicinos 
universitetas), o Odontologijos fakulteto dekanas prof. 
Ričardas Kubilius dalyvavo susitikimuose diskusijose LR Seime, 
Sveikatos apsaugos ministerijoje. 
      
Po įtempto darbo 2001 metų spalio 11 dieną Seimo 
nariai Audrius Klišonis ir Juozas Olekas įregistravo Lietuvos 
stomatologų sąjungos darbo grupės parengtą Lietuvos 
stomatologų rūmų įstatymo projektą (IX–1061).
      
Palankių atsiliepimų apie stomatologų savivaldos įteisinimą 
tuo metu parašė Kauno medicinos universiteto dėstytojai 
prof. R. Kubilius, doc. S. Milčiuvienė, doc. P. Paipalienė, doc. 
A. Gleiznys, doc. Pr. Tercijonas, tuo metu atstovavę įvairių 
specialybių draugijoms. 
    
Lietuvos stomatologų rūmų įstatymo projektą ir savivaldos idėją 
teigiamai įvertino Europos komisijos TAIEX misijos ekspertai 
(Brussels, 30 April, 2002 ELAR6/TAIEX/BCD (2001)).
      
2003 m. kovo 28 dieną argumentuotą raštą, raginantį mūsų 
valstybės premjerą paremti Stomatologų rūmų įkūrimą,  atsiuntė 
kolega Vladas Vaitkus iš JAV, bendradarbiavęs su Lietuvos 
stomatologais nuo 1974 metų ir padėjęs implantologijos 
pagrindus mūsų šalyje. 
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It is unfortunate that several directors and lecturers from the 
Institute of Stomatology at the Faculty of Medicine in Vilnius 
University were negatively predisposed towards this issue. Their 
emotional letters to high-ranking state leaders, Seimas members 
and the Minister of Health, which often failed to demonstrate 
elementary logic and professional ethics, contributed to the 
fact that deliberation on the Law on the Lithuanian Dental 
Chamber took a long time. The draft law was constantly being 
corrected, and it was only approved after the seventh draft 
had been submitted. It is not without reason that the expert 
of the Seimas Committee on Health Affairs, Prof. Birmontienė, 
expressed her concern on 1 December 2003: “...We think that 
this collaboration between the Lithuanian Ministry of Health 
and the Seimas Committee on Health Affairs is not sufficiently 
constructive if dental reforms are constantly being delayed...” 
However, after determined talks about the importance of self-
governance, Law No. IX-1929 on the Lithuanian Dental Chamber 
(the Chamber Law) was approved on 18 December 2003. 
     
According to Article 18 of the Chamber Law, the founding 
meeting was to be called by the Minister of Health. So on 21 
April 2004, the Minister of Health issued directive No. V-242 
to form a work group to prepare work regulations for the 
first general congress of the Lithuanian Dental Chamber. 
The group included representatives of the Ministry of Health, 
the Lithuanian Committee for Bioethics and the Lithuanian 
Union of Stomatologists. Tutkuvienė, Janužis, Šlepikas and 
other members of the board of the Lithuanian Union of 
Stomatologists were active participants in the preparation of 
the Dental Chamber’s statutes and Professional Code of Ethics, 
coordinating their main provisions with the Ministry of Health.
    
The following invitation was published in one of the country’s 
daily newspapers.

Over a thousand dentists and oral care specialists attended the 
first general conference of the Lithuanian Dental Chamber. The 
participants of the historical meeting listened to the congratulatory 

Tenka apgailestauti dėl tuo metu neigiamos šiuo klausimu 
Vilniaus universiteto Medicinos fakulteto Stomatologijos 
instituto vadovų ir kai kurių dėstytojų, docentų veiklos. Jų 
emocingi raštai aukščiausiems valstybės vadovams, Seimo 
nariams, sveikatos apsaugos ministrui, neretai prasilenkiantys 
su elementaria logika ir profesine etika, prisidėjo, kad Lietuvos 
Respublikos odontologų rūmų įstatymo svarstymas užtruko. 
Įstatymo projektas buvo nuolat taisomas, o priėmimui pateiktas 
net septintas jo variantas. Nebe reikalo Seimo Sveikatos reikalų 
komiteto ekspertė prof. T. Birmontienė 2003 m. gruodžio 1 d. 
rašte išreiškė susirūpinimą: „...Manytume, kad toks LR Sveikatos 
apsaugos ministerijos ir LR Seimo Sveikatos reikalų komiteto 
bendradarbiavimas nėra pakankamai konstruktyvus, todėl 
stomatologijos reforma vis atitolinama...“
     
Tačiau po atkaklaus įrodinėjimo įvairiose instancijose apie 
savivaldos svarbą 2003 m. gruodžio 18 d. Lietuvos Respublikos 
odontologų rūmų įstatymas Nr. IX-1929 (toliau – Rūmų 
įstatymas) priimtas. 
     
Remiantis Rūmų įstatymo 18 straipsnio nuostatomis, 
steigiamąjį susirinkimą turėjo sukviesti sveikatos 
apsaugos ministras. 2004 m. balandžio 21 d. jis įsakymu 
Nr. V-242 suformavo darbo grupę Lietuvos Respublikos 
odontologų rūmų pirmojo visuotinio narių susirinkimo 
darbo reglamentui parengti. Į ją įėjo Sveikatos apsaugos 
ministerijos, Lietuvos bioetikos komiteto ir Lietuvos 
stomatologų sąjungos atstovai. Lietuvos stomatologų 
sąjungos tarybos nariai A. Tutkuvienė, G. Janužis, G. Šlepikas 
ir kiti aktyviai rengė Rūmų statuto, Profesinės etikos kodekso 
projektus, o jų pagrindines nuostatas derino su Sveikatos 
apsaugos ministerija. 
    
Viename iš šalies dienraščių paskelbtas toks kvietimas.

Į pirmąjį visuotinį Lietuvos Respublikos odontologų rūmų 
susirinkimą atvyko per tūkstantį gydytojų odontologų ir 
burnos priežiūros specialistų. Istorinio susirinkimo dalyviai 
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words of the interim President Palauskas, read by Juozas Olekas, 
Minister of Health. Palauskas expressed his joy at congratulating 
“an exceptional category of medical specialists...”, the first to find 
the determination to formalise their solidarity and overcome all 
the obstacles along the way. In unifying under the name of the 
Dental Chamber, they have become a force to be reckoned with. 
Ms. Mikutienė, Chairman of the Seimas Committee of Health 
Affairs, and other well-wishers called the founding of the Chamber 
a significant event not only for the medical community, but 
also for the entire country, distinguishing dentists as leaders 
among other medical organisations. They emphasised that 
professional associations should be given the opportunity to 
govern themselves in a civic society.
   
The following agenda was approved by the first general 
conference:

išklausė laikinojo Lietuvos Prezidento A. Paulausko sveikinimą, 
kurį perskaitė susirinkime pirmininkavęs sveikatos apsaugos 
ministras J. Olekas. A. Paulauskas džiaugėsi galėdamas 
pasveikinti „...išskirtinę medikų kategoriją...“, kurie pirmieji ryžosi 
įforminti savo solidarumą, nugalėjo visas kliūtis ir, susiburdami 
į Odontologų rūmus, tapo jėga, su kuria teks visiems skaitytis. 
     
Seimo Sveikatos reikalų komiteto pirmininkė D. Mikutienė ir 
kiti sveikintojai rūmų įkūrimą vadino reikšmingu įvykiu ne tik 
medicinos bendruomenei, bet ir visai šaliai, o odontologus  

– lyderiais tarp kitų medikų organizacijų. Jie pabrėžė, kad 
pilietinėje visuomenėje profesinei bendrijai turi būti suteikta 
savivaldos galimybė. 

Pirmasis visuotinis susirinkimas patvirtino tokią darbotvarkę:
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The conference agenda was completed, and in the late evening, 
after the first council meeting of the Chamber, the participants 
of the conference were introduced to the chairwoman of the 
Council of the Lithuanian Dental Chamber, Doc. Anastazija 
Tutkuvienė (re-elected for a second term in 2008). In 2012, in 
adherence to Article 25 of the Chamber statutes, Alvydas Šeikus 
was elected as the chairman of the Dental Chamber’s Council. 
Dr. Gintaras Janužis was elected as the vice deputy to represent 
dentists (from 2008 this position was held by Alvydas Šeikus, 
from 2012 – by Anastazija Tutkuvienė) and dental technician 
Petras Ralys (working for the third term in a row) was elected to 
represent dental care specialists.
    
The elected council and its chairwoman were burdened with 
the huge task of organising the activity of the Chamber with 
no funds, work space, employees or technical means. However, 
enthusiasm and a sense of duty to the community overcame all 
obstacles – on 1 July 2004, the Chamber was registered in the 
Register for Legal Entities, and the Ministry of Health initiated a 
work group to prepare licensing rules. Once again, the community 
of the Chamber felt genuine support from the Kaunas University 
of Medicine: the university allocated office space in Kaunas, No. 2 
Eivenių street, so that the Chamber could fulfil the duty delegated 
to it by the state – licensing individuals and organisations.
     
Due to an active civil society, the possibility to gradually start 
renting a small but cosy office space for the administrative needs 
of the Chamber in Vilnius, No. 6 Sirvydas street emerged. Ieva 
Balkevičiūtė, the principal secretary, and financial specialist Rita 
Šimulionienė were hired. The latter is still diligently carrying out 
her duties to this day. In 2009, the Dental Chamber moved to 
more spacious offices that were better suited to the organisation’s 
activity in Vilnius, Jasinskio 16. This was made possible by signing 
a credit agreement with a bank. This was the address at which 
the Chamber’s Licensing Department started to operate. Better 
working conditions were created for both members of the Dental 
Chamber and for its employees. 
      
In spite of the fact that it was the summer holidays, Chamber 
members assembled for territorial department conferences to 
elect boards and their leaders: Saulius Drukteinis was elected the 
head of the Vilnius territorial department (this position has been 
held from 2005 up to the present by Vilija Bučienė), the Kaunas 
department elected Ramune Kiaunienė (elected for the third term 
now), Klaipėda elected Vilija Juzumienė (Romas Abunevičius from 
2008), Šiauliai – Elvyra Kameneckienė (elected for the third term 
now), and Panevėžys – Vytautas Bosas (elected for the third term as 
well). Gediminas Šlepikas became the chairman of the Disciplinary 
Court (a position held by Prof. Ričardas Kubilius from 2008), and 
Virgilijus Kairys became the chairman of the Audit Commission 
(Povilas Kalesinskas from 2008 and Arūnas Rimkevičius from 2012).
     
Through active work, permanent commissions were formed in the 
first few months, and the Chamber approved the practices for the 
improvement of members of the Dental Chamber, the supervision 
and adherence to the rules of licensed activity and the investigation 
of patient claims. On 23 October 2004, the community was invited 
to attend the conference of the Chamber’s member representatives 

Susirinkimo darbotvarkė buvo įvykdyta ir vėlų vakarą po 
pirmojo rūmų tarybos posėdžio susirinkimo dalyviams buvo 
pristatyti Lietuvos Respublikos odontologų rūmų tarybos 
pirmininkė doc. Anastazija Tutkuvienė (2008 m. perrinkta 
antrai kadencijai), o 2012 m., vadovaujantis statuto 25 
straipsniu, rūmų tarybos pirmininku išrinktas Alvydas 
Šeikus. Vicepirmininkais išrinkti gydytojams odontologams 
atstovaujantis dr. Gintaras Janužis (nuo 2008 m. Alvydas 
Šeikus; nuo 2012 m. doc. Anastazija Tutkuvienė) ir burnos 
priežiūros specialistams atstovaujantis dantų technikas Petras 
Ralys (dirbantis jau trečią kadenciją). 
    
Išrinktai tarybai ir jos pirmininkei teko didžiulis krūvis 
organizuojant rūmų veiklą – nebuvo lėšų, patalpų, darbuotojų, 
techninių priemonių. Tačiau entuziazmas ir pareiga 
bendruomenei nugalėjo visas kliūtis: 2004 m. liepos 1 d. 
rūmai įregistruojami Juridinių asmenų registre, o Sveikatos 
apsaugos ministerijoje inicijuojama darbo grupė, deleguojant 
savo atstovus licencijavimo taisyklėms parengti. Rūmų 
bendruomenė dar kartą pajuto nuoširdžią Kauno medicinos 
universiteto paramą: universitetas skyrė patalpas Kaune, 
Eivenių gatvėje 2, valstybės deleguotai funkcijai – asmenims 
ir įstaigoms licencijuoti.

Dėl pilietiškos visuomenės palengva atsirado galimybė 
išsinuomoti nedideles, bet jaukias patalpas rūmams 
administruoti Vilniuje, Sirvydo gatvėje 6. Buvo įdarbintos 
atsakingoji sekretorė Ieva Balkevičiūtė ir finansininkė Rita 
Šimulionienė, beje, kruopščiai einanti vyr. finansininkės 
pareigas iki šiol. 2009 metais Odontologų rūmai persikėlė į 
organizacijos veiklai pritaikytas erdvesnes patalpas Vilniuje, 
Jasinskio gatvėje 16, pasirašydami kreditavimo sutartį su 
banku. Šiuo adresu pradėjo dirbti ir rūmų licencijavimo 
poskyris. Taip buvo sukurtos patogios sąlygos ne tik rūmų 
nariams, bet ir darbuotojams. 
      
Nepaisant vasaros atostogų meto, rūmų nariai būrėsi į 
teritorinių skyrių susirinkimus išrinkti valdybos ir vadovų: 
Vilniaus teritorinio skyriaus vadovu tapo Saulius Drukteinis 
(nuo 2005 m. vidurio iki šiol Vilija Bučienė), Kauno – Ramunė 
Kiaunienė (dirba jau trečią kadenciją), Klaipėdos – Vilija 
Juzumienė (nuo 2008 m. Romas Abunevičius), Šiaulių – 
Elvyra Kameneckienė (dirba jau trečią kadenciją), Panevėžio 

– Vytautas Bosas (dirba jau trečią kadenciją). Garbės teismo 
pirmininku tapo Gediminas Šlepikas (nuo 2008 m. – prof. 
Ričardas Kubilius), o Revizijos komisijos –  Virgilijus Kairys 
(2008 m. – Povilas Kalesinskas, 2012 m. – Arūnas Rimkevičius).
     
Aktyviai dirbdama taryba jau pirmaisiais mėnesiais suformavo 
nuolatines rūmų komisijas, nutarimais patvirtino rūmų 
narių tobulinimosi, licencijuojamos veiklos sąlygų laikymosi 
priežiūros, pacientų prašymų nagrinėjimo tvarką bei 2004 
m. spalio 23 dieną bendruomenę pakvietė į rūmų narių 
įgaliotinių konferenciją, nes reikėjo patvirtinti parengtus 
Garbės teismo ir Revizijos komisijos nuostatus, pasitarti 
su odontologų visuomene dėl tolesnės veiklos, išgirsti jų 
pastabas ir pageidavimus. Konferencijoje už didelį indėlį 
įtvirtinant gydytojų odontologų ir burnos priežiūros specialistų 
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for the purpose of approving the rules of the Disciplinary Court and 
Audit Commission, discussing the Chamber’s further activity with 
the dental community and hearing out any observations or wishes. 
The conference also awarded Seimas member Dangutė Mikutienė 
and Prof. Toma Birmontienė with honorary membership in the 
Dental Chamber for their great contributions to the establishment 
of the self-governance of dentists and dental specialists. These 
same achievements also granted honorary membership to Seimas 
members Juozas Olekas and Audrius Klišonis as well as the director 
of the State Medical Audit Inspection under the Ministry of Health 
at the time, Ramunė Navickienė. 

Ramunė Navickienė stated that the Dental Chamber Law has 
justified itself in all possible senses of the word, and that the 
Chamber looks like a “...strong, well organised and constructive 
force that knows what it is striving for... The Chamber understands 
that it has to create internal documents itself by letting professionals 
sit down for discussion, crystallising the most pertinent issues and 
formalising them with legislation...” The first year of the Chamber’s 
activity was soon over, and a conference for members was called 
on the 9-10 of September 2005 to commemorate the first year 
of operation. Conference members approved the Council’s 
report and expressed their concern about the inefficient use of 
state funding for dental care in the resolution “On the patient’s 
right to choose a dentist”. The dental community also expressed 
their attitudes in the resolution “On resolving dental problems”, 
approved on May 5 2006, and the resolution “On Lithuanian 
hygiene norms HN 66:2008. Safety requirements for medical 
waste management, approved on 25 May 2008. The latter dealt 
with the inadequacy of certain Lithuanian hygiene norms detailed 
in HN 74:1998, “Dental practices, clinics. Hygiene norms and 
rules”, and their failure to meet the realistic possibilities of the 
practices of certain micro companies in Lithuania and other EU 
countries. On 25 May 2008, the chamber passed a resolution “On 
the compliance of compulsory membership in the Lithuanian 
Dental Chamber to the Constitution of the Republic of Lithuania”, 
and a resolution “On patient safety” on 5-6 June 2009. 
     
The Council of the Lithuanian Dental Chamber invites members 
or members’ representatives to general meetings, educational 
programs and technological expos no less than once a year.

23 October 2004: Meeting of Dental Chamber representatives 
and scientific conference.

9 September 2005: Meeting of Dental Chamber representatives 
and scientific conference to commemorate one year of activity

10 February 2006: The Dental Chamber’s international 
conference “Dental News”, organised by the Chamber and 
the Seimas Committee of Health Affairs, the Ministry of Health 
as well as Latvian, Estonian and Polish dental associations. 

5 May 2006: Meeting of Dental Chamber representatives and 
international congress. 

25 May 2007: Meeting of Dental Chamber representatives and 
international congress. 

savivaldą Lietuvos Respublikos odontologų rūmų garbės 
nario vardai suteikti Seimo narei Dangutei Mikutienei ir prof. 
Tomai Birmontienei. Beje,už tokius pačius nuopelnus kituose 
rūmų narių susirinkimuose garbės nariais tapo Seimo nariai 
Juozas Olekas ir Audrius Klišonis bei tuometės Valstybinės 
medicininio audito inspekcijos prie Sveikatos apsaugos 
ministerijos direktorė Ramunė Navickienė. 

R. Navickienė sakė, kad Odontologų rūmų įstatymas 
visomis prasmėmis pasiteisino, o rūmai jai atrodo kaip 
„ . . .st ipri ,  gerai organizuota, konstruktyviai  dirbanti 
ir žinanti,  ko siekia, jėga.. .  Rūmai suprato, kad savo 
vidinius dokumentus reikia rengti patiems – susėsti 
profesional ioms diskusi joms, išgryninti  opiausius 
klausimus ir juos perkelti į teisės aktus.. .“
     
Netruko prabėgti vieneri rūmų veiklos metai ir 2005 
metų rugsėjo 9–10 dienomis Druskininkuose vykusi narių 
konferencija buvo skirta pirmiesiems darbo metams 
paminėti. Konferencijos dalyviai patvirtino tarybos 
ataskaitą ir priimtoje rezoliucijoje „Dėl paciento teisės 
pasirinkti gydytoją odontologą“ išreiškė susirūpinimą dėl 
neefektyvaus valstybės odontologinei priežiūrai skiriamų 
lėšų panaudojimo. Odontologų bendruomenė savo 
požiūrį į aktualijas rezoliucijoje taip pat išsakė 2006 metų 
gegužės 5 dieną „Dėl odontologijos problemų sprendimo“, 
2008 metų gegužės 25 dieną  – „Dėl Lietuvos higienos 
normos HN 66:2008. Medicininių atliekų tvarkymo 
saugos reikalavimai“ kai kurių nuostatų neatitikties 
Lietuvos higienos normai HN 74:1998 „Stomatologijos 
kabinetai, klinikos. Higienos normos ir taisyklės“, realioms 
odontologinių mikroįmonių galimybėms bei kitų ES šalių 
praktikai šioje srityje“, 2008 metų gegužės 25 d. – „Dėl 
privalomos narystės LR odontologų rūmuose atitikimo 
LR Konstitucijai“, 2009 metų birželio 5–6 d. „Pacientų 
sauga odontologijoje“. 
     
Lietuvos Respublikos odontologų rūmų taryba į narių 
visuotinį susirinkimą ar įgaliotinių konferenciją kartu su 
moksline programa bei odontologijos technologijų ir 
priemonių paroda kviečia ne rečiau kaip kartą per metus.

2004 metų spalio 23 d. – Odontologų rūmų narių įgaliotinių 
ir mokslinė konferencija.

2005 m. rugsėjo 9 d. – Odontologų rūmų narių įgaliotinių ir 
mokslinė konferencija, skirta vienerių metų veiklai paminėti.

2006 metų vasario 10 d. Odontologų rūmų tarptautinė 
konferencija „Odontologijos aktualijos“, kurią su rūmais 
organizavo Seimo sveikatos reikalų komitetas, Sveikatos apsaugos 
ministerija, Latvijos, Estijos bei Lenkijos odontologų asociacijos. 

2006 m. gegužės 5 d. –  Odontologų rūmų narių įgaliotinių 
konferencija ir tarptautinis kongresas. 

2007 m. gegužės 25 d.  – Odontologų rūmų narių įgaliotinių 
konferencija ir tarptautinis kongresas.
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2006 metų vasario 10 d. LR odontologų rūmų tarptautinė konferencija 
„Odontologijos aktualijos“, kurią su Rūmais organizavo LR Seimo 
sveikatos reikalų komitetas, LR Sveikatos apsaugos ministerija, 
Latvijos, Estijos bei Lenkijos odontologų asociacijos. Kongreso 
organizatoriai iš kairės į dešinę: LR Sveikatos apsaugos ministras 
prof. Ž. Padaiga, LR Seimo Sveikatos reikalų komiteto pirmininkė D. 
Mikutienė, Rūmų Tarybos pirmininkė doc. dr. A. Tutkuvienė. 

9 September 2005: scientific conference for the representatives of 
Lithuanian Dental Chamber members to mark the 1 year anniversary 
of the organisation. Heads of the Dental Chamber and guests at the 
conference: (from left to right) council member A. Šeikus, advisors to 
the Seimas Committee of Health Affairs A. Bernotienė and Prof. Habil. 
Dr. I. Balčiūnienė, director of the State Medical Audit Inspectorate R. 
Navickienė, council member G. Šlepikas, chairwoman of the Chamber 
Council A. Tutkuvienė, member of the Seimas Committee on Health 
Affairs J. Olekas, advisor to the Minister of Health A. Ramelis and council 
member S. Miežinienė.

2005 m. rugsėjo 9 d. - LR odontologų rūmų narių įgaliotinių ir 
mokslinė konferencija, skirta 1 – ių metų veiklai paminėti. Rūmų 
vadovai ir konferencijos svečiai: iš kairės Tarybos narys A. Šeikus, 
LR Seimo Sveikatos reikalų komiteto patarėja A. Bernotienė, 
prof. habil. dr. I. Balčiūnienė, Valstybinės medicininio audito 
inspekcijos direktorė R.Navickienė, Tarybos narys G. Šlepikas, 
Rūmų Tarybos pirmininkė doc. dr. A. Tutkuvienė, LR Seimo 
Sveikatos reikalų komiteto narys J. Olekas, Sveikatos apsaugos 
ministro patarėjas A. Ramelis, Tarybos narė S. Miežinienė.

10 February 2006: The Lithuanian Dental Chamber’s international 
conference “Dental News”, organised by the Chamber and the Seimas 
Committee of Health Affairs, the Ministry of Health as well as Latvian, 
Estonian and Polish dental associations. Organisers of the congress 
from left to right: Lithuanian Minister of Health Prof. Ž. Padaiga, 
chairwoman of the Seimas Committee of Health Affairs D. Mikutienė, 
chairwoman of the Dental Chamber, Doc. Dr. A. Tutkuvienė.
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23 May 2008: General reporting meeting of Dental Chamber 
representatives and international congress.

5 June 2009: General meeting of Dental Chamber members 
and the international congress “Patient Safety in Dentistry”, 
commemorating the five year anniversary of the Chamber’s 
activity, organised with the Seimas Committee of Health Affairs 
and the Ministry of Health. 

12 December 2009: Meeting of Dental Chamber representatives 
and scientific conference.

4 June 2010: General meeting of Dental Chamber members 
and an international congress to commemorate the 100-year 
birth anniversary of the professional patriarch of dentistry, 
Stasys Čepulis. 

27 May 2011: Meeting of Dental Chamber representatives and 
the international congress “Oral Health for All”. 

2008 m. gegužės 23 d. – Odontologų rūmų narių visuotinis 
ataskaitinis rinkimų susirinkimas ir tarptautinis kongresas.

2009 m. birželio 5 d. – visuotinis Odontologų rūmų narių 
susirinkimas ir tarptautinis kongresas „Pacientų sauga 
odontologijoje“, skirtas rūmų veiklos penkmečiui paminėti, 
organizuotas kartu su Seimo Sveikatos reikalų komitetu ir 
Sveikatos apsaugos ministerija. 

2009 m. gruodžio 12 d. – Odontologų rūmų narių įgaliotinių 
ir mokslinė konferencija.

2010 m. birželio 4 d. – visuotinis Odontologų rūmų narių 
susirinkimas ir tarptautinis kongresas, skirtas odontologijos 
patriarcho prof. Stasio Čepulio 100-osioms gimimo 
metinėms paminėti. 

2011 m. gegužės 27 d. – Odontologų rūmų narių įgaliotinių 
konferencija ir tarptautinis kongresas „Burnos sveikata visiems“ .

2006 m. gegužės 5 d. –  Odontologų rūmų narių įgaliotinių konferencija 
ir tarptautinis kongresas. 

5 May 2006: Meeting of Dental Chamber representatives and 
international congress. 

2007 m. gegužės 25 d.  – Odontologų rūmų narių įgaliotinių konferencija 
ir tarptautinis kongresas.

25 May 2007: Meeting of Dental Chamber representatives and 
international congress. 
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2009 m. birželio 5 d. – visuotinis Odontologų rūmų narių susirinkimas 
ir tarptautinis kongresas „Pacientų sauga odontologijoje“, skirtas rūmų 
veiklos penkmečiui paminėti, organizuotas kartu su Seimo Sveikatos 
reikalų komitetu ir Sveikatos apsaugos ministerija. 

2010 m. birželio 4 d. – visuotinis Odontologų rūmų narių susirinkimas 
ir tarptautinis kongresas, skirtas odontologijos patriarcho prof. Stasio 
Čepulio 100-osioms gimimo metinėms paminėti. 

5 June 2009: General meeting of Dental Chamber members and the 
international congress “Patient Safety in Dentistry”, commemorating 
the five year anniversary of the Chamber’s activity, organised with 
the Seimas Committee of Health Affairs and the Ministry of Health.

4 June 2010: General meeting of Dental Chamber members and an 
international congress to commemorate the 100-year birth anniversary 
of the professional patriarch of dentistry, Stasys Čepulis. 
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1 June 2012: Report meeting of Dental Chamber representatives 
and the international congress “Dentistry Today and Tomorrow”, 
attended by the president of the World Dental Federation, Dr. 
Orlando Monteira da Silva.

31 May 2013: General meeting of Dental Chamber members 
and the international congress “Dentistry for Human Health”. 

30 May 2014: general meeting of Dental Chamber members 
and the international congress “From Idea to Achievement”, 
commemorating the 10 year anniversary of the Chamber’s 
activity. The congress was organised with the Seimas 
Committee of Health Affairs and the Ministry of Health.

2012 m. birželio 1 d. – Odontologų rūmų narių įgaliotinių ataskaitinis 
rinkimų susirinkimas ir tarptautinis kongresas „Odontologija 
šiandien ir rytoj“, kuriame dalyvavo Pasaulio odontologų asociacijos 
prezidentas dr. Orlandas Monteiras da Silva.
 
2013 m. gegužės 31 d. – Odontologų rūmų visuotinis 
narių susirinkimas ir tarptautinis kongresas „Odontologija 
žmogaus sveikatai“. 

2014 m. gegužės 30 d. – visuotinis Odontologų rūmų narių 
susirinkimas ir tarptautinis kongresas „Nuo idėjos iki pasiekimų“, 
skirtas rūmų veiklos dešimtmečiui paminėti. Kongresas rengtas kartu 
su Seimo Sveikatos reikalų komitetu ir Sveikatos apsaugos ministerija.

2011 m. gegužės 27 d. - LR odontologų rūmų narių įgaliotinių 
konferencija ir Tarptautinis kongresas „Burnos sveikata visiems“, kurio 
metu Lietuvos Respublikos odontologų rūmų Garbės nario vardas 
suteiktas LR Seimo nariui Audriui Klišoniui.

27 May 2011: conference for the representatives of Lithuanian 
Dental Chamber members and International Congress “Oral 
Hygiene for All”, during which the title of Honorary Member of the 
Dental Chamber was awarded to Seimas member Audrius Klišonis.
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2012 m. birželio 1 d. – Odontologų rūmų narių įgaliotinių ataskaitinis 
rinkimų susirinkimas ir tarptautinis kongresas „Odontologija šiandien ir 
rytoj“, kuriame dalyvavo Pasaulio odontologų asociacijos prezidentas 
dr. Orlandas Monteiras da Silva.

Gausus rinkiminės-ataskaitinės konferencijos dalyvių būrys, 2012 m. Large group from the election-reporting conference in 2012. 

1 June 2012: Report meeting of Dental Chamber representatives 
and the international congress “Dentistry Today and Tomorrow”, 
attended by the president of the World Dental Federation, Dr. Orlando 
Monteira da Silva.
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STRUCTURE OF THE DENTAL 
CHAMBER

The highest ruling body of the Chamber is the general assembly 
of members. It is responsible for approving the most important 
decisions, principal legal acts regulating the activity of the 
Chamber and the Chamber’s budget. A general assembly or 
conference of representatives of Chamber members takes 
place once a year. Routine issues are managed by the council 
that represents the Chamber. Council members are elected 
for a term of four years by the general assembly of members. 

RŪMŲ STRUKTŪRA

Aukščiausiasis rūmų valdymo organas – visuotinis narių 
susirinkimas, kurio kompetencija – priimti svarbiausius 
sprendimus, pagrindinius rūmų veiklos teisės aktus, tvirtinti 
rūmų biudžetą. Visuotinis rūmų narių įgaliotinių susirinkimas 
ar rūmų narių įgaliotinių konferencija vyksta kartą per metus. 
Einamuosius klausimus sprendžia ir rūmams atstovauja rūmų 
taryba, kurios narius ketveriems metams renka visuotinis rūmų 
narių susirinkimas. 
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The council acts as the governing board of the Chamber. It is 
composed of 21 members, one of which is elected as council 
chairman and two of which are elected as deputy chairmen. The 
council is elected for a term of 4 years. It is responsible for representing 
the Chamber in relation to physical and legal entities as well as state 
and municipal institutions; managing the Chamber’s assets; making 
decisions about drafting contracts in the name of the Chamber; 
calling the general assembly and conference; making decisions about 
the registration of Chamber members and managing this process; 
managing the list of honorary members; establishing committees 
for overseeing the licensing of dentists and institutions of dental 
care (treatment), committees for the latter’s accreditation as well as 
other committees, approving their rules; ensuring that data about 
the activity of the Chamber is public and accessible; organising ways 
of improving the professional qualification of Chamber members, 
determining the requirements, methods, levels and assessment 
of qualification improvement; establishing territorial departments, 
approving their rules and regulations as well as revising them; 
determining whether disciplinary cases are filed for certain Chamber 
members, informing relevant institutions about the outcomes of 
these cases; and enacting any other functions as determined by 
the statutes of the Dental Chamber and the Law on the Dental 
Chamber that do not belong to the competence of the general 
assembly of Chamber members.

2004–2008: (THE FIRST COUNCIL) DENTAL CHAMBER

Council Chairwoman Doc. Dr. Anastazija Tutkuvienė 
Deputy Chairman Dr. Gintaras Janužis 
Deputy Chairman Petras Ralys 

Council members: Romas Abunevičius, Vytautas Bosas, 
[doc. Aldona Bosienė], doc. dr. Saulius Drukteinis, Erminija 
Guzaitienė, Alma Javtokienė, Ramunė Kiaunienė, Gražina 
Macnorienė, Santa Miežinienė, Violeta Raslanienė, 
Teresė Ravickienė, Algirdas Survila, dr. Kęstutis Sveikata, 
Alvydas Šeikus, Julius Vyšniauskas, dr. Jūratė Zubienė, doc. 
dr. Juozas Žilinskas, Rita Žydeliūnienė

Rūmų taryba yra kolegialus rūmų valdymo organas. 
Tarybą sudaro 21 narys, iš kurių renkamas rūmų tarybos 
pirmininkas ir du pirmininko pavaduotojai. Rūmų tarybos 
įgaliojimų laikas – 4 metai. Rūmų taryba atstovauja 
rūmams santykiuose su fiziniais ir juridiniais asmenimis, 
valstybės valdžios ir valdymo bei savivaldos institucijomis; 
valdo rūmų turtą; priima sprendimus dėl sandorių rūmų 
vardu sudarymo; šaukia visuotinį rūmų narių susirinkimą 
ir konferenciją; priima sprendimus dėl asmens įrašymo 
į rūmų narių sąrašą ir jį tvarko; tvarko rūmų garbės narių 
sąrašą; steigia Odontologų licencijavimo, Odontologinės 
priežiūros (pagalbos) įstaigų licencijavimo, Odontologinės 
priežiūros (pagalbos) įstaigų akreditavimo ir kitas komisijas, 
tvirtina jų nuostatus; užtikrina duomenų apie rūmų veiklą 
viešumą ir prieinamumą; organizuoja rūmų narių profesinės 
kvalifikacijos kėlimą, nustato rūmų narių kvalifikacijos kėlimo 
reikalavimus, būdus, lygį, įvertinimą; steigia rūmų teritorinius 
skyrius, tvirtina jų nuostatus ir nuostatų pakeitimus; 
sprendžia drausmės bylų iškėlimą rūmų nariams, praneša 
suinteresuotoms institucijoms apie šių bylų sprendimus; 
vykdo kitas Odontologų rūmų statute ir Lietuvos Respublikos 
odontologų rūmų įstatyme bei kituose teisės aktuose 
nustatytas funkcijas, kurios nepriskirtos visuotinio rūmų 
narių susirinkimo kompetencijai.

2004–2008 M. (PIRMOSIOS KADENCIJOS) RŪMŲ TARYBA

Tarybos pirmininkė doc. dr. Anastazija Tutkuvienė 
Tarybos pirmininkės pavaduotojas dr. Gintaras Janužis 
Tarybos pirmininkės pavaduotojas Petras Ralys 

Tarybos nariai:  Romas Abunevičius, Vytautas Bosas, [doc. 
Aldona Bosienė], doc. dr. Saulius Drukteinis, Erminija 
Guzaitienė, Alma Javtokienė, Ramunė Kiaunienė, Gražina 
Macnorienė, Santa Miežinienė, Violeta Raslanienė, 
Teresė Ravickienė, Algirdas Survila, dr. Kęstutis Sveikata, 
Alvydas Šeikus, Julius Vyšniauskas, dr. Jūratė Zubienė, doc. 
dr. Juozas Žilinskas, Rita Žydeliūnienė
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Išvažiuojamasis Tarybos posėdis Utenoje Off-site Council meeting in Utena

Kryžius nuo odontologų bendruomenės Kryžių Kalne A crucifix from the dental community at Crucifix Hill
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2008–2012: THE SECOND COUNCIL OF THE DENTAL CHAMBER

Council Chairwoman Doc. Dr. Anastazija Tutkuvienė 
Deputy Chairman Alvydas Šeikus 
Deputy Chairman Petras Ralys 

Council members: Erminija Guzaitienė, [Bronislavas Janickas] 
Tarybos narys iki 2009 m. sausio 11 d., dr. Gintaras Janužis, 
Virgilijus Kairys, Ramunė Kiaunienė, Edvardas Linkevičius, 
Gražina Macnorienė, Genovaitė Roma Makarevičienė, Santa 
Miežinienė, Rimas Milvidas, Rolandas Pletkus, prof. dr. Alina 
Pūrienė, Violeta Raslanienė, Teresė Ravickienė, Gediminas 
Šlepikas, Laimutė Šulinskienė, Julius Vyšniauskas Tarybos narys 
nuo 2009 m. gruodžio 12 d., Jūratė Zūbienė, Rita Žydeliūnienė.

2012–2016: THE THIRD COUNCIL OF THE DENTAL CHAMBER

2008–2012 M. ANTROSIOS KADENCIJOS RŪMŲ TARYBA

Tarybos pirmininkė doc. dr. Anastazija Tutkuvienė 
Tarybos pirmininkės pavaduotojas Alvydas Šeikus 
Tarybos pirmininkės pavaduotojas Petras Ralys 

Tarybos nariai: Erminija Guzaitienė, [Bronislavas Janickas] Tarybos 
narys iki 2009 m. sausio 11 d., dr. Gintaras Janužis, Virgilijus Kairys, 
Ramunė Kiaunienė, Edvardas Linkevičius, Gražina Macnorienė, 
Genovaitė Roma Makarevičienė, Santa Miežinienė, Rimas 
Milvidas, Rolandas Pletkus, prof. dr. Alina Pūrienė, Violeta 
Raslanienė, Teresė Ravickienė, Gediminas Šlepikas, Laimutė 
Šulinskienė, Julius Vyšniauskas Tarybos narys nuo 2009 m. 
gruodžio 12 d., Jūratė Zūbienė, Rita Žydeliūnienė.

2012– 2016 M. ODONTOLOGŲ RŪMŲ TARYBA
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Chairman of the Council Alvydas Šeikus
Deputy Chairwoman of the Council 
Doc. Dr. Anastazija Tutkuvienė
Deputy Chairman Petras Ralys

Council members: Rima Adomaitienė, prof. habil. dr. 
Irena Balčiūnienė, doc. dr. Vilma Brukienė, Virginija 
Gailienė, Erminija Guzaitienė, dr. Gintaras Janužis, Povilas 
Kalesinskas, Alvydas Kavaliauskas, Ramunė Kiaunienė, Sigitas 
Kriaučiūnas, Santa Miežinienė, Rolandas Pletkus, Violeta 
Raslanienė, Žydrūnas Raščius, Teresė Ravickienė, doc. dr. 
Dalius Sakavičius, Laimutė Šulinskienė, Julius Vyšniauskas.

We are pleased to announce that the following members 
of the Dental Chamber were elected to the council for the 
third term: 

dr. Gintaras Janužis, Ramunė Kiaunienė, Santa Miežinienė, Petras 
Ralys, Violeta Raslanienė, Teresė Ravickienė, Alvydas Šeikus, doc. 
dr. Anastazija Tutkuvienė, Julius Vyšniauskas. 

This testifies to these individuals’ devotion to their profession 
and the deserved trust that the abundant dental community 
places in them.

Members of the council actively participate in the activity 
of various Chamber committees, manage important issues 
related to the activity of the Chamber, discuss dental news, 
act as members of work groups and work on the revision of 
Lithuanian medical and hygiene norms.

Some council meetings take place in other locations. During 
such travelling meetings, council members meet with Chamber 
members working in territorial departments or representatives 
of the community or government. Council sessions take place in 
Vilnius, Kaunas, Klaipėda, Šiauliai and Panevėžys. In cooperation 
with institutions of health care, members of the council initiate 
the drafting and revision of legal acts. They also participate in 
the organisation of cooperation with other dental associations 
in Lithuania and abroad. Most of the council members are eager 
to organise various Chamber events.

The delegated representatives of the Chamber actively 
participate in various work groups for preparing and revising 
important dental legislation, providing comments and 
proposals. In cooperation with the Lithuanian Ministry of Health, 
the State Healthcare Accreditation Agency under the Ministry 
of Health, the State Health Insurance Fund under the Ministry 
of Health, territorial Health Insurance Funds, the Radiation 
Protection Centre, public health and other institutions, the 
Chamber successfully pushed through legislation and revisions 
that were much more effective and favourable to their cause. 

THE DISCIPLINARY COUNCIL
The disciplinary council of the Lithuanian Dental Chamber is an 
independent board-run institution composed of six members 
elected during the conference of Chamber representatives and 
three members appointed by the Minister of Health.
 

Chairman of the Disciplinary Council: dentist, oral and 
maxillofacial surgeon, Prof. Habil. Dr. Ričardas Kubilius. 
The most important responsibility of the disciplinary council is 

Tarybos pirmininkas Alvydas Šeikus
Tarybos pirmininko pavaduotoja 
doc. dr. Anastazija Tutkuvienė
Tarybos pirmininko pavaduotojas Petras Ralys

Tarybos nariai: Rima Adomaitienė, prof. habil. dr. Irena 
Balčiūnienė, doc. dr. Vilma Brukienė, Virginija Gailienė, 
Erminija Guzaitienė, dr. Gintaras Janužis, Povilas Kalesinskas, 
Alvydas Kavaliauskas, Ramunė Kiaunienė, Sigitas Kriaučiūnas, 
Santa Miežinienė, Rolandas Pletkus, Violeta Raslanienė, 
Žydrūnas Raščius, Teresė Ravickienė, doc. dr. Dalius Sakavičius, 
Laimutė Šulinskienė, Julius Vyšniauskas.

Galime pasidžiaugti, kad jau trečią kadenciją į rūmų 
tarybą išrinkti: 

dr. Gintaras Janužis, Ramunė Kiaunienė, Santa Miežinienė, Petras 
Ralys, Violeta Raslanienė, Teresė Ravickienė, Alvydas Šeikus, doc. 
dr. Anastazija Tutkuvienė, Julius Vyšniauskas. 

O tai liudija šių žmonių atsidavimą profesijai ir pelnytą gausios 
odontologų bendruomenės pasitikėjimą.

Tarybos nariai aktyviai dalyvauja įvairių rūmų komisijų veikloje, 
sprendžia svarbius rūmų veiklos klausimus ir aptaria odontologų 
aktualijas, taip pat yra darbo grupių nariai, dirba Lietuvos 
medicinos ir higienos normų atnaujinimo klausimais. Dalis 
tarybos posėdžių yra išvažiuojamieji. Jų metu tarybos nariai 
teritoriniuose skyriuose susitinka su rūmų nariais, visuomenės ir 
valdžios atstovais. Taryba posėdžiauja Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje, 
Šiauliuose, Panevėžyje. 

Bendradarbiaudami su sveikatos priežiūros institucijomis, 
tarybos nariai inicijavo teisės aktų rengimą ir atnaujinimą. Taip 
pat dalyvavo Lietuvos ir užsienio odontologijos organizacijų 
bendradarbiavimo veikloje. Dauguma tarybos narių 
entuziastingai organizuoja įvairius rūmų renginius.

Rūmai, deleguodami savo narius, aktyviai dirbo įvairiose 
darbo grupėse rengiant ir keičiant svarbių odontologijai 
teisės aktų projektus, teikė pastabas, siūlymus. Intensyviai 
bendradarbiaujant su Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos 
ministerija, Valstybine akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai 
tarnyba prie Sveikatos apsaugos ministerijos, Valstybine ligonių 
kasa prie Sveikatos apsaugos ministerijos, teritorinėmis ligonių 
kasomis, Radiacinės saugos centru, Visuomenės sveikatos 
ir kitomis institucijomis, rūmams pavyko pasiekti, kad būtų 
priimti daug palankesni, efektyvesni teisės aktai ir jų pakeitimai. 

RŪMŲ GARBĖS TEISMAS
Lietuvos Respublikos odontologų rūmų Garbės teismas yra 
nepriklausoma kolegiali institucija, sudaroma iš šešių visuotinio 
rūmų narių įgaliotinių susirinkimo metu išrinktų narių bei trijų 
narių, skirtų sveikatos apsaugos ministro.
 
Garbės teismo pirmininkas – gydytojas, burnos, veido ir 
žandikaulių chirurgas prof. habil. dr. Ričardas Kubilius.

Svarbiausias rūmų Garbės teismo uždavinys yra objektyviai 
išnagrinėti gydytojui odontologui ar burnos priežiūros 



38     

specialistui iškeltą drausmės bylą už Lietuvos Respublikos 
odontologijos praktikos įstatymo, Lietuvos Respublikos 
odontologų rūmų įstatymo, Lietuvos Respublikos 
odontologų rūmų statuto, kitų įstatymų bei teisės aktų, 
Odontologų profesinė etikos kodekso pažeidimus ir priimti 
teisingą, teisėtą ir pagristą sprendimą. Garbės teismo 
įgaliojimų laikas – 4 metai.

REVIZIJOS KOMISIJA
Lietuvos Respublikos odontologų rūmų Revizijos komisija – tai 
rūmų kontrolės organas, nuolat kontroliuojantis ir tikrinantis 
rūmų ir teritorinių skyrių finansinę veiklą ir informuojantis apie 
patikros rezultatus visuotinį rūmų narių susirinkimą ir tarybą. 
Rūmų revizijos komisijos įgaliojimų laikas – 4 metai. Revizijos 
komisijos nuostatus tvirtina ir keičia visuotinis rūmų narių 
susirinkimas arba konferencija. Revizijos komisija sudaroma iš 
5 narių. Trys nariai renkami iš gydytojų odontologų ar gydytojų 
odontologų specialistų, vienas iš burnos higienistų ar gydytojų 
odontologų padėjėjų ir vienas iš dantų technikų. 

Revizijos komisijos pirmininkas – gydytojas periodontologas 
Arūnas Rimkevičius

Revizijos komisija iki kiekvienų metų balandžio 15 d. atlieka 
metinę rūmų finansinės veiklos patikrą. Baigiantis tarybos 
kadencijai rūmuose atliekamas auditas. 

to objectively investigate disciplinary cases filed against dentists 
or dental care specialists for violating the Law on Dental Practice 
of the Republic of Lithuania, the Law on the Dental Chamber 
of the Republic of Lithuania, the statutes of the Lithuanian 
Dental Chamber as well as other legal acts and the Ethical Code 
of Dental Professionals, and to make a fair, legal and justified 
decisions. The disciplinary council is elected for a term of 4 years.

THE AUDIT COMMISSION
The audit commission of the Lithuanian Dental Chamber is a 
controlling body that monitors and controls the financial activity 
of the Chamber and its various territorial departments, as well as 
informing the general assembly of members and the council about 
the results of their audits. The audit commission is elected for a 
term of 4 years. The rules and regulations of the audit commission 
are approved and revised by the general assembly or conference 
of Chamber members. The audit commission is composed of 5 
members. Three members are elected from amongst dentists and 
dentists-specialists, one from amongst dental hygienists or dental 
assistants and one from amongst dental technicians.

Chairman of the audit commission: periodontologist 
Arūnas Rimkevičius

The audit commission conducts an annual audit of the 
Chamber’s financial activity up until 15 April. An audit is also 
conducted at the conclusion of a council’s term. 
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ĮSTAIGOS INSTITUTIONS
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COMMISSIONS OF THE 
DENTAL CHAMBER

The Council of the Chamber is entitled to establish commissions 
of the Chamber and approve their articles and rules of 
procedure in compliance with the Law on the Dental Chamber 
of the Republic of Lithuania and the Statute of the Chamber.

ODONTOLOGŲ RŪMŲ 
KOMISIJOS

Rūmų taryba, vadovaudamasi LR odontologų rūmų įstatymu ir 
statutu, steigia Odontologų rūmų komisijas, tvirtina jų nuostatus 
ir darbo reglamentus. 

Odontologinės priežiūros (pagalbos) įstaigų licencijavimo komisija 
2012-2016 m.

Commission for the Licensing of Dental Care (Treatment) Institutions, 
2012-2016

Odontologų licencijavimo komisija 2012-2016 m. Commission for the Licensing of Dental Professional, 2012-2016 
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The Commission for the Licensing of Dentists and the 
Commission for the Licensing of Dental Care Institutions 
are permanent commissions established by the Chamber. 
These Commissions consist of 7 persons. 4 individuals to each 
Commission are appointed by the Council of the Chamber 
from among the members of the Chamber, and 3 members 
of each Commission are appointed by the Minister of Health.

In accordance with the procedure set forth by the law, the 
Commission for Licensing of Dentists issues licenses to practice 
dentistry and suspends or revokes them. The Commission for 
the Licensing of Dental Care Institutions issues licenses for 
dental care institutions.

The Council of the Chamber has established the following 
standing commissions for the purpose of completing relevant 
tasks and functions:

1) Commission for the Evaluation of Professional Competence 
(the Commission consists of 7 members approved by the 
Council of the Chamber);

2) Commission for Oral Healthcare Specialists (the Commission 
consists of 7 members (six members are oral health professionals, 
and one member is a dental hygienist or dentist) approved 
by the Council of the Chamber);

3) Commission for the Supervision of Advertising for Dentists 
and Dental Care Institutions (the Commission consists of 7 
members approved by the Council of the Chamber);

 4) Commission for the Supervision of Social Security and 
Compulsory Liability Insurance. The Commission consists of 
7 members approved by the Council of the Chamber.

5) Commission for Professional Practice; the Commission 
consists of 7 members approved by the Council of the Chamber.

6) Commission for the Preparation of Normative Legislation; 
the Commission consists of 7 members approved by the 
Council of the Chamber.

7) Commission for Public Relations; the Commission consists 
of 7 members approved by the Council of the Chamber.

8) Commission for the Coordination of Prevention Programmes; 
the Commission consists of 7 members approved by the 
Council of the Chamber.

9) Commission for Informal Education. The Commission consists 
of 7 members approved by the Council of the Chamber.

10) Commission of Ethics and Procedures;

11) Commission for Approbation.

The general meeting of the members of the Chamber or the 
Council of the Chamber may establish temporary ad-hoc 
commissions for short-term issues or narrow-purpose issues 
or for carrying out special instructions.

Odontologų licencijavimo komisija ir Odontologinės priežiūros 
(pagalbos) įstaigų licencijavimo komisija yra rūmų tarybos 
sudarytos nuolatinės komisijos iš 7 asmenų. Į jas atitinkamai 
po 4 narius skiria taryba iš rūmų narių ir po 3 narius – sveikatos 
apsaugos ministras.

Odontologų licencijavimo komisija teisės aktų nustatyta tvarka 
išduoda odontologijos praktikos licencijas, sustabdo licencijų 
galiojimą arba jį panaikina. Odontologinės priežiūros (pagalbos) 
įstaigų licencijavimo komisija išduoda licencijas odontologinės 
priežiūros (pagalbos) įstaigoms. 

Odontologų rūmų uždaviniams ir funkcijoms įgyvendinti 
taryba yra įsteigusi dar šias nuolatines komisijas:

1) Odontologų profesinės kompetencijos vertinimo komisiją 
(ją sudaro 7 nariai, kuriuos tvirtina rūmų taryba);

2) Burnos priežiūros specialistų komisiją (ją sudaro 7 nariai 
(6 nariai yra burnos priežiūros specialistai, o vienas narys – 
gydytojas odontologas ar gydytojas odontologas specialistas), 
kuriuos tvirtina rūmų taryba);

3) Odontologų ir odontologinės priežiūros (pagalbos) įstaigų 
reklamos priežiūros komisiją (ją sudaro 7 nariai, kuriuos tvirtina 
rūmų taryba);

4) Socialinių reikalų ir privalomojo civilinės atsakomybės 
draudimo priežiūros komisiją (ją sudaro 7 nariai, kuriuos tvirtina 
rūmų taryba); 

5) Profesinės praktikos apibendrinimo komisiją (ją sudaro 7 
nariai, kuriuos tvirtina rūmų taryba);

6) Norminių aktų rengimo komisiją (ją sudaro 7 nariai, kuriuos 
tvirtina rūmų taryba); 

7) Viešųjų ryšių komisiją (ją sudaro 7 nariai, kuriuos tvirtina 
rūmų taryba); 

8) Profilaktikos programų koordinavimo komisiją (ją sudaro 7 
nariai, kuriuos tvirtina rūmų taryba); 

9) Neformaliojo švietimo komisiją (ją sudaro 7 nariai, kuriuos 
tvirtina rūmų taryba); 

10) Etikos ir procedūrų komisiją;

11) Aprobavimo komisiją.

Trumpalaikiams ar siauresnės paskirties klausimams, konkretiems 
pavedimams vykdyti visuotinis rūmų narių susirinkimas ar 
taryba gali sudaryti laikinąsias komisijas.  
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ODONTOLOGŲ 
LICENCIJAVIMO KOMISIJA
Komisijos pirmininkė – tarybos pirmininko pavaduotoja, 
gydytoja endodontologė doc. dr. Anastazija Tutkuvienė

THE COMMISSION FOR 
THE LICENSING OF DENTISTS
Chairwoman of the Commission: endodontist
Doc. Dr. Anastazija Tutkuvienė, Vice Chairwoman of the 
Council of the Chamber. 
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ODONTOLOGINĖS 
PRIEŽIŪROS (PAGALBOS) 
ĮSTAIGŲ LICENCIJAVIMO 
KOMISIJA 

Komisijos pirmininkas – tarybos pirmininko pavaduotojas, 
dantų technikas Petras Ralys

Odontologų licencijavimo komisija priimdama sprendimus 
vadovaujasi šiais dokumentais: visuotiniame Odontologų 
rūmų narių suvažiavime patvirtintu Lietuvos Respublikos 
odontologų rūmų statutu, Lietuvos Respublikos odontologų 
rūmų įstatymu, odontologinės priežiūros (pagalbos) įstaigų 
licencijavimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos 
sveikatos apsaugos ministro įsakymu, bei kitais teisės aktais.

Siekiant tinkamai atlikti rūmams pavestas valstybines funkcijas, 
prieš kelerius metus buvo parengti odontologinės priežiūros 
(pagalbos) įstaigų licencijų registro ir licencijų registro 
duomenų saugos nuostatai, kuriais rūmai griežtai vadovaujasi.

Per veiklos dešimtmetį Odontologų rūmams pavyko 
pasiekti gerų rezultatų įstaigoms mažinant biurokratinę 
naštą. Dabar odontologinės priežiūros (pagalbos) įstaigos, 
pageidaujančios  gauti licenciją ar jos dublikatą, patikslinti 
licencijos duomenis ar panaikinti licencijos galiojimo 
sustabdymą, Įstaigų licencijavimo komisijai turi pateikti 
tik nustatytos formos paraišką ir įsipareigojimą apdrausti 
darbuotojus civilinės atsakomybės privalomuoju ar 
savanoriškuoju draudimu. Visus kitus reikalingus dokumentus 
rūmų darbuotojos pačios suranda duomenų bazėse, 
patikrina ir patikslina.

Pirmasis Odontologinės priežiūros (pagalbos) įstaigų 
licencijavimo komisijos posėdis įvyko 2004 m. lapkričio 
16 d. Per šį laikotarpį surengti 107 komisijos posėdžiai. Iki 
2014 m. balandžio mėn. išduota 2230 įstaigų licencijų: 
privačioms įstaigoms – 1948, viešosioms įstaigoms – 282 
licencijos. 2 įstaigų licencijų galiojimai buvo sustabdyti: 
viena licencija sustabdyta metams įstaigos prašymu, kita 

– trims mėnesiams, nes regioninis Visuomenės sveikatos 
centras buvo sustabdęs įstaigos leidimo – higienos paso 
galiojimą. Licencijų galiojimas buvo panaikintas 41 įstaigai 
: iš jų privačioms įstaigoms – 30 ir viešosioms įstaigoms – 
11. Licencijų galiojimas panaikinamas dėl dviejų priežasčių: 
įvykus įstaigų reorganizacijai ir įstaigoms licencijų galiojimus 
naikinant savo prašymais.                 

COMMISSION FOR THE 
LICENSING OF DENTAL 
CARE INSTITUTIONS OF 
THE LITHUANIAN DENTAL 
CHAMBER
Chairman of the Commission: dental technician Petras Ralys, 
Vice Chairman of the Council of the Chamber.

In the decision-making process, the Commission for the 
Licensing of Dentists is governed by the following documents:
The Statute of the Lithuanian Dental Chamber approved by 
the general meeting of the members of the Lithuanian Dental 
Chamber, the Law on the Dental Chamber of the Republic 
of Lithuania, the Rules of Licensing Dental Care Institutions 
approved by the Minister of Health of the Republic of Lithuania 
and other legislation.

In order to carry out the state functions assigned to the Dental 
Chamber suitably, provisions for the Register of Licenses of 
Dental Care Institutions and for Data Protection of the Register 
of Licenses were prepared several years ago, and are now 
strictly followed by the Chamber.

During a decade of its activity, the Dental Chamber has 
achieved good results in reducing the bureaucratic burden 
on institutions. Now, dental care institutions that wish to 
obtain a license or its duplicate, specify the information 
of the institution’s license or revoke the suspension of the 
institution’s license, must only submit an application of the 
established form to the Commission for the Licensing of Dental 
Care Institutions and commit to insure its employees with 
compulsory or voluntary insurance against civil liability. The 
Chamber’s employees can find and inspect all other required 
documents in databases by themselves.

The first meeting of the Commission for the Licensing of Dental 
Care Institutions took place on 16 November 2004. Since then, 
107 meetings of the Commission were held. Before April of 
2014, 2230 licenses were issued to dental institutions; 1948 of 
them were issued to private practice offices, and 282 licenses 
were issued to public bodies. The licenses of 2 institutions were 
suspended; one license was suspended for a period of one year 
upon the request of the institution itself, and the other one 
was suspended for three months because the regional Public 
Health Centre had suspended the institution’s operational 
permission – its hygiene passport. The licenses of 41 institutions 
were revoked, including 30 private institutions and 11 public 
institutions. The licenses were revoked for two reasons: due to 
reorganization of the institutions or the cancellation of licenses 
by the request of the institutions themselves.
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THE COMMISSION FOR 
THE ASSESSMENT OF THE 
PROFESSIONAL COMPETENCE 
OF DENTAL PROFESSIONALS

Chairman: Prof. Habil. Dr. Ričardas Kubilius

On 9 June 2004, a general assembly was called for all the 
members of the dental community. It was during this meeting 
that the Lithuanian Dental Chamber was founded. On this day, 
the council of the Chamber was elected, various important acts 
were approved and commissions in certain areas of activity 
were established. One of these commissions – the commission 
for the assessment of the professional competence of dental 
professionals – prepared procedures for evaluating the 
professional competence of dentists, dental specialists and 
oral care specialists, which were approved with resolution 
No. 21 in the Chamber council on 15 October 2004. These 
procedures were created to help evaluate the professional 
competence of dentists and dental care specialists: whether 
competences meet the requirements of the license acquired, 
whether professional shortcomings can be viewed as mistakes 
of practice, and whether a specialist can continue carrying out 
their duties in view of their health. Based on the program for 
training dentists, the norms for dentists and dental specialist as 
well as the program of the final exam, the commission prepared 
a test for dentists and a list of requirements for necessary skills. 

With resolution No. 09/TN-78, approved on 6 November 2009, 
the Dental Chamber revised the procedural rules for assessing 
the professional competence of dentists and dental specialists.  

With resolution No. 10/TN-54, approved on 22 October 
2010, the rules of the commission for the assessment 
of the professional competence of dentists and dental 
specialists changed once again, as did the entire procedure 
for assessing professional competence. The commission 
conducts itself according to this new edition of the rules 
to this day. Presently, the commission for the assessment 
of the professional competence of dental professionals 
is composed of: Irena Balčiūnienė, Elvyra Kameneckienė, 
Doc. Kristina Lopatienė, Edvardas Linkevičius, Prof. Antanas 
Šidlauskas, Doc. Anastazija Tutkuvienė and the chairman of 
the commission, Prof. Ričardas Kubilius. 

During its entire existence, the commission has assessed the 
professional competence of 8 dentists and appropriate verdicts 
were reached. It is my wish that no dentist or dental specialist 
should have to be sent to the commission for assessment and 
that no dentist or dental specialist should have to stand before 
the commission like a student. I hope everyone is interested 
in learning about new methods, improving professionally, 
learning from one’s own and others’ mistakes, has honest 
relationships with their patients and cooperative relationships 
with their colleagues.

ODONTOLOGŲ 
PROFESINĖS 
KOMPETENCIJOS VERTINIMO 
KOMISIJA

Komisijos pirmininkas prof. habil. dr. Ričardas Kubilius

2004 metų birželio 9 dieną įvyko visuotinis odontologų 
bendruomenės susirinkimas, kuriame buvo įsteigti Lietuvos 
Respublikos odontologų rūmai. Tą dieną buvo išrinkta rūmų 
taryba, priimti kiti svarbūs veiklai aktai, sukurtos tam tikrų 
darbo grandžių komisijos. Viena jų – Odontologų profesinės 
kompetencijos vertinimo komisija – parengė gydytojų 
odontologų, odontologų specialistų ir burnos priežiūros 
specialistų profesinės kompetencijos patikrinimo tvarką, kuri 
buvo patvirtinta Odontologų rūmų taryboje 2004 metų spalio 15 
d. nutarimu Nr. 21. Ši tvarka skirta įvertinti gydytojų odontologų 
ir burnos priežiūros specialistų profesinę kompetenciją: ar ji 
atitinka įgytos ir licencijoje nurodytos specialybės reikalavimus, 
ar specialisto profesinės veiklos trūkumai gali būti vertinami 
kaip praktikos klaida, ar specialistas dėl sveikatos būklės gali 
atlikti savo pareigas. Komisija, vadovaudamasi gydytojų 
odontologų rengimo programa, gydytojo odontologo ir 
gydytojų odontologų specialistų normomis, baigiamojo 
egzamino programa, parengė gydytojų odontologų žinių 
vertinimo klausimyną ir įgūdžių vertinimo reikalavimus. 

2009 m. lapkričio 6 d. nutarimu Nr. 09/TN-78 Odontologų 
rūmų taryba priėmė gydytojų odontologų ir burnos priežiūros 
specialistų profesinės kompetencijos patikrinimo tvarkos 
nuostatų pataisas. 

2010 metų spalio 22 dieną Odontologų rūmų tarybos nutarimu 
Nr. 10/TN-54 pakeisti 2004 metų Odontologų profesinės 
kompetencijos vertinimo komisijos nuostatai bei Odontologų 
ir burnos priežiūros specialistų profesinės kompetencijos 
vertinimo komisijos nuostatai, Odontologų ir burnos priežiūros 
specialistų profesinės kompetencijos patikrinimo tvarka ir 
visa tai buvo išdėstyta nauja redakcija, kuria komisija dabar ir 
vadovaujasi. Šiuo metu Odontologų profesinės kompetencijos 
vertinimo komisijoje dirba prof. Irena Balčiūnienė, Elvyra 
Kameneckienė, doc. Kristina Lopatienė, Edvardas Linkevičius, 
prof. Antanas Šidlauskas, doc. Anastazija Tutkuvienė ir komisijos 
pirmininkas prof. Ričardas Kubilius. 

Per visą laikotarpį komisija išnagrinėjo aštuonių gydytojų 
odontologų profesinę kompetenciją, buvo priimti atitinkami 
nutarimai. Norėtųsi ir linkiu, kad nė vienas gydytojas 
odontologas ar burnos priežiūros specialistas nebūtų atsiųstas 
į komisiją profesinei kompetencijai patikrinti, kad nė vienam 
gydytojui odontologui ar burnos priežiūros specialistui 
nereikėtų prieš komisiją pasijusti ,,studentu“. Visiems linkiu 
domėtis naujovėmis, tobulėti profesinėje srityje, mokytis iš 
svetimų ir savo klaidų, nuoširdžių gydytojo ir paciento bei 
kolegiškų tarpusavio santykių.
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THE COMMISSION 
FOR ORAL HEALTHCARE 
SPECIALISTS

Chairman: council member and dental hygienist Rima 
Adomaitienė

The commission deals with questions related to the activity of 
oral healthcare specialists. It cooperates with representatives 
from associations of dental hygienists, dental assistants and 
dental technicians, and discusses questions that are relevant 
to their needs.  

As it serves its function, the commission resolves current issues 
related to the practice of oral healthcare, closely cooperates 
with other commissions in the Dental Chamber and analyses 
proposals and complaints related to the practice of oral 
healthcare submitted by other members of the Dental Chamber.

Members of the commission were involved in the discussion 
about the necessity to establish a profession specialising in 
dental assistance and in the preparation of a training program 
for such specialists. The commission was also actively involved 
in the revision of the Lithuanian medical norm MN 35:2012, 

“Dental hygienist: Rights, duties, competence and responsibility”. 
It cooperated with colleges to prepare educational programs 
and final exams, also assisting in the employment process 
of dental assistants. The commission participated in the 
preparation of qualification improving courses for dental 
hygienists and in discussions dealing with qualification 
improvement for dental technicians. It prepared a survey 
about the necessity and training quality of oral healthcare 
specialists and submitted various proposals related to 
prevention programs for children. 

One of the most important tasks undertaken recently was the 
preparation of educational courses for public health specialists. 
The purpose of these seminars was to introduce public health 
specialists working in educational institutions for children 
to the changes in medical certificates for children and to 
provide them with information about how to preserve oral 
health. Dental hygienists and dentists from Kaunas, Klaipėda, 
Panevėžys, Šiauliai and Utena assisted in the organisation of 
these teaching sessions. 

Commission members were especially active in the discussion on 
the preparation of dental assistants and dental hygienists in Lithuania. 

BURNOS 
PRIEŽIŪROS 
SPECIALISTŲ KOMISIJA

Komisijos pirmininkė  – tarybos narė burnos higienistė 
Rima Adomaitienė

Komisija sprendžia klausimus, susijusius su burnos priežiūros 
specialistų veikla. Ji nuolatos bendrauja su burnos higienistų, 
gydytojų odontologų padėjėjų, dantų technikų draugijų 
atstovais ir aptaria jiems svarbius klausimus. 

Įgyvendindama patikėtą funkciją, komisija sprendžia 
aktualius burnos priežiūros praktikos klausimus, glaudžiai 
bendradarbiauja su kitomis Odontologų rūmų komisijomis, 
nagrinėja rūmų narių siūlymus ir skundus, susijusius su 
burnos priežiūros praktika, atlieka kitus Odontologų rūmų 
tarybos pavedimus.

Komisijos nariai aktyviai dalyvavo svarstant būrinybę sukurti 
gydytojo odontologo pagalbininko specialybę bei ruošiant 
tokių specialistų rengimo programą, taip pat teikė siūlymus 
svarstant atnaujinamą Lietuvos medicinos normą MN 
35:2012 „Burnos higienistas. Teisės, pareigos, kompetencija ir 
atsakomybė“, bendradarbiavo su kolegijomis rengiant mokymo 
programas ir baigiamųjų egzaminų klausimyną, teikė pagalbą 
įsidarbant gydytojo odontologo padėjėjoms. Komisija aktyviai 
dalyvavo rengiant burnos higienistų kvalifikacijos kėlimo kursus 
bei sprendžiant dantų technikų kvalifikacijos kėlimo klausimus, 
parengė klausimyną apie burnos priežiūros specialistų poreikį 
ir rengimo kokybę, teikė įvairius pasiūlymus, susijusius su vaikų 
dantų būklės profilaktika. 

Vienas svarbesnių pastarųjų metų darbų – surengti mokymus 
visuomenės sveikatos specialistams. Mokymų tikslas buvo 
supažindinti visuomenės sveikatos specialistus, dirbančius 
vaikų ugdymo įstaigose, su pasikeitusia vaikų sveikatos forma 
ir suteikti žinių, kaip puoselėti burnos sveikatą. Rengiant 
šiuos mokymus į pagalbą buvo pakviesta burnos higienistų 
ir gydytojų odontologų iš Kauno, Klaipėdos, Panevėžio, 
Šiaulių ir Utenos. 

Komisijos nariai itin aktyviai įsitraukė į diskusiją dėl gydytojo 
odontologo padėjėjų ir burnos higienistų specialybių 
rengimo Lietuvoje. 
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ODONTOLOGŲ IR 
ODONTOLOGINĖS 
PRIEŽIŪROS (PAGALBOS) 
ĮSTAIGŲ REKLAMOS 
PRIEŽIŪROS KOMISIJA 

Komisijos pirmininkas – tarybos narys, gydytojas odontologas, 
gydytojas burnos chirurgas Sigitas Kriaučiūnas

Komisija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, 
Lietuvos Respublikos odontologų rūmų, Odontologijos 
praktikos, Sveikatos priežiūros (pagalbos) įstaigų, Reklamos 
ir kitais įstatymais ir įstatymų įgyvendinamaisiais aktais, 
Odontologų rūmų statutu, Odontologų profesinės etikos 
kodeksu, sprendžia odontologų ir odontologinės priežiūros 
(pagalbos) įstaigų reklamos pagrįstumą. Komisija renka 
ir apibendrina su odontologų ir odontologinės priežiūros 
(pagalbos) įstaigų reklama susijusią informaciją, prižiūri, kaip 
odontologai ir odontologinės priežiūros (pagalbos) įstaigų 
vadovai laikosi Odontologų profesinės etikos kodekso 
reikalavimų, susijusių su reklama, sprendžia bendruosius 
odontologijos reklamos klausimus, nustato privalomos 
reklamos standartus, nagrinėja rūmų narių prašymus, siūlymus 
ir skundus, susijusius su reklama. 

Komisijos nariai stebi odontologinių priežiūros (pagalbos) 
įstaigų reklamas elektroninėje erdvėje, atkreipdami dėmesį, 
ar besireklamuojančių odontologinės priežiūros (pagalbos) 
įstaigų svetainėse skelbiamas įstaigos licencijos numeris bei 
reklamuojamų gydytojų odontologų ir burnos priežiūros 
specialistų licencijų numeriai. Komisija nagrinėjo įvairiuose 
portaluose (Alfa.lt, Delfi.lt ir kt.), televizijoje bei spaudoje 
pasirodančias klaidinančias, neetiškas reklamas bei straipsnius, 
reklamuojančius odontologinės priežiūros (pagalbos) įstaigas, 
specialistus, įvarius burnos priežiūros (pvz., dantų pastas, dantų 
siūlus ir t. t.) bei kitus produktus (pvz., implantus, dantų protezų 
klijus), taip pat odontologinės priežiūros (pagalbos) paslaugas. 
Komisijos narys Julius Vyšniauskas 2010 m. Baltijos šalių 
odontologų susitikime pristatė pranešimą apie odontologijos 
reklamos situaciją Lietuvoje. Komisijos veikla pristatyta leidinyje 
„Odontologų rūmų žinios“ (2009 m. kovas, Nr. 1(17)). 

THE COMMISSION FOR 
THE SUPERVISION OF 
ADVERTISING   
FOR DENTISTS AND DENTAL 
CARE INSTITUTIONS

Chairman: Council member, dentist and oral surgeon 
Sigitas Kriaučiūnas.

The commission assesses the legitimacy of advertising for 
dental practitioners and institutions of dental care (treatment) 
according to the Constitution of the Republic of Lithuania, 
the laws on the Lithuanian Dental Chamber, Dental Practice, 
Healthcare (Treatment) Institutions, Advertising and other laws 
and legal acts as well as the statute of the Dental Chamber 
and the Professional Code of Ethics for Dental Professionals. 
The commission collects and summarises information related 
to advertising for dental practitioners and institutions for 
dental care (treatment); supervises the adherence of dental 
practitioners and institutions for dental care (treatment) to 
the requirements for advertising in the Professional Code 
of Ethics for Dental Professionals; deals with general issues 
related to dental advertising; determines required advertising 
standards; and analyses proposals and complaints submitted 
by members of the Chamber. 

Members of the commission monitor online advertising for 
institutions of dental care (treatment), taking care to investigate 
whether dental practices display the license numbers of 
their institution as well the license numbers of advertised 
dentists and oral care specialists. The commission investigates 
misleading and unethical advertisements and articles on 
various websites (Alfa.lt, Delfi.lt, etc.), on television and in the 
press, that advertise institutions for dental care (treatment), 
specialists, various products for oral care (e.g., toothpaste, 
dental floss, etc.) and other purposes (e.g., implants, denture 
adhesives) as well as dental care (treatment) services. During 
the 2010 meeting of Baltic dentists, commission member Julius 
Vyšniauskas gave a presentation about the dental advertising 
situation in Lithuania. The activity of the commission was also 
presented in the Dental Chamber News (March 2009, No. 1(17)). 
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THE COMMISSION FOR THE 
SUMMARY OF PROFESSIONAL 
PRACTICE
Chairman: Council member and dentist-prosthodontist 
Rolandas Pletkus

Activity: The commission deals with issues related to the summary 
of professional dental practice. In executing the tasks it is assigned, 
the commission collects, stores and summarises information directly 
linked to the work of dentists and oral care specialists. It also resolves 
pertinent issues arising in dental practice (except in the cases when 
responsibility falls to another governing body of the Dental Chamber) 
and investigates requests and proposals related to dental practice that 
are put forth by members of the Dental Chamber, state institutions, 
organisations and members of the general public.

THE COMMISSION FOR THE 
SUPERVISION OF SOCIAL 
SECURITY AND COMPULSORY 
CIVIL LIABILITY INSURANCE
Chairwoman: Council member and dentist 
Ramunė Kiaunienė 

The commission is responsible for dealing with the social 
security affairs of Chamber members as well as with issues 
related to their compulsory liability insurance. It is also 
responsible for taking care of the Chamber’s social well-
being, ensuring adherence to the law regarding compulsory 
civil liability insurance, observing and analysing the activity 
of insurance companies, insurance brokerage firms and 
independent insurance agents as it relates to members of the 
Chamber, and finally, participating in investigations of conflicts 
with insurers  with the assistance of competent specialists, 
firms and organisations. From 1 March 2010, a revised version 
of the law on patient rights and the compensation of damage 
to health was passed, which maintains that insurance for 
damage caused to patients is still compulsory, but allows for the 
possibility of voluntary insurance. This revision of sections 1 and 
3 of Art. 25 was called to the attention of Chamber members 
on the Chamber’s website (Section 1: Before commencing 
to provide healthcare services, every healthcare institution 
must insure against their civil liability by compulsory and/
or voluntary civil liability insurance for the compensation of 
pecuniary and non-pecuniary damages; Section 3: The minimal 
insurance coverage for one insured event and the minimal 
insurance coverage for all insured events during one year of 
an insurance agreement is determined by the Government 
or an institution authorised by the latter). 

Much attention is paid to dealing with issues related to the social 
affairs and compulsory civil liability insurance of Chamber members, 
including the rates for compulsory civil liability insurance.

PROFESINĖS PRAKTIKOS 
APIBENDRINIMO 
KOMISIJA
Komisijos pirmininkas – tarybos narys, gyd. odontologas 
ortopedas Rolandas Pletkus

Komisija sprendžia odontologų profesinės praktikos 
apibendrinimo klausimus. Įgyvendindama pavestus uždavinius, 
komisija renka, kaupia ir apibendrina informaciją, susijusią su 
tiesioginiu odontologų ir burnos priežiūros specialistų darbu, 
sprendžia aktualius odontologijos praktikos klausimus, išskyrus 
atvejus, kai sprendimo teisę turi kiti rūmų valdymo organai, 
komisijos ar kitos institucijos, nagrinėja rūmų narių, valstybinių 
įstaigų ir organizacijų bei visuomenės prašymus, siūlymus, 
susijusius su odontologijos praktika.

SOCIALINIŲ REIKALŲ IR 
PRIVALOMOJO CIVILINĖS 
ATSAKOMYBĖS DRAUDIMO 
PRIEŽIŪROS KOMISIJA
Komisijos pirmininkė – tarybos narė, gydytoja odontologė 
Ramunė Kiaunienė 

Komisijai patikėta spręsti rūmų narių socialinių reikalų bei 
privalomojo civilinės atsakomybės draudimo priežiūros 
klausimus, rūpintis rūmų narių socialine gerove, užtikrinti, kad 
būtų vykdomas Privalomojo civilinės atsakomybės draudimo 
įstatymas, stebėti ir analizuoti draudimo įmonių, draudimo 
brokerių įmonių, nepriklausomų draudimo tarpininkų veiklą 
rūmų narių atžvilgiu, dalyvauti nagrinėjant ginčus su draudikais 

– pasitelkti kompetentingus specialistus, įmones ar organizacijas. 
Nuo 2010 m. kovo 1 dienos, įsigaliojus Pacientų teisių ir žalos 
sveikatai atlyginimo įstatymo naujai redakcijai, prievolė draustis 
už pacientams padarytą žalą išlieka, tačiau atsiranda galimybė 
draustis ir savanoriškuoju draudimu.  Rūmų internetinėje 
svetainėje ir spaudoje atkreiptas narių dėmesys į minėto 
įstatymo 25 straipsnio (Sveikatos priežiūros įstaigų civilinės 
atsakomybės draudimas ir jo kontrolė) 1 („Kiekviena sveikatos 
priežiūros įstaiga, prieš pradėdama teikti sveikatos priežiūros 
paslaugas, draudžia savo civilinę atsakomybę privalomuoju ir 
(ar) savanoriškuoju civilinės atsakomybės draudimu turtinei ir 
neturtinei žalai atlyginti.“) bei 3 („Minimalią draudimo sumą 
vienam draudžiamajam įvykiui ir minimalią draudimo sumą 
visiems draudžiamiesiems įvykiams per vienus draudimo 
sutarties galiojimo metus nustato Vyriausybė ar jos įgaliota 
institucija.“) skirsnius. 

Daug dėmesio skiriama rūmų narių socialinių reikalų bei 
privalomojo civilinės atsakomybės draudimo priežiūros 
klausimams, dirbama dėl privalomojo civilinės atsakomybės 
draudimo įkainių.
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The commission was an active participant in the development 
of a programme for dental assistants, evaluating and reviewing 
the Final Assessment of Theoretical Knowledge and Practical 
Skills for Dental Assistants. Members of the commission 
prepared a preliminary questionnaire for employers about the 
training and work of oral care specialists, publishing the results 
of this questionnaire in the Dental Chamber News (“Educating 
Oral Care Specialists (Graduates)”, September 2011: No 3(26), 
p. 20). The commission also assessed and reviewed the dental 
assistant training programme for individuals who have already 
been educated as nurses, obstetricians or medical assistants.

In order to consistently implement the provision of 
prosthodontic services and their financial compensation  
from the Compulsory Health Insurance Fund, approved by 
the Lithuanian Minister of Healthy by directive No. V-743, 
commission member R. Pletkus developed a method for 
measuring the toothless mandible in a panoramic X-ray 
by determining the area of the first lower premolar and 
first molar. 

Komisija aktyviai dalyvavo kuriant gydytojo odontologo 
pagalbininko programą Komisijos nariai surengė preliminarią 
darbdavių apklausą dėl odontologinės priežiūros specialistų 
pasirengimo ir darbo, rūmų leidinyje „Odontologų rūmų 
žinios“ (2011 m. rugsėjis, Nr. 3(26)) straipsnyje „Burnos 
priežiūros specialistų (absolventų) parengimas“ paskelbti 
šios apklausos rezultatai. Komisija vertino ir recenzavo 
gydytojo odontologo padėjėjo mokymo programą, skirtą 
asmenims, turintiems bendrosios praktikos slaugytojo, 
akušerio, medicinos felčerio išsilavinimą.

Siekiant vienodai įgyvendinti dantų protezavimo 
p a s l a u g ų  t e i k i m o  i r  i š l a i d ų  k o m p e n s a v i m o  
iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto tvarkos 
apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos sveikatos 
apsaugos ministro įsakymu Nr. V-743, numatytą bedančio 
žandikaulio matavimą, komisijos pirmininkas R. Pletkus 
parengė Bedančio apatinio žandikaulio matavimų 
panoraminėje rentgeno nuotraukoje, nustatant apatinių 
pirmojo kaplio ir pirmojo krūminio sritį, metodą.

NORMINIŲ AKTŲ RENGIMO 
KOMISIJA
Komisijos pirmininkė – tarybos narė, gydytoja odontologė 
Santa Miežinienė

Komisijos misija – rengti įstatymų, įstatymų įgyvendinamųjų 
teisės aktų ir kitų norminių aktų projektus gydytojų odontologų 
ir burnos priežiūros specialistų veiklos, odontologinės praktikos 
organizavimo ir gerinimo klausimais, rūmų statutu numatytiems 
tikslams ir uždaviniams įgyvendinti. Remiantis veiklos nuostatais, 
komisija atstovauja rūmams valstybės ir valdymo institucijose, 
dalyvauja jų sudarytose darbo grupėse ir komisijose rengiant 
bei derinant norminių aktų projektus, pagal kompetenciją 
teikia konsultacijas rūmų nariams ir teritoriniams skyriams, 
bendradarbiauja su rūmų nuolatinėmis komisijomis ir kitomis 
institucijomis. Teikia pasiūlymus rūmų tarybos pirmininkui dėl 
norminių aktų projektų svarstymo ir sprendimo priėmimo 
rūmų tarybos posėdyje.
 
2004–2014 metais buvo parengtos:

Lietuvos medicinos normos MN 41:2013 „Gydytojas 
periodontologas. Teisės, pareigos, kompetencija ir atsakomybė“;

Lietuvos medicinos normos MN 35:2012 „Burnos higienistas. 
Teisės, pareigos, kompetencija ir atsakomybė“;

Lietuvos medicinos normos MN 42:2011 „Gydytojas 
odontologas. Teisės, pareigos, kompetencija ir atsakomybė“, 
patvirtinta net 2 kartus; 

Lietuvos medicinos normos MN 48:2010 ,,Gydytojas 
odontologas ortopedas. Teisės, pareigos, kompetencija ir 
atsakomybė“;

THE COMMISSION FOR THE 
PREPARATION OF NORMATIVE 
LEGISLATION
Chairwoman: council member and dentist Santa Miežinienė 

The purpose of the commission is to prepare proposals for laws, 
regulations and other normative documents for regulating the 
activity of dentists, oral care specialists, issues regarding the 
organisation and improvement of dental practice as well as the 
implementation of the aims and objectives set out in the statute 
of the Chamber. According to the provisions of the commission, 
the commission represents the Chamber in state and other 
institutions, participates in the work groups and commissions set 
up by these institutions for the purpose of preparing and revising 
regulatory proposals; consults Chamber members and territorial 
departments according to its competence; and cooperates with 
the permanent commissions of the Chamber as well as with other 
institutions. The council of the Chamber submits proposals to 
the chairman for deliberation and resolution during meetings 
of the council.

From 2004 to 2014, the following normative acts were 
submitted:

Lithuanian medical norm MN 41:2013 “Dentists-
periodontologists: Rights, duties, competences and 
responsibilities”

Lithuanian medical norm MN 35:2012 “Dental hygienists: Rights, 
duties, competences and responsibilities”

Lithuanian medical norm MN 42:2011 “Dentists: Rights, duties, 
competences and responsibilities”, revised as many as two times
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Lithuanian medical norm MN 48:2010 “Dentists-prosthodontists: 
Rights, duties, competences and responsibilities”

Lithuanian medical norm MN 49:2009 “Dentists-endodontologists: 
Rights, duties, competences and responsibilities”

Lithuanian medical norm MN 45:2009 ,,Paediatric dentists: 
Rights, duties, competences and responsibilities”

Lithuanian medical norm MN 24:2007 “Dental assistants: Rights, 
duties, competences and responsibilities”; 16 January 2008; 
Revisions

Lietuvos medical norm MN 44:2005 ,“Dentists-oral surgeons: 
Rights, duties, competences and responsibilities”

Lithuanian medical norm MN 46:2005 “Dental technicians: 
Rights, duties, competences and responsibilities”

A revised version of the Lithuanian medical norm MN 47:1997 
“Dentists-orthodontists: Functions, rights, duties, competences 
and responsibilities”, is currently being drafted along with the 
Ministry of Health of the Republic of Lithuania.

The Lithuanian medical norm MN 43:1997 “Dental assistants: 
Functions, rights, duties, competences and responsibilities”, 
was revised as well.

The commission actively participated in the revision project of 
HN 74:1998, which was later approved on 22 July 2011 by order 
No V-715 of the Ministry of Health as HN 74:2011 “Institutions 
for Dental Care (Treatment): general equipment requirements”.
Notes were sent regarding the approval of the Lithuanian 
hygiene norm HN 66:2013, “Safety requirements for medical 
waste management”.

The commission also participated in drafting the Lithuanian 
hygiene norm HN 47:2012, “Healthcare institutions: 
requirements for infection control”.

It is a great joy that on 27 January 2014, the Minister of Health 
signed off on the resolution proposal submitted by the Institute 
of Hygiene and prepared together with the Dental Chamber 

“On the revision of resolution No. 515 passed by the Minister 
of Health of the Republic of Lithuania on 29 November 1999, 
“On the procedure for accounting and the accountability 
of institutions of healthcare”,” which invalidated document 
forms No. 037/a, „Daily accounting sheet for dentists in offices, 
departments and polyclinics”, and No. 039-2/a, “Work report 
for dentists in offices, departments and polyclinics” (point 3.6 
of the resolution).

The commission‘s objective for 2014-2016 is to legalise the 
following: paediatric dentists‘ consultation with manipulation 
and its compensation from the Compulsory Health Insurance 
Fund (PSDF), reduced taxes for small companies, the necessity 
for e-medicine and e-cards in dentistry, regulations for the 
education of specialists and distribution of dentists and dental 
health specialists in Lithuania, new procedures for dental 
prosthesis services from PSDF funds, procedures for providing 
critical dental treatment, the possibility for entities to conduct 
activity under the Business Certificate for Conducting Individual 
Activity for Residents of Lithuania.

Lietuvos medicinos normos MN 49:2009 ,,Gydytojas 
endodontologas. Teisės, pareigos, kompetencija ir atsakomybė“;

Lietuvos medicinos normos MN 45:2009 ,,Gydytojas vaikų 
odontologas. Teisės, pareigos, kompetencija ir atsakomybė“;

Lietuvos medicinos normos MN 24:2007 ,,Gydytojo odontologo 
padėjėjas. Teisės, pareigos, kompetencija ir atsakomybė“, 2008 
m. sausio 16 d. pakeitimai;

Lietuvos medicinos normos MN 44:2005 ,,Gydytojas burnos 
chirurgas. Teisės, pareigos, kompetencija ir atsakomybė“;

Lietuvos medicinos normos MN 46:2005 ,,Dantų technikas. 
Teisės, pareigos, kompetencija ir atsakomybė“.
 
Su Sveikatos ministerija derinama atnaujinta Lietuvos medicinos 
norma MN 47:1997 ,,Gydytojas ortodontas . Funkcijos, teisės, 
pareigos, kompetencija ir atsakomybė“.

Peržiūrėta Lietuvos medicinos norma MN 43:1997 ,,Gydytojas 
stomatologas asistentas. Funkcijos, teisės, pareigos, 
kompetencija ir atsakomybė“.

Komisija aktyviai dalyvavo rengiant HN 74:1998 peržiūros 
projektą, kuris buvo patvirtintas 2011 m. liepos 22 d. sveikatos 
apsaugos ministro įsakymu Nr.V-715 Lietuvos higienos norma 
HN 74:2011 „Odontologinės priežiūros (pagalbos) įstaigos: 
bendrieji įrengimo reikalavimai“.

Siųstos pastabos dėl Lietuvos higienos normos HN 66:2013,, 
Medicininių atliekų tvarkymo saugos reikalavimai“ patvirtinimo.
Dalyvauta rengiant normą HN 47-2012 ,,Sveikatos priežiūros 
įstaigos. Infekcijų kontrolės reikalavimai“.

Džiugu, kad sveikatos apsaugos ministras 2014 m. sausio 
27 d. pasirašė Higienos instituto teiktą ir su Odontologų 
rūmais suderintą  įsakymo „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos 
apsaugos ministro 1999 m. lapkričio 29 d. įsakymo Nr. 515 „Dėl 
sveikatos priežiūros įstaigų veiklos apskaitos ir atskaitomybės 
tvarkos“ pakeitimo“ projektą, kuriuo buvo pripažintos 
netekusiomis galios formos Nr. 037/a „Odontologijos 
poliklinikos, skyriaus, kabineto gydytojo odontologo darbo 
kasdieninės apskaitos lapas“ ir Nr. 039-2/a „Odontologijos 
poliklinikos, skyriaus, kabineto gydytojo odontologo darbo 
suvestinė“ (įsakymo 3.6. punktas).

2014–2016 metų komisijos uždavinys –  įteisinti gydytojo vaikų 
odontologo konsultaciją su manipuliacija ir jos apmokėjimą 
iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo lėšų, sumažinti 
mažų įmonių veiklos mokesčių naštą, odontologijoje įdiegti 
e. medicinos ir e. kortelės sistemas, rūpintis specialistų rengimu 
ir prižiūrėti, kaip odontologai bei burnos priežiūros specialistai 
pasiskirstę Lietuvoje,  taikyti naują dantų protezavimo tvarką 
iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo lėšų, būtinosios 
pagalbos teikimo tvarką, sudaryti galimybę ūkio subjektams 
vykdyti veiklą pagal nuolatinio Lietuvos gyventojo individualios 
veiklos vykdymo pažymą.
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THE COMMISSION FOR 
PUBLIC RELATIONS
Chairwoman: Council member and dentist 
Erminija Guzaitienė

Aim: To represent the Chamber by communicating with 
the public. The commission informs the public about the 
activity of the Dental Chamber; gives and receives feedback, 
thus reacting to the needs of the public; cooperates with 
other Lithuanian and foreign institutions; and represents the 
Chamber in international dental forums and events if necessary.

Activity: The commission actively supported the organisation 
of the Dental Chamber’s International Congresses, also 
participating in the organisation of Paparčio Žiedas summer 
camps in the town of Plateliai in 2008, 2009 and 2011. Ms. V. 
Petrauskienė records significant events in the chronicles of 
the Dental Chamber every year. In order to improve the work 
of the Chamber, the commission prepared a questionnaire for 
Chamber members. The results of this survey were analysed 
and presented before the Chamber Council. The best scientific 
publication of the year is also selected annually and announced 
in the Dental Chamber News. The commission published an 
overview of the International Baltic Congress in the Kaliningrad 
Region, gave a presentation about the Organisation of Dental 
Treatment in Lithuania during a meeting of the Baltic States, and 
made an appearance on the Labas Rytas television show on the 
LTV channel in order to discuss problems relevant to patients 
and to commemorate World Oral Health Day. The commission 
also organised a children’s drawing competition Dantukų Šalyje 
(Toothland) and received almost 2000 children’s drawings.

VIEŠŲJŲ RYŠIŲ 
KOMISIJA
Komisijos pirmininkė – tarybos narė, gyd. odontologė 
Erminija Guzaitienė  

Komisijos tikslas – atstovauti Odontologų rūmams palaikant 
ryšius su visuomene. Komisija informuoja visuomenę apie rūmų 
veiklą, palaiko grįžtamąjį ryšį, reaguoja į visuomenės poreikius, 
bendradarbiauja su kitomis Lietuvos bei užsienio institucijomis, 
esant reikalui, atstovauja rūmams tarptautiniuose odontologų 
forumuose ir renginiuose.

Komisija aktyviai talkino organizuojant rūmų tarptautinius 
kongresus,  2008, 2009 ir 2011 metais dalyvavo rengiant 
vasaros stovyklas „Paparčio žiedas“ Plateliuose. Gydytoja 
odontologė V. Petrauskienė kasmet fiksuoja svarbiausius įvykius 
rūmų metraštyje. Siekiant pagerinti rūmų darbą, komisija 
parengė anketinę apklausą. Jos rezultatai buvo išnagrinėti 
ir pristatyti rūmų tarybai, taip pat kasmet aktyviai renkama 
geriausia mokslinė publikacija, skelbta „Odontologų rūmų 
žiniose“. Paskelbta Tarptautinio Baltijos šalių kongreso, vykusio 
Kaliningrado srityje, apžvalga, Baltijos šalių susitikime skaitytas 
pranešimas „Odontologinės pagalbos organizavimas Lietuvoje“, 
dalyvauta LTV laidoje „Labas rytas“, kur nagrinėtos pacientams 
aktualios problemos ir paminėta Pasaulinė burnos sveikatos 
diena. Komisija surengė vaikų piešinių konkursą „Dantukų 
šalyje“ ir sulaukė beveik 2000 vaikų piešinių.

PROFILAKTIKOS PROGRAMŲ 
KOORDINAVIMO
KOMISIJA
Komisijos pirmininkė – gydytoja vaikų odontologė 
doc. dr. Vilma Brukienė

Komisija išanalizavo, apibendrino ir įvertino visuomenės 
sveikatos biurų veiklą vaikų burnos ligų profilaktikos srityje, 
pateikė išvadas ir pasiūlymus bei rekomendavo, kaip 
pagerinti vaikams teikiamas odontologines paslaugas ir jų 
prieinamumą. Komisijos nariai kartu su Vilniaus universiteto 
Medicinos fakulteto Odontologijos instituto ir Lietuvos 
sveikatos mokslų universiteto Odontologijos fakulteto 
studentais aktyviai dalyvavo 2011 m. lapkričio mėn. „Litexpo“ 
konferencijų centre vykusioje parodoje „Vaikų šalis“, kur mokė 
vaikus taisyklingai valytis dantukus, aiškino apie burnos 
higienos svarbą. Parengtas 3 metus trunkantis vaikų dantų 
ėduonies profilaktikos programos „Augu sveikais dantukais“ 

THE COMMISSION FOR 
THE COORDINATION OF 
PREVENTION PROGRAMMES
Chairman: paediatric dentist Prof Habil. Dr. Vilma Brukienė 

Activity: The commission analyses, summarises and evaluates the 
activity of public health offices as it relates to the prevention of 
children‘s dental disease. It also presents conclusions, suggestions 
and recommendations for the improvement of the accessibility 
and quality of dental services for children. In November 2011, 
members of the commission, together with the Dental Institute of 
the Vilnius University Faculty of Medicine and the Dental Faculty of 
the Lithuanian University of Health Sciences, actively participated 
in Vaikų Šalis (The Land of Children), a fair that took place in the 
Litexpo conference centre, during which children were taught the 
importance of dental hygiene and how to clean their teeth properly. 
The Augu Sveikais Dantukais project (Growing up with Healthy 
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Teeth), a 3-year programme for the prevention of children‘s tooth 
decay was organised for pregnant women, parents of newborns 
and groups of children under the age of three. On the 18-19 of 
August 2011, members of the commission participated in the 
Baltic Dental Conference in Sigulda where they gave presentations 
about the prevention of dental disease, future prospects and 
the commission‘s programme for protecting molars with dental 
sealants. On 2 September 2011, the council of the Chamber resolved 
that members of the commission should be delegated to the 
work group preparing a common Baltic strategy for 2011-2020. 

2014 was declared the year of children‘s health. However, the 
Council of the Lithuanian Dental Chamber and the Commission 
for the Coordination of Prevention Programmes have long made 
children‘s oral hygiene their priority. In partnership with the 
Ministry of Health, changes in the prevention of children‘s oral 
diseases were initiated and implemented on a national scale. 

Such an approach was determined by the unsatisfactory situation 
of children‘s dental diseases in the country. Currently, there is 
a lack of epidemiological data on the prevalence of children‘s 
dental diseases at the national level. Only a few university 
studies have shown that the prevalence and intensity of tooth 
decay is increasing among children. The number of children 
who regularly brush their teeth is also in decline. Unfortunately, 
without any national epidemiological data, it is impossible to 
plan any prevention programmes for dental disease. Family 
doctors and paediatricians often do not know enough about 
the prevention of children‘s dental diseases. The responsibility of 
controlling children‘s oral hygiene is left entirely to their parents. 

projektas, skirtas nėščioms moterims, naujagimių tėvams 
bei įvairaus amžiaus iki trejų metų vaikų grupėms. 2011 m. 
rugpjūčio 18–19 d. komisijos atstovai dalyvavo Baltijos šalių 
odontologų konferencijoje Siguldoje, čia skaitė pranešimus 
apie odontologinių ligų profilaktiką ir ateities perspektyvas bei 
krūminių dantų vagelių dengimo silantu programą. 2011 m. 
rugsėjo 2 d. rūmų tarybos nutarimu komisijos narės buvo 
deleguotos į Baltijos šalių bendros strategijos 2011–2020 m. 
parengimo darbo grupę.

2014-ieji paskelbti vaikų sveikatos metais. Tačiau Lietuvos 
Respublikos odontologų rūmų taryba kartu su Profilaktikos 
programų koordinavimo komisija daug anksčiau prioritetine 
veiklos sritimi iškėlė siekį  užtikrinti vaikų burnos sveikatą 
. Bendradarbiaujant su Sveikatos apsaugos ministerija, 
inicijuoti ir pradėti vykdyti vaikų burnos ligų profilaktikos 
pokyčiai Lietuvoje nacionaliniu mastu. 

Tokią nuostatą lėmė nepatenkinama vaikų sergamumo 
burnos ligomis padėtis šalyje. Šiuo metu stokojama vaikų 
sergamumo burnos ligomis epidemiologinių duomenų 
respublikiniu lygmeniu. Pavieniai universitetų atliekami 
tyrimai rodo, kad dantų ėduonies paplitimas ir intensyvumas 
tarp vaikų didėja, mažėja vaikų, reguliariai valančių dantis. 
Tačiau, nežinant epidemiologinių duomenų šalies mastu, 
neįmanoma planuoti burnos ligų profilaktikos programų. 
Šeimos ir vaikų ligų gydytojai neretai stokoja vaikų burnos ligų 
profilaktikos žinių. Vaikų burnos sveikata nėra kontroliuojama 
ir palikta tėvų atsakomybei. Vienintelė Lietuvoje šiuo metu 
veikianti dantų ėduonies profilaktikos programa – dantų 

Profilaktikos programų koordinavimo komisija 2012-2016 m. 
Pirmoje eilėje iš kairės: Komisijos pirmininkė doc. dr. Vilma 
Brukienė,doc. dr. Julija Narbutaitė, prof. habil. dr. Irena Balčiūnienė, 
prof. dr. (HP) Vita Mačiulskienė. Antroje eilėje iš kairės: dr. Rasa 
Račienė, Rūta Žaliūnienė, Rūta Bendinskaitė, Rima Adomaitienė, 
Tarybos pirmininkas Alvydas Šeikus

Commission for the Coordination of Prevention Programmes, 2012-
2016. First row, from left to right: Council Chairwoman Doc. Dr. Vilma 
Brukienė, Doc. Dr. Julija Narbutaitė, Prof. Habil. Dr. Irena Balčiūnienė, Prof. 
Dr. (HP) Vita Mačiulskienė. Second row, from left to right. Dr. Rasa Račienė, 
Rūta Žaliūnienė, Rūta Bendinskaitė, Rima Adomaitienė, council chairman 
Alvydas Šeikus
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vagelių ir duobelių hermetizavimas silantu – nėra tokia 
efektyvi kaip tikėtasi. Todėl Odontologų rūmai siekia spręsti 
tiek sergamumo burnos ligomis epidemiologinių duomenų 
trūkumo, tiek burnos ligų profilaktikos priartinimo arčiau 
paciento problemą. Tuo tikslu nuo 2013 metų įsigaliojo 
nauja vaiko sveikatos pažymos redakcija, papildyta 
duomenimis apie kariozinių, plombuotų ir išrautų dantų 
skaičių bei sąkandžio anomalijas. Taip pat rūmų tarybos ir 
Profilaktikos programų koordinavimo komisijos iniciatyva 
surengti mokymai visuomenės sveikatos biurų atstovams 
mokyklose siekiant sustiprinti šviečiamąjį darbą burnos ligų 
prevencijos srityje. 

Profilaktikos programų koordinavimo komisija ėmėsi susieti 
pavienes universitetų, kolegijų, teritorinių rūmų skyrių ar 
privačių asmenų veiklas burnos ligų prevencijos srityje. Iki 
šiol tokie renginiai dažniausiai gyvavo tik dėl asmeninio 
pavienių asmenų entuziazmo, todėl, pritariant rūmų tarybai, 
nuspręsta teikti visokeriopą – informacinę, organizacinę, 
aprūpinimo burnos ligų profilaktikos priemonėmis bei 
vaizdine medžiaga – pagalbą. Nuo šiol bet kokia organizacija 
ar privatus asmuo gali teikti siūlymus ir prašymus Odontologų 
rūmų Profilaktikos programų koordinavimo komisijai dėl 
burnos ligų profilaktikos renginių organizavimo ir paramos. 
Kiekvienų metų pabaigoje komisija apsvarsto siūlymus ir 
sudaro ateinančių metų profilaktikos renginių planą, kurį 
patvirtina rūmų taryba. Šis planas taip pat pristatomas 
komercinėms firmoms, gaminančioms ar prekiaujančioms 
burnos sveikatos priežiūros reikmenimis. Ši veikla sulaukė 
didžiulio potencialių rėmėjų susidomėjimo, todėl Profilaktikos 
programų koordinavimo komisija sukaupė nemažą rezervą 
burnos ligų profilaktikos priemonių. Nuo šiol jos pasiekia 
atokiausiuose šalies kampeliuose įgyvendinamas vaikų, 
suaugusiųjų, nėščiųjų ir senelių sveikatinimo programas. Taip 
pagalba greičiau pasiekia tuos, kuriems jos labiausiai reikia. 

The only dental decay prevention programme currently being 
implemented in Lithuania – the coating  of pits and fissures 
with sealants – was not as effective as expected. That is why the 
Lithuanian Dental Chamber has decided to resolve the issue of 
insufficient epidemiological data and to bring the subject of oral 
disease prevention closer to the patient. In 2013, a new edition of 
children‘s health certificates was issued with an additional section 
for the purpose of collecting data about caries damaged teeth, 
numbers of tooth extractions and occlusion anomalies. Upon 
the initiative of the Chamber council and the Commission for 
the Coordination of Prevention Programmes, public health office 
representatives led educational seminars in schools in order to 
increase awareness of oral disease prevention. 

The Commission for the Coordination of Prevention Programmes 
also sought to combine the efforts of individual projects in the 
field of dental disease prevention in universities, colleges, territorial 
departments of the Chamber and private individuals. Such events 
usually only took place because of the enthusiasm of certain single 
individuals, thus the Chamber Council approved the decision 
to provide all kinds of support – informational, organisational as 
well as providing tools and visual material for the prevention of 
dental disease. From now on, any kind of organisation or private 
individual can submit proposals and requests to the Commission 
for the Coordination of Prevention Programmes of the Dental 
Chamber for support in organising events related to dental 
disease prevention. At the end of each year, the Commission will 
discuss the proposals submitted and draw up a plan of prevention 
events for the following year. This plan will be approved by the 
council of the Chamber and presented to commercial businesses 
that manufacture and sell oral care products. Potential sponsors 
showed a lot of interest in this initiative, and the Commission for 
the Coordination of Prevention Programmes amassed a sizeable 
reserve of tools for the prevention of dental disease. These tools 
will now reach the farthest corners of the country through health 
programmes for children, adults, pregnant women and seniors. 
Thus, support will reach those who need it the most.

NEFORMALIOJO ŠVIETIMO
KOMISIJA
Komisijos pirmininkas – tarybos narys, gydytojas 
odontologas, gydytojas burnos, veido ir žandikaulių 
chirurgas dr. Gintaras Janužis. 

2004 m. rugsėjo 3 d. rūmų taryba nutarimu Nr. 11 
patvirtino Neformaliojo švietimo komisijos nuostatus 
bei gydytojų odontologų ir burnos priežiūros specialistų 
tobulinimo tvarką ir mastus. Neformaliojo švietimo 
komisija nustato, organizuoja ir įgyvendina rūmų narių  
profesinės kvalifikacijos tobulinimo tvarką, prižiūri, kaip 
tobulinama profesinė kvalifikacija ir klinikinė praktika, tvarko 
Neformaliojo tobulinimosi renginių registrą.

Komisija teikė rūmų tarybai pasiūlymus dėl Tobulinimo 
tvarkos ir mastų pataisų, atnaujino savo nuostatus, įvertino 
Sveikatos apsaugos ministerijos atsiųstas tobulinimo 
programas. 2009 m. buvo atnaujinta tobulinimo renginių 

THE COMMISSION FOR 
INFORMAL EDUCATION
Chairman: Council member, dentist, oral and maxillofacial 
surgeon, Dr. Gintaras Janužis. 

On 3 September 2004, the council of the Chamber approved 
the provisions of the Commission for Informal Education, the 
procedures for the professional improvement of dentists and 
oral health specialists as well as the scale of the commission’s 
operations with resolution No. 11. The Commission for 
Informal Education regulates, organises and implements the 
procedures for the professional development of Chamber 
members, supervises how professional qualification and 
clinical practice is developed, and manages the Register of 
Informal Development Events.

The commission submits proposals to the Chamber council 
for the revision of development procedures and scale of 



60     

operations as well as the renewal of its provisions. It also 
assesses the development programmes sent by the Ministry 
of Health. In 2009, the program for registering development 
events was renewed, and in 2010, the system was integrated 
with the commission responsible for licensing. 
      
The Commission for Informal Education has initiated several 
revisions of development procedures and scale of operations 
of the commission: resolution No. 13/TN-09, passed by the 
council on 25 January 2013, resolution No. 13/TN-20, passed 
by the council on 22 March 2013, and resolution No. 13/
TN-81, passed on 15 November 2013. The Commission for 
Informal Education evaluates the development of dentists 
and the services provided by development bases. 2013 
marked the creation of evaluation criteria, the development 
of an improved application and evaluation criteria for the 
expert base as well as methodological requirements for how 
it should be prepared. In 2013, the commission deliberated 
on the issue of participant lists, evaluated development 
events, the register of lecturers (the quality of their CVs) and 
thesis requirements, managed issues regarding regulated 
services and event control. In 2014, the Commission for 
Informal Education will attempt to create a register for 
development events.
  
In the future, the commission will reorganise the register for 
development, optimise (the control and quality) of event 
evaluation, create a module for electronic certification, 
register participants online and try to make the CV base of 
lecturers available to Chamber members online.

registracijos programa, o 2010 m. sukurta sąsaja su rūmų 
Licencijavimo komisija. 

Neformaliojo švietimo komisija inicijavo ne vieną 
Tobulinimo tvarkos ir mastų pataisą: 2013 m. sausio 25 d. 
tarybos nutarimu Nr. 13/TN-09; 2013 m. kovo 22 d. tarybos 
nutarimu Nr. 13/TN-20; 2013 m. lapkričio 15 d. tarybos 
nutarimu Nr. 13/TN-81.
      
Neformaliojo švietimo komisija įvertina, kaip tobulinasi 
gydytojai odontologai,  tobulinimosi bazių teikiamas 
paslaugas. 2013 metais sukurtas vertinimo kriterijų aprašas, 
patobulinta paraiška, parengti bazės ekspertizės vertinimo 
kriterijai, metodiniai reikalavimai, kaip ji turi būti parengta. 
2013 metais komisija sprendė dėl renginių dalyvių sąrašų, 
vertino tobulinimosi renginius, lektorių registrą (CV kokybę), 
tezių reikalavimus, sprendė reglamentuojamų paslaugų, 
renginių kontrolės klausimus. 2014 m. Neformaliojo 
švietimo komisija stengsis sukurti tobulinimosi renginių 
registrą.

Ateityje komisija pertvarkys tobulinimosi registrą, 
optimizuos (kontrolė ir kokybė) renginių vertinimą, sukurs 
elektroninių sertifikatų modulį, registruos internetu renginių 
dalyvius, stengsis, kad lektorių CV bazė rūmų nariams būtų 
prieinama internetu.

Rūmų Neformaliojo švietimo komisija, 2014 m. Members of the Commission for Informal Education, 2014
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COMMISSION OF ETHICS 
AND PROCEDURES
Chairman of the commission: Council member paediatric 
dentist Prof Habil. Dr. Irena Balčiūnienė 

The progress of the science of dentistry and general changes 
in society have changed the content and form of the field of 
ethics, and thus the general assembly of the Dental Chamber 
approved a Professional Code of Ethics for Dental Professionals 
on 9 June 2004 (the Code was revised on 25 May 2007 and 
23 May 2008). 

The Ethics and Procedures Committee has operated ever 
since the Lithuanian Dental Chamber was established. Basing 
its work on professional ethics, it helps the Dental Chamber 
and its members develop a professional culture, adjust various 
attitudes and strive for harmonious interpersonal relationships 
between colleagues and with patients.

The Ethics and Procedures Commission deliberated on the 
question of compulsory qualification improvement lectures 
for dental professionals on the topic of professional ethics. 
Renewing a license requires attending a 2 hour long lecture on 
professional ethics over the course of 5 years, but because of the 

ETIKOS IR PROCEDŪRŲ 
KOMISIJA
Komisijos pirmininkė – tarybos narė, gydytoja vaikų 
odontologė prof. habil. dr. Irena Balčiūnienė 

Odontologijos mokslo pažanga, visuomenės pokyčiai keičia 
etikos formą ir turinį, todėl 2004 metų birželio 9 dieną Lietuvos 
Respublikos odontologų rūmų visuotiniame narių suvažiavime 
buvo priimtas Odontologų profesinės etikos kodeksas, o 
jo pakeitimai  įsigaliojo 2007 m. gegužės 25 d. ir 2008 m. 
gegužės 23 d. 

Lietuvos Respublikos odontologų rūmuose nuo pat jų įkūrimo 
dirba Etikos ir procedūrų komisija. Remdamasi profesinės 
etikos nuostatomis, ji padeda rūmams ir jų nariams ugdyti 
profesinę kultūrą, derinti įvairius požiūrius, siekti humaniškų 
tarpusavio santykių ir tokių pat santykių su pacientais. 

Etikos ir procedūrų komisija svarstė klausimą dėl paskaitų 
odontologų profesinės kvalifikacijos tobulinimo privalomąja 
tema „Profesinė etika“. Kadangi licencijai pratęsti odontologai 
per penkerius metus turi išklausyti 2 valandų trukmės kursą 
„Profesinė etika“, esant gana specializuotai medicinos etikai, 
buvo svarbu nustatyti, kas galėtų skaityti šio kurso paskaitas, 
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kokie turėtų būti vertinimo kriterijai, kad šios paskaitos būtų 
laikomos odontologų profesinės kvalifikacijos tobulinimusi.  
Išklausius Etikos ir procedūrų komisijos pasiūlymų, nutarta, kad 
odontologų profesinės kvalifikacijos tobulinimo privalomąja 
tema „Profesinė etika“ paskaitas skaityti gali asmenys, 
atitinkantys Gydytojų odontologų ir burnos priežiūros 
specialistų tobulinimo tvarkos, patvirtintos 2004 m. rugsėjo 
3 d. tarybos nutarimu Nr. 11 (nauja redakcija 2006 m. spalio 6 
d. tarybos nutarimu Nr. 06/TN-63), nustatytus reikalavimus, jei:  
    
1) jų pedagoginis darbas susijęs su medicinos etika; arba  
    
2) yra paskelbę respublikiniuose medicinos žurnaluose ne 
mažiau nei 2 publikacijas medicinos etikos srityje; arba 
   
3) jie pateikė odontologų profesinės kvalifikacijos tobulinimo 
privalomąja tema „Profesinė etika“ paskaitos konspektą 
Odontologų rūmų Etikos ir procedūrų komisijai kriterijams 
įvertinti ir gavo pritarimą.

rather specialised nature of medical ethics, it was important to 
identify who could take on the role of reading these lectures and 
what criteria would be necessary to asses such an individual’s 
suitability, so that these lectures could be considered as having 
value for the improvement of professional dental qualification. 
     
In consideration of the proposals submitted by the ethics 
and procedural commission, it was decided that professional 
qualification improvement courses on the compulsory subject 
of professional ethics can be taught by individuals that meet 
the criteria indicated in the Procedure for the Qualification 
Improvement of  Dentists and Dental Specialists (approved 
on 3 September 2004 by resolution No. 11 and revised on 
6 October 2006 with council resolution No. 06/TN-63), if:  

1) their pedagogical work is related to the subject of medical ethics, or  

2) they have published no less than 2 publications in 
national medical journals on the subject of medical ethics, or 

3) they have submitted a summary of the lecture on the 
compulsory topic of professional ethics for the Ethics and 
Procedures Commission to evaluate and have been granted 
approval.

APROBAVIMO 
KOMISIJA

Komisijos pirmininkas – gydytojas odontologas, gydytojas 
odontologas ortopedas Jonas Ravickas 

Komisija priima kompanijų, norinčių aprobuoti savo 
produktus Odontologų rūmuose, paraiškas, išnagrinėja 
jų pateiktus dokumentus, ar aprobuojami produktai yra 
nekenksmingi, turi teigiamą poveikį burnos sveikatai ir 
pagaminti laikantis ES direktyvų ir standartų. Komisijos 
nariai nuolat atsako į aprobacijos užsakovų laiškus, aiškina 
aprobacijos sutarčių sudarymo sąlygas, klinikinio testavimo 
tvarką, taip pat stebi, ar nepablogėjo aprobuotų produktų 
kokybė, ar užsakovai laikosi aptartų sutarties sąlygų.

THE COMMISSION FOR 
APPROBATION

Chairman: dentist, orthodontist Jonas Ravickas. 

The commission receives the applications of companies 
that wish their products to be granted the approval of the 
Dental Chamber and analyses the documents that have 
been submitted: whether products are not harmful, whether 
they have a positive effect on dental health and whether 
they have been manufactured in compliance with EU 
directives and standards. Members of the commission react 
to communications addressed to the commission, explaining 
the terms of signing an approbation contract and conducting 
clinical trials. They also check whether the quality of the 
approved products is maintained and that those who have 
signed an approbation agreement are complying with the 
terms of the contract.
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LIETUVOS RESPUBLIKOS 
ODONTOLOGŲ RŪMŲ 
TERITORINIAI SKYRIAI
Lietuvos Respublikos odontologų rūmus 2004 07 01 
įregistravus Juridinių asmenų registre, jiems atstovaujanti 
rūmų taryba (išrinkta 2004 06 09 įvykusiame pirmame 
visuotiniame steigiamajame Odontologų rūmų narių 
susirinkime), siekdama vienyti rūmų narius, įgyvendinti 
odontologų savivaldą ir koordinuoti jos veiklą, atstovauti 
nariams vietiniu, regioniniu, nacionaliniu ir tarptautiniu 
lygmeniu, įsteigė penkis teritorinius skyrius. Tarybos 
sprendimu penkiems tarybos nariams buvo pavesta 
kraštuose organizuoti skyrių steigiamuosius susirinkimus.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos odontologų rūmų statutu, 
rūmai turi 5 teritorinius skyrius – filialus, veikiančius Vilniuje, 
Kaune, Klaipėdoje, Panevėžyje ir Šiauliuose. Juos įsteigė rūmų 
taryba. Vilniaus teritoriniam skyriui priskiriamos Vilniaus ir Alytaus 
apskritys, Kauno teritoriniam skyriui – Kauno ir Marijampolės 
apskritys, Klaipėdos teritoriniam skyriui – Klaipėdos ir Tauragės 
apskritys, Šiaulių teritoriniam skyriui – Šiaulių ir Telšių apskritys, 
Panevėžio  teritoriniam skyriui – Panevėžio ir Utenos apskritys. 

Odontologų rūmų skyriai veikloje vadovaujasi savo nuostatais, 
Odontologų rūmų statutu, Odontologo profesinės etikos 
kodeksu, rūmų tarybos nutarimais, tarybos pirmininko įsakymais 
ir teisės aktais. Skyriai atstovauja rūmų nariams ir jų interesams, 
padeda tarybai organizuoti išvažiuojamuosius posėdžius, kurių 
metu vyksta susitikimai su visuomene, krašto bendruomene, 
vadovybe, kontroliuojančiomis institucijomis, sprendžiami 
aktualūs odontologinės priežiūros (pagalbos) veiklos ir kiti 
probleminiai klausimai, aptariamos odontologijos aktualijos. 
Teritoriniai skyriai odontologams organizuoja profesinės 
kvalifikacijos tobulinimo renginius, vietiniu ir regioniniu 
lygmeniu atlieka odontologinės priežiūros įstaigų licencijavimo 
sąlygų laikymosi priežiūrą, nagrinėja žodinius ir rašytinius piliečių 
prašymus, skundus, susijusius su odontologinės priežiūros 
paslaugų teikimu ir odontologo profesine etika, kontroliuoja, 
ar rūmų nariai tinkamai vykdo nustatytas prievoles, laikosi 
Odontologo profesinės etikos kodekso reikalavimų, rūpinasi 
pacientų ir visuomenės švietimu, vykdo kitas rūmų nustatytas 
funkcijas ir sprendimus.

VILNIAUS TERITORINIS 
SKYRIUS
Vilniaus teritoriniam skyriui priskiriamos Vilniaus ir Alytaus 
apskritys.

Skyriaus vadovė – gydytoja odontologė ortopedė Vilija Bučienė 
(2006–2008, 2008–2012, nuo 2012),  perrinkta  į šias pareigas 
jau trečiai kadencijai.

TERRITORIAL DEPARTMENTS 
OF THE LITHUANIAN DENTAL 
CHAMBER
When it was registered in the Register of Legal Entities on 1 
July 2004, the Lithuanian Dental Chamber, represented by its 
Council (elected on 9 June 2004 during the founding assembly of 
Chamber members), established five territorial departments with 
the objective of unifying Chamber members, implementing self-
governance, coordinating activity and representing members on 
a local, regional, national and international level. By resolution of 
the council, five Chamber members were appointed to organise 
founding meetings of the territorial departments in their region.

As set out in the statute of the Lithuanian Dental Chamber, 
the Chamber has 5 territorial departments-divisions in Vilnius, 
Kaunas, Klaipėda, Panevėžys and Šiauliai. They were established 
by the council. The Vilnius territorial department is responsible 
for the counties of Vilnius and Alytus, the Kaunas territorial 
department – for the counties of Kaunas and Marijampolė, the 
Klaipėda territorial department – for the counties of Klaipėda 
and Tauragė, the Šiauliai territorial department – the counties 
of Šiauliai and Telšiai, and the Panevėžys territorial department 

– the counties of Panevėžys and Utena. 

The territorial departments of the Dental Chamber conduct 
themselves according to their own regulations, the statute of 
the Dental Chamber, the Code of Ethics for Dental Professionals, 
the directives of the council chairman and other legal acts. 
The departments represent Chamber members and their 
interests, assist the council in organising travelling conferences 
during which meetings with the public, local communities, 
leadership and controlling institutions take place in order to 
solve relevant issues of dental care (treatment) activity and other 
problematic issues as well as to discuss dental news. Territorial 
departments organise professional qualification improvement 
events, conduct the supervision of compliance with the rules 
of licensed activity on a local and regional level, analyse verbal 
and written requests and complaints related to the provision 
of dental services and ethics submitted by citizens, control 
whether members adequately fulfil their duties and adhere to 
the requirements of the Code of Ethics for Dental Professionals, 
undertake the education of patients and the general public, 
and, finally, implement other functions and solutions as set 
forth by the Chamber.

THE TERRITORIAL 
DEPARTMENT OF VILNIUS
The Vilnius Territorial Department is responsible for the counties 
of Vilnius and Alytus.

Director of the department: dentist-prosthodontist Vilija Bučienė 
(2006-2008, 2008-2012, 2012– to the present), elected as director 
for the third term in a row.
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Representatives of the department to the Chamber Council: 
2004-2008: dentist-endodontologist Doc. Dr. Saulius 
Drukteinis

2008-2012: dentist-prosthodontist Rolandas Pletkas.

2012 to the present: paediatric dentist Doc. Dr. Vilma Brukienė.

Members of the department

Presently there are 2411 members of the Dental Chamber 
in the territory of the department: 

1263 dentists, 669 dental assistants, 368 dental technicians, 
85 dental hygienists, 24 dental hygienists-dental assistants, 
and 2 dental technicians-dental assistants. 

The department‘s social activity in preventing dental 
disease among children

Paediatric dentists Audra Drukteinienė, Gražina Baseckienė 
and Geda Mažeikienė organise comprehensive consultations 
and dental disease prevention classes for children and their 
parents at the Paediatric Dental Office in the Department of 
Outpatient Surgery of the Paediatric Hospital. It is a delight 
to see that children in the departments of oncohematology, 
neurosurgery, orthopaedics and others are consistently taken 
care of, and they are given explanations about treatment 
and oral hygiene instructions in case of a specific disease.

The majority of the region‘s dentists and assistants give 
presentations in kindergarten communities and at primary 
schools.

From 2012, the Vilnius territorial department and the Dental 
Institute of Vilnius University Faculty of Medicine organised 
dental hygiene lessons for teenaged schoolchildren twice 
a year. The main purpose of the programme is to develop 
correct oral hygiene skills, which is why the lessons are 
presented to pupils repeatedly. Control visits are conducted 
after six months and a year. During these visits, specialists 
check whether these skills have been retained. The aim 
is to both develop correct mechanical tooth brushing 
skills and to also change attitudes about the importance 
of maintaining dental health by using several different 
behavioural change theories. 

Another direction of activity in the area of dental disease 
prevention is the study and promotion of preventive 
measures in groups of disabled children. There are plans to 
work with children affected by autism and cerebral palsy in 
Vilnius in order to discover the prevalence of dental disease 
in this group and to propose the application of necessary 
preventive measures.

The Vilnius Territorial Department of the Dental Chamber 
would like to thank the following individuals for their activity 
and assistance in organising the prevention events: Doc. Dr. 
Vilma Brukienė, Dr. Rasa Račienė, paediatric dentists Gražina 
Baseckienė, Audra Drukteinienė, Geda Mažeikienė, dentist 
Rūta Barakauskienė, dental hygienists Viktorija Lukošiūtė, 
Gytis Sviglinskas and Irena Misevičiūtė. 

2006–2008 m. Vilniaus teritorinio skyriaus atstovas taryboje 
gydytojas odontologas, gydytojas endodontologas doc. dr. 
Saulius Drukteinis

2008–2012 m. Vilniaus teritorinio skyriaus atstovas taryboje 
gydytojas odontologas ortopedas Rolandas Pletkus

Nuo 2012 Vilniaus teritorinio skyriaus atstovė taryboje gydytoja 
vaikų odontologė doc. dr. Vilma Brukienė.

Skyriaus nariai

Šiuo metu skyriaus veiklos teritorijoje yra 2411 Odontologų 
rūmų narių: 

1263 gydytojai odontologai, 669 gydytojo odontologo padėjėjai, 
368 dantų technikai, 85 burnos higienistai, 24 burnos higienistai 
– gydytojo odontologo padėjėjai, 2 dantų technikai – gydytojo 
odontologo padėjėjai. 

Skyriaus socialinė veikla daugiausia susijusi su vaikų burnos 
ligų profilaktika

Vaikų odontologės Audra Drukteinienė, Gražina Baseckienė 
ir Geda Mažeikienė rengia išsamias konsultacijas bei burnos 
ertmės profilaktikos apmokymus Vaikų ligoninės vaikų 
odontologijos kabinete prie dienos chirurgijos poskyrio 
stacionare gulintiems vaikams ir  jų tėveliams. Džiugu, kad 
onkohematologijos, neurochirurgijos, ortopedijos ir kituose 
skyriuose gydomi vaikai gali būti nuosekliai prižiūrimi, gaunami 
išsamūs atsakymai, susiję ne tik su gydymu,  pirmiausia – su 
burnos ertmės priežiūra susirgus specifinėmis ligomis. 

Dauguma krašto gydytojų ir jų padėjėjų rengia užsiėmimus 
darželių bendruomenėse, skaito paskaitas pradinėse mokyklose.

Nuo 2012 metų du kartus per metus Odontologų rūmų Vilniaus 
teritorinis skyrius, bendradarbiaudamas su Vilniaus universiteto 
Medicinos fakulteto Odontologijos institutu, rengia Vilniaus 
apskrities mokyklose besimokančių paauglių taisyklingos burnos 
higienos apmokymus. Pagrindinis programos tikslas – suformuoti 
taisyklingus burnos higienos įgūdžius, todėl moksleiviams 
rengiami kartotiniai mokymai. Po šešių mėnesių ir po metų 
įvyksta kontroliniai vizitai, kurių metu tikrinama, ar šie įgūdžiai 
išliko. Siekiama moksleiviams ne tik suformuoti taisyklingus 
mechaninius dantų valymo įgūdžius, bet ir pakeisti jų požiūrį į 
burnos sveikatos išsaugojimo svarbą, naudojant kelias skirtingas 
psichologines žmogaus elgsenos keitimo teorijas. 

Kitas žingsnis burnos ligų profilaktikos srityje – burnos sveikatos 
tyrimai ir prevencinės priemonės neįgalių vaikų grupėse. 
Artimiausiu metu planuojami darbai su autizmo sindromu 
bei vaikų cerebriniu paralyžiumi sergančiais vaikais Vilniaus 
mieste, siekiant išaiškinti, koks jų sergamumas burnos ligomis, 
bei pasiūlyti taikyti reikalingas prevencines priemones.

Odontologų rūmų Vilniaus teritorinis skyrius už aktyvumą 
ir pagalbą organizuojant profilaktikos renginius dėkoja doc. 
dr. Vilmai Brukienei, dr. Rasai Račienei, gydytojoms vaikų 
odontologėms Gražinai Baseckienei, Audrai Drukteinienei, 
Gedai Mažeikienei, gydytojai odontologei Rūtai Barakauskienei, 
burnos higienistams Viktorijai Lukošiūtei, Gyčiui Sviglinskui, 
Irenai Misevičiūtei. 
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KAUNAS TERRITORIAL 
DEPARTMENT
The Kaunas Territorial Department is responsible for the 
counties of Kaunas and Marijampolė.

Director of the department: dentist Ramunė Kiaunienė 
(from 2004 to the present), elected as director for the third 
term in a row.

Representative of the Kaunas Territorial Department to the 
Council from 2004 to 2012, dentist Ramunė Kiaunienė.

Representative of the Kaunas Territorial Department to the 
Council from 2012, dentist and oral/maxillofacial surgeon Dr. 
Gintaras Janužis.

Members of the department

Presently there are 2385 members of the Dental Chamber 
in the territory of the department: 1335 dentists, 409 dental 
assistants, 359 dental technicians, 249 dental hygienists, 31 
dental hygienists-dental assistants, and 2 dental technicians-
dental assistants.

Objectives and functions:

The department actively takes care of the professional 
qualification of Dental Chamber members in its territory 
and supervises adherence to the rules of licensed activity. 
Theoretical improvement events were organised on the 
following subjects: “Endodontology News”, “Infection Control”, 
“New Solutions in Dentistry”, “The Peculiarities of Teamwork 
between Dentists and Dental Technicians”.

The Territorial Department of Kaunas organises oral disease 
prevention events and participates actively in them. During 
these events, lectures are presented to young people, children 
are taught how to take proper care of their dental hygiene using 
models of teeth and the importance of appropriate nutrition in 
the prevention of tooth decay is explained. 2014 was the year 
of Children’s Health, therefore the department focused a lot 
of its energies on organising oral disease prevention events in 
kindergartens and schools. During these events, children were 
presented with the rules of oral hygiene and informed about the 
importance of healthy nutrition. Together with the Kaunas Public 
Health Office, the department organised the “Įvaizdis – cigaretė?” 
(A Reputation Based on Cigarettes?) campaign. The pupils of 
schools in Kaunas were given the opportunity to exchange 
cigarettes for chewing gum and a lesson about how smoking 
can harm a young body.  

The department cooperates with the health departments of 
various district municipalities, the Kaunas Public Healthcare 
Centre and the Kaunas Public Health Office. 

The Kaunas Territorial Department of the Lithuanian Dental 
Chamber thanks all of its active members and wishes that 
they continue to conduct themselves with tolerance and 
ethically as well as to respect the work of their colleagues. 

KAUNO TERITORINIS 
SKYRIUS
Kauno teritoriniam skyriui priskir iamos Kauno ir 
Marijampolės apskritys.

Skyriaus vadovė – gydytoja odontologė Ramunė Kiaunienė 
(nuo 2004 iki dabar),  perrinkta  į šias pareigas jau trečiai 
kadencijai.

2004–2012 m. Kauno teritorinio skyriaus atstovė taryboje 
gydytoja odontologė Ramunė Kiaunienė.

Nuo 2012-ųjų Kauno teritorinio skyriaus atstovas taryboje 
gydytojas odontologas, burnos, veido ir žandikaulių 
chirurgas dr. Gintaras Janužis.

Skyriaus nariai

Šiuo metu skyriaus veiklos teritorijoje yra 2385 Odontologų 
rūmų nariai: 1335 odontologai, 409 gydytojų odontologų 
padėjėjai, 359 dantų technikai, 249 burnos higienistai, 31 
burnos higienistas – gydytojo odontologo padėjėjas, 2 
dantų technikai – gydytojo odontologo padėjėjai.

Skyriaus  veikla ir funkcijos

Skyrius aktyviai rūpinasi savo veiklos teritorijos Odontologų 
rūmų narių profesine kvalifikacija ir kontroliuoja, kaip 
laikomasi tobulinimosi tvarkos. Suorganizuoti teoriniai 
tobulinimosi renginiai tokiomis temomis: „Naujovės 
endodontijoje“, „Infekcijų kontrolė“, „Aktualūs sprendimai 
odontologijoje“, „Gydytojo odontologo ir dantų techniko 
komandinio darbo ypatumai“.

Kauno teritorinis skyrius organizuoja burnos ligų 
profilaktikos renginius,ir aktyviai juose dalyvauja. Juose 
skaitomos paskaitos jaunimui, vyksta taisyklingos burnos 
higienos pamokėlės vaikams su dantų modeliais, aiškinama 
tinkamos mitybos svarba dantų ėduonies profilaktikai. 
2014-ieji – Vaikų sveikatos metai, todėl skyrius ypatingą 
dėmesį skyrė burnos ertmės ligų profilaktikos renginiams 
darželiuose ir mokyklose. Per juos vaikams pristatytos 
burnos ertmės higienos taisyklės, papasakota apie sveikos 
mitybos svarbą. Skyrius kartu su Kauno visuomenės 
sveikatos biuru organizavo renginį – akciją „Įvaizdis – 
cigaretė?“. Jo metu Kauno mokyklų moksleiviai cigaretes 
keitė į kramtomąją gumą, buvo aiškinama rūkymo žala 
jaunam organizmui.  

Skyrius bendradarbiauja su rajonų savivaldybių sveikatos 
skyriais,  Kauno visuomenės sveikatos priežiūros centru, 
taip pat su Kauno visuomenės sveikatos biuru. 

Odontologų rūmų Kauno teritorinis skyrius dėkoja visiems 
aktyviems nariams ir linki, kad jie būtų ne tik tolerantiški ir 
laikytųsi etikos pacientų atžvilgiu, bet ir gerbtų kolegų darbą. 
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THE KLAIPĖDA TERRITORIAL 
DEPARTMENT
The Klaipėda Territorial Department is responsible for the 
counties of Klaipėda and Tauragė.

Heads of the department: dentist Vilija Juzumienė (2004-2008), 
dentist and oral surgeon Romas Abunevičius (2008-2012, 
2012-2016)

Representative of the Klaipėda Territorial Department 
to the council in 2004-2008: dentist and oral surgeon 
Romas Abunevičius.

Representative of the Klaipėda Territorial Department to the 
Council from 2008 to 2012, dentist Gražina Manorienė.

Representative of the Klaipėda Territorial Department to the 
council from 2012: dentist and oral surgeon Sigitas Kriaučiūnas.

Members of the department

Presently, there are 981 members of the Dental Chamber in 
the territory of the department: 429 dentists and dentists-
specialists, 81 dental hygienists, 166 dental technicians, 284 
dental assistants and 20 hygienist assistants.

Activity

From the very beginnings of department activity, members 
have continually tried to improve the professional qualification 
of dentists and dental specialists as well as to cooperate with 
local state institutions. The territorial department of Klaipėda 
has become one of the most active organisers of qualification 
improvement events in Western Lithuania. Over the past 5 
years, about 825 dentists and dental specialists have attended 
events organised by the department – 9 hours of mandatory 
qualification improvement were made available to members.

The Ethics Commission of the department is actively involved 
in resolving professional conflicts between patients and dental 
professionals. The Klaipėda territorial department is one of the 
departments of the Dental Chamber that receives the smallest 
number of patient complaints.

Together with teachers and students from the Department 
of Dental Care at Klaipėda State College as well as other 
dental departments and dental specialists, check-ups for the 
prevention of dental diseases were organised on numerous 
occasions in the kindergartens of Klaipėda and various other 
public dental health projects were also implemented.

KLAIPĖDOS TERITORINIS 
SKYRIUS
Klaipėdos teritoriniam skyriui priskiriamos Klaipėdos ir Tauragės 
apskritys.

Skyriaus vadovai – gydytoja odontologė Vilija Juzumienė 
(2004–2008), gydytojas odontologas, gydytojas burnos 
chirurgas Romas Abunevičius (2008–2012, 2012–2016),  
perrinktas  į šias pareigas jau antrai kadencijai.

2004–2008 m. – Klaipėdos teritorinio skyriaus atstovas taryboje 
gyd. odontologas, gydytojas burnos chirurgas Romas Abunevičius. 

2008–2012 m.  Klaipėdos teritorinio skyriaus atstovė taryboje 
gydytoja odontologė Gražina Macnorienė. 

Nuo 2012 Klaipėdos teritorinio skyriaus atstovas taryboje gydytojas 
odontologas, gydytojas burnos chirurgas Sigitas Kriaučiūnas.

Skyriaus nariai

Šiuo metu skyriaus veiklos teritorijoje yra 981 Odontologų rūmų 
narys: 429 gydytojai odontologai ir gydytojai odontologai 
specialistai, 81 burnos higienistas, 166 dantų technikai, 284 
odontologo padėjėjai ir 20 higienistų padėjėjų.

Skyriaus veikla

Nuo pat susikūrimo pradžios skyrius stengiasi tobulinti 
odontologų ir burnos priežiūros specialistų profesinę kvalifikaciją, 
bendradarbiauti su vietos valstybinėmis institucijomis. 
Klaipėdos teritorinis skyrius tapo vienu iš aktyviausių profesinio 
tobulinimo rengėjų Vakarų Lietuvoje. Per pastaruosius 5 metus 
skyriaus organizuotuose renginiuose kasmet apsilankė apie 
825 odontologai ir burnos priežiūros specialistai, suteiktos 9 
privalomos kvalifikacijos tobulinimo valandos.

Skyriuje suformuota Etikos komisija aktyviai dalyvauja 
sprendžiant pacientų ir odontologų profesinių konfliktų 
klausimus. Galima pasidžiaugti, kad Klaipėdos teritorinis 
skyrius yra vienas iš mažiausiai pacientų skundų sulaukiančių 
rūmų padalinių.

Kartu su Klaipėdos valstybinės kolegijos Burnos priežiūros 
katedros dėstytojais ir studentais bei kitais skyriaus 
odontologijos ir burnos priežiūros specialistais ne kartą 
buvo surengtos burnos sveikatos profilaktikos patikros 
keliuose Klaipėdos miesto vaikų darželiuose, įgyvendinti 
kiti bendruomenių burnos sveikatinimo projektai.
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ŠIAULIAI TERRITORIAL 
DEPARTMENT
The Šiauliai Territorial Department is responsible for the counties 
of Šiauliai and Telšiai.

Director of the department: dentist Elvyra Kameneckienė 
(from 2004 to the present), elected as director for the third 
term in a row.

Representative of the Panevėžys Territorial Department to the Council 
from 2004 to the present: dentist Erminija Guzaitienė.

Members of the department

Presently there are 757 members of the Dental Chamber 
in the territory of the department: 314 dentists, 218 dental 
assistants, 110 dental technicians, 107 dental hygienists and 
8 dental hygienists-dental assistants.
Social activity

Members of the department that work at the Dental Centre 
of the Šiauliai Central Outpatient Clinic actively carry out 
prevention against children’s tooth decay. Drawing 
competitions and a Smile fest is organised annually for children.

The department cooperates with the Šiauliai Territorial Health 
Insurance Fund, Šiauliai State College, Šiauliai University and 
the Šiauliai Public Health Centre. Members of the department 
deliver lectures, supervise practical activities for college 
students and future dental care specialists. They communicate 
with county public health offices and participate in the 
dental-themed events that they organise. Members of the 
department also write articles about oral and dental health 
for their local periodicals and organise meetings with children 
from kindergarten-nurseries and schools. 

In April of 2013, World Oral Health Day was marked with an 
event organised by the Dental Centre of the Šiauliai Central 
Outpatient Clinic and the Dental Department of the Primary 
Healthcare Centre in Radviliškis. On 20 March 2014, Šiauliai State 
College also joined in the World Oral Health Day celebrations. 
It set up an international conference for student work about 
the topic of “Student insights into the links between human 
health and life”. Private dental practices carried out prophylactic 
dental check-ups free of charge.

Members of the department are glad to see that young 
specialists are returning to the region of Šiauliai, establishing 
their dental practices, as well as applying new methods and 
technologies for treatment, dentures and implantology. The 
Šiauliai Territorial Department of the Lithuanian Dental Chamber 
is taking a big step forward and hoping that the faces of the 
people in this region will be smiling with bright white smiles.

ŠIAULIŲ TERITORINIS 
SKYRIUS
Šiaulių teritoriniam skyriui priskiriamos Šiaulių ir Telšių apskritys.

Skyriaus vadovė – gydytoja odontologė Elvyra 
Kameneckienė (nuo 2004 iki dabar), perrinkta  į šias pareigas 
jau trečiai kadencijai.

Nuo 2004 iki dabar Šiaulių teritorinio skyriaus atstovė 
taryboje gydytoja odontologė Erminija Guzaitienė.

Skyriaus nariai

Šiuo metu skyriaus veiklos teritorijoje yra 757 Odontologų 
rūmų nariai: 314 odontologų,  218 gydytojų odontologų 
padėjėjų, 110 dantų technikų, 107 burnos higienistai, 8 
burnos higienistai – gydytojų odontologų padėjėjai.
Skyriaus socialinė veikla

Skyriaus nariai, dirbantys VŠĮ Šiaulių centro poliklinikos 
Odontologijos centre, aktyviai atlieka vaikų dantų ėduonies 
profilaktiką. Kasmet vaikams organizuojama „Šypsenos“ 
šventė, piešinių konkursai.

Skyrius bendradarbiauja su Šiaulių teritorine ligonių kasa, 
Šiaulių valstybine kolegija,Šiaulių universitetu, Šiaulių 
visuomenės sveikatos centru. Skyriaus atstovai skaito 
paskaitas, veda praktinius užsiėmimus kolegijos studentams, 
būsimiems burnos priežiūros specialistams, bendrauja 
su apskrities visuomenės sveikatos biurais, dalyvauja jų 
organizuojamose šventėse odontologijos tematika. Skyriaus 
nariai rašo straipsnius į vietinę spaudą apie burnos ertmės  
ir dantų priežiūrą, rengia susitikimus su vaikų lopšelių-
darželių vaikais, moksleiviais. 
2013 metais balandžio mėnesį minint Pasaulinę burnos 
sveikatos dieną šventes surengė VŠĮ Šiaulių  centro 
poliklinikos Odontologijos centras ir Radviliškio pirminės 
sveikatos priežiūros centro Odontologijos skyrius. 2014 
m. kovo 20 d. prie Pasaulinės burnos sveikatos dienos 
minėjimo prisijungė Šiaulių valstybinė kolegija. Ji surengė 
tarptautinę studentų mokslinių darbų konferenciją tema 
„Studentų įžvalga į žmogaus sveikatos ir gyvenimo sąsajas“, 
privačiuose kabinetuose buvo atliekami nemokami 
profilaktiniai burnos patikrinimai.

Džiugu, kad į Šiaulių kraštą pradeda grįžti jauni specialistai, 
kuriami odontologijos kabinetai, taikomos naujos gydymo, 
dantų protezavimo technologijos, implantologija. 
Odontologų rūmų Šiaulių teritorinis skyrius žengia plačiu 
žingsniu į priekį ir tikisi, jog šio krašto žmonės šypsosis 
plačiomis baltomis šypsenomis.
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PANEVĖŽYS TERRITORIAL 
DEPARTMENT 
The Panevėžys Territorial Department is responsible for the 
counties of Panevėžys and Utena. 

Director of the department: oral surgeon Vytautas Bosas (from 
2004 to the present), elected as director for the third term in a row.

Representative of the Panevėžys Territorial Department to the 
Council from 2004 till the prsent , and from 2012: dentist Santa 
Miežinienė.

Members of the department

Presently there are 811 members of the Dental Chamber in the 
territory of the department: 307 dentists, 255 dental assistants, 
136 dental technicians, 98 dental hygienists, 14 dental hygienists-
dental assistants, and 1 dental technician-dental assistant.

Objectives and functions

Members of the department attend meetings and conferences 
with members of the Panevėžys Municipality Council as well as 
employees of the Municipality Administration and Healthcare 
Service, the Panevėžys Territorial Health Insurance Fund and the 
heads of the municipality’s Public Health Office. These meetings 
are meant for cooperation and the exchange of information 
when investigating patient claims and requests.

The department conducts an annual review of whether 
institutions providing planned and unplanned dental care 
(treatment) services are abiding by the rules of licensed activity. 
It also investigates patient claims and requests. 

A lot of attention is paid to educational and health events for the 
community. Together with the Panevėžys Municipality Public 
Health Office and the Public Dental Clinic of Panevėžys, the 
department organised a health days campaign. It has become 
the tradition that World Oral Health Day (on 20 March) is 
celebrated by the Panevėžys Territorial Department, the public 
Dental Clinic of Panevėžys (dentist Miežinienė), the Faculty 
of Medical and Social Sciences at the College of Panevėžys 
(lecturer Adomaitienė) and the members of the 32 dentists’ 
club of Aukštaitija encouraging the public to check their oral 
health and attend oral hygiene seminars. Lectures are read on 
oral hygiene and dental care, and pre-school and school-aged 
children as well as their parents are taught the skills necessary 
to take care of oral hygiene. A conference-discussion was 
organised at the Panevėžys City Municipality on the subject of 

“Early childhood tooth decay: genetics, inappropriate nutrition 
or parental irresponsibility?” (2010). A lecture-discussion 
on the subject of tooth decay was read to the parents of 
children attending four different kindergartens at the Diemedis 
kindergarten-nursery (2010). A lecture-discussion entitled 
“Prevention of Dental Caries. Oral Hygiene” was read out to the 
parents of children at Sigutė and Ąžuoliukas kindergartens-
nurseries (2011). The Children’s Health Year event “Healthy 
Teeth” was organised at the Smalsutis kindergarten-nursery 
of Dembava, and at the Vaivorykštė kindergarten-school and 
nursery-kindergarten of Bernatoniai (2013). 

PANEVĖŽIO TERITORINIS 
SKYRIUS
Panevėžio  teritoriniam skyriui priskiriamos Panevėžio ir 
Utenos apskritys. 

Skyriaus vadovas – gydytojas burnos chirurgas Vytautas 
Bosas (nuo 2004 iki dabar), perrinktas  į šias pareigas jau trečiai 
kadencijai.

Nuo 2004 iki dabar Panevėžio teritorinio skyriaus atstovė 
taryboje gydytoja odontologė Santa Miežinienė.

Skyriaus nariai

Šiuo metu skyriaus veiklos teritorijoje yra 811 Odontologų rūmų 
narių: 307 odontologai , 255 gydytojų odontologų padėjėjai, 
136 dantų technikai, 98 burnos higienistai, 14 burnos higienistų 
– gydytojų odontologų padėjėjų, 1 dantų technikas – gydytojo 
odontologo padėjėjas.

Skyriaus  veikla ir funkcijos

Skyriaus nariai dalyvauja dalykiniuose susitikimuose ir 
pasitarimuose su Panevėžio miesto savivaldybės tarybos nariais, 
savivaldybės administracijos ir sveikatos apsaugos tarnybos 
darbuotojais, Panevėžio teritorine ligonių kasa ir savivaldybės 
Visuomenės sveikatos biuro vadovais. Per juos aptariamas 
bendradarbiavimas, keičiamasi informacija sprendžiant 
pacientų prašymus ar skundus.

Kiekvienais metais skyriaus veiklos teritorijoje atliekamos 
planinės ir neplaninės odontologinės priežiūros (pagalbos) 
paslaugas teikiančių įstaigų licencijuojamos veiklos sąlygų 
laikymosi patikros,  nagrinėjami pacientų prašymai ir skundai. 

Daug dėmesio skiriama visuomenės švietimui ir 
sveikatingumo renginiams. Kartu su Panevėžio miesto 
savivaldybės Visuomenės sveikatos biuru ir VšĮ Panevėžio 
miesto odontologijos poliklinika surengtos sveikatingumo 
dienos. Jau tampa tradicija, kad kovo 20 d. – Pasaulinę 
burnos sveikatos dieną – Odontologų rūmų Panevėžio 
teritorinis skyrius, VšĮ Panevėžio miesto odontologijos 
poliklinika (gydytoja odontologė S. Miežinienė), Panevėžio 
kolegijos Medicinos ir socialinių mokslų fakultetas (lektorė 
R. Adomaitienė), Aukštaitijos odontologų klubo „32“ nariai 
ir klinikos kviečia profilaktiškai pasitikrinti burnos sveikatą, 
organizuoja asmenų burnos higienos mokymus. Skaitomos 
paskaitos apie burnos sveikatą ir dantų priežiūrą bei rengiami 
vaikų burnos higienos įgūdžių mokymai ikimokyklinio ir 
mokyklinio amžiaus vaikams, jų tėvams: vyko konferencija-
diskusija Panevėžio miesto savivaldybėje „Ankstyvas vaikų 
dantų ėduonis – genetika, netinkama mityba ar tėvų 
neatsakingumas?“ (2010 m.), paskaita-diskusija „Dantų 
ėduonis“ Panevėžio vaikų lopšelyje-darželyje „Diemedis“ 4 
darželių vaikų tėvams (2010 m.), paskaitos-diskusijos „Ėduonies 
profilaktika. Burnos higiena“ Panevėžio vaikų lopšelių-darželių 
„Sigutė” ir „Ąžuoliukas” vaikų tėvams (2011 m.), sveikatingumo 
metų renginiai „Sveiki dantukai“ Dembavos vaikų lopšelyje-
darželyje „Smalsutis“, Bernatonių vaikų darželyje-mokykloje, 
lopšelyje-darželyje „Vaivorykštė“ (2013 m.). 
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LICENCIJUOJAMOS VEIKLOS 
SĄLYGŲ LAIKYMOSI 
PRIEŽIŪRA IR PASLAUGŲ 
KOKYBĖ

Lietuvos Respublikos odontologų rūmai (toliau – rūmai), 
įgyvendindami Lietuvos Respublikos odontologų rūmų įstatyme 
(Valstybės žinios, 2004, Nr. 4–35), Lietuvos Respublikos odontologų 
statute (patvirtintas 2004 m. birželio 9 d. visuotiniame rūmų narių 
susirinkime) įtvirtintas funkcijas, nagrinėja tiesiogiai gaunamus 
asmenų pareiškimus,  institucijų kreipimusis, vadovaudamiesi 
Prašymų ir skundų nagrinėjimo Lietuvos Respublikos odontologų 
rūmuose tvarka, patvirtinta 2004 m. lapkričio 26 d. rūmų tarybos 
nutarimu Nr. 42.

2011–2013 m.  rūmų sudarytose komisijose ir teritoriniuose 
skyriuose buvo  išnagrinėti 65 pacientų pareiškimai bei prašymai, 
kuriuos pateikė išvardyti pareiškėjai.

SUPERVISION OF ADHERENCE 
TO THE REGULATIONS OF 
LICENSED ACTIVITY AND THE 
QUALITY OF SERVICES

In adherence to the functions and procedures set out by 
the Law on the Lithuanian Dental Chamber (Valstybės žinios, 
2004, No. 4–35) and the statute of the Lithuanian Dental 
Chamber (approved on 9 June 2004 at the general assembly 
of Chamber members), the Dental Chamber investigates 
claims and requests received directly from individuals or 
institutions according to a procedure approved on 26 
November 2004 by Chamber resolution No. 42.

In 2011-2013, 65 patient claims and requests submitted by the 
following were investigated in the commissions and territorial 
departments of the Chamber.
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PAREIŠKIMŲ, PRAŠYMŲ, 
SUSIJUSIŲ SU 
ODONTOLOGINĖMIS 
PASLAUGOMIS, NAGRINĖTŲ 
ŽALOS NUSTATYMO 
KOMISIJOJE 2013 M., 
APŽVALGA

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos 
Pacientų sveikatai padarytos žalos nustatymo komisija 
2013 m.  priėmė 21 sprendimą dėl pacientams teiktų 
odontologinės priežiūros (pagalbos) paslaugų.

OVERVIEW OF CLAIMS 
AND REQUESTS RELATED 
TO DENTAL SERVICES 
INVESTIGATED BY THE 
COMMISSION 
FOR DAMAGE ASSESSMENT 
IN 2013

In 2013, the Commission for Determining Damage to Patient 
Health under the Lithuanian Ministry of Health verdicts 
reached in 21 cases related to dental care (treatment) 
services rendered to patients.
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ODONTOLOGINĖS 
PRIEŽIŪROS (PAGALBOS) 
ĮSTAIGŲ LICENCIJUOJAMOS 
VEIKLOS SĄLYGŲ LAIKYMOSI 
PRIEŽIŪRA 

Pagal savo kompetenciją rūmai įgyvendina licencijuojamos 
veiklos sąlygų laikymosi priežiūrą vadovaudamiesi  
Odontologinės priežiūros (pagalbos) įstaigų licencijavimo 
taisyklėmis (Valstybės žinios, 2004, Nr. 150–5463),  
Odontologinės priežiūros (pagalbos) įstaigų licencijuojamos 
veiklos sąlygų laikymosi priežiūros tvarka, patvirtinta 2006 m. 
spalio 6 d. tarybos nutarimu Nr. 06/TN-68.

2011–2013 m. rūmai atliko licencijuojamos veiklos sąlygų 
laikymosi priežiūrą 122 įstaigose.

SUPERVISION OF 
COMPLIANCE WITH RULES 
OF LICENSED ACTIVITY FOR 
DENTAL CARE (TREATMENT) 
INSTITUTIONS 

The Dental Chamber is responsible for supervising 
compliance with the Rules of Licensed Activity for 
Institutions of Dental Care (Treatment) (Valstybės žinios, 
2004, No. 150–5463) according to the Procedure for 
Supervising Compliance with the Rules of Licensed Activity 
for Dental Care (approved on 6 October 2006 by resolution 
No. 06/TN-68).

In 2011-2013, the Chamber conducted inspections of 
compliance with the rules of licensed activity in 122 institutions.
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A BRIEF OVERVIEW OF THE 
EPIDEMIOLOGICAL SITUATION 
OF TOOTH DECAY IN 
LITHUANIA

Prof. dr. (HP) Vita Mačiulskienė, Dental and Oral Disease Clinic 
of the Lithuanian University of Health Sciences

Tooth decay is one of the most prevalent diseases to damage 
people’s teeth. This disease can be contracted at any age, however, 
the most vulnerable period, when decay progresses the most 
rapidly, is during the tooth eruption stage.  Thus, in consideration 
of the prevalence and intensity of tooth decay according to 
data from various countries, discussions about tooth decay 
usually centre around children’s dental caries. On the other hand, 
in many developed countries tooth decay is fast becoming a 
greater health problem among adults and the elderly because 
increasingly more people maintain their real teeth in old age 
compared to past generations1.

Dental caries is a disease that is closely linked to an individual’s lifestyle 
– their hygiene and eating habits, their social environment and other 
factors that might influence it. This is why tooth decay is widespread 
throughout the world, however, indicators of prevalence and intensity 
are significantly different from country to country. Historically, this 
disease was linked with economic welfare, which first of all meant 
greater and more frequent consumption of carbohydrates.  However, 

TRUMPA DANTŲ ĖDUONIES 
EPIDEMIOLOGINĖS 
SITUACIJOS LIETUVOJE 
APŽVALGA

LSMU Dantų ir burnos ligų klinika 
Prof. dr. (HP) Vita Mačiulskienė

Dantų ėduonis – viena labiausiai paplitusių ligų, pažeidžiančių 
žmogaus dantis. Šia liga sergama bet kuriame amžiuje, tačiau 
anksčiausiai pažeidžiami ir susidarę pažeidimai greičiausiai 
progresuoja dygstančiuose dantyse. Taigi, vertinant dantų 
ėduonies paplitimą ir intensyvumą bei lyginant įvairių 
šalių duomenis, dažniausiai priimta kalbėti apie vaikų 
sergamumą ėduonimi. Kita vertus, daugelyje išsivysčiusių 
šalių dantų ėduonis tampa vis didesne suaugusiųjų , ypač 
pagyvenusių žmonių, sveikatos problema, nes vis daugiau 
žmonių, palyginti su praėjusiomis kartomis, išsaugo dantis 
vyresniame amžiuje1.

Dantų ėduonis – liga, glaudžiai susijusi su žmogaus 
gyvensena: higienos bei mitybos įgūdžiais, socialine 
aplinka bei jai turinčiais įtakos veiksniais. Dėl to ėduonis 
paplitęs visame pasaulyje, tačiau paplitimo ir intensyvumo 
rodikliai įvairiose šalyse gerokai skiriasi. Istoriškai ši liga buvo 
siejama su ekonomine gerove, pirmiausia lemiančia didesnį 
angliavandenių kiekį bei dažnesnį jų vartojimą. Tačiau XX a. 

1 Beltrán-Aguilar ir kiti Surveilance for Dental Caries, Dental Sealants, Tooth Retention, Edentulism, and Enamel Fluorosis // MMWR Surveillance 
Summaries, 2005, Nr. 54, p. 1–44.
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at the end of the twentieth century, the situation took a sharp turn 
for the better: a decline in the prevalence of tooth decay can be 
observed in most developed communities of Western Europe 
and North America, and numbers of healthy children and adults 
who have preserved their original sets of teeth are increasing2. This 
can be explained by changes in the quality of life, improving oral 
hygiene, the widespread use of fluorides as well as the effectiveness 
of systematic prevention programs in most countries. 

For many years Lithuania stood among the countries whose 
epidemiological tooth decay situation was not the finest. 
According to research carried out by various authors, the average 
number of decayed, filled or extracted teeth per person (the 
DMFT index) in Lithuania from 1983 to 1993 among 5-6 year-old 
children was about 4.9, among 12 year-old children – 3.9-5.8, and 
among 15 year-olds – 6.4-8.03. The prevalence of decay between 
12-15 year-old teenagers reached 80-100 percent. Lithuania, just 
like the majority of Eastern European countries, experienced a 
difficult transitional period at the end of the twentieth century: 
many economic, political and social changes were occurring that 
unavoidably had an influence on the health of the public. However, 
some researchers observed positive tendencies when examining 
the prevalence of tooth decay. According to data provided by 
Aleksiejūnienė, the average DMFT index in 1993-2001 among 12 
year-old children decreased to 4.5, also decreasing to 6.3 among 
fifteen year-olds. Even though it was during this time period that 
dental care offices in Lithuania’s secondary schools were shut 
down, the increasing availability of oral hygiene products on 
the market, especially toothpastes with fluoride, and the active 
promotional campaigns carried out by the manufacturers of 
these products influenced a change for the better 4. On the other 
hand, the difference between the prevalence of tooth decay in 
urban and rural areas also became apparent, to the disadvantage 
of the latter. In part, this reflects the general social and economic 
disparities between urban and rural areas5. 

Epidemiological research on oral hygiene is not regularly conducted 
in Lithuania, thus there is a shortage of data on the prevalence of 
dental decay and periodontal disease among different age groups, 
making it difficult to evaluate changes of prevalence.

The current epidemiological state of adult dental health in Lithuania 
is also not clear because research is not conducted due to the 
complexity of the logistics. According to research conducted 
in 2000, the prevalence of dental cariesin Lithuania is especially 
high: the average DMFT of 35-44 year-olds had a value of 18, and 
a value of 24 among 65-74 year-olds. 1 percent of 35 year-olds and 
11 percent of 65-74 year-olds were toothless6.

According to data provided by Saldūnaitė’s research, the prevalence 
of dental caries among 7-12 year-old pupils in Lithuania is also 

pabaigoje padėtis gerokai pasikeitė: daugelyje išsivysčiusių 
Vakarų Europos bei Šiaurės Amerikos bendruomenių 
stebimas nuolat mažėjantis žmonių sergamumas ėduonimi, 
daugėja sveikų vaikų bei žmonių, iki senatvės išsaugančių 
visaverčius dantų lankus2. Tai aiškinama gyvenimo kokybės 
pokyčiais, gerėjančia burnos higiena, plačiu fluoro preparatų 
vartojimu bei sisteminių profilaktikos programų efektyvumu 
daugelyje šalių. 

Daug metų Lietuva buvo tarp šalių, kuriose epidemiologinė 
dantų ėduonies situacija nebuvo gera. Remiantis skirtingų 
autorių atliktais tyrimais, vidutinis kariozinių, plombuotų ir 
išrautų dantų skaičius, tenkantis vienam žmogui (KPI rodiklis) 
Lietuvoje 1983–1993 m. tarp 5–6 m. vaikų svyravo apie 4,9, 
tarp 12 metų – 3,9–5,8, tarp 15 metų – 6,4–8,03. Ėduonies 
paplitimas tarp 12–15 m. paauglių siekė 80–100 proc. Lietuva, 
kaip ir dauguma Rytų Europos valstybių, XX a pabaigoje 
išgyveno sunkų pereinamąjį laikotarpį: vyko daug ekonominių, 
politinių ir socialinių pokyčių, kurie neišvengiamai turėjo įtakos 
bendrai gyventojų sveikatai. Tačiau kai kurie tyrėjai, vertindami 
sergamumą dantų ėduonimi, įžvelgė teigiamų poslinkių. 
J. Aleksiejūnienės duomenimis, 1993–2001 metų vidutinis KPI 
tarp dvylikamečių vaikų sumažėjo iki 4,5, o tarp penkiolikmečių 

– iki 6,3. Nors tuo laikotarpiu Lietuvoje vidurinėse mokyklose 
buvo panaikinti burnos priežiūros kabinetai, didėjanti burnos 
higienos produktų, ypač dantų pastos su fluoru, pasiūla 
rinkoje bei aktyvi šių produktų gamintojų reklamos kampanija  
žiniasklaidoje turėjo įtakos teigiamiems pokyčiams4. Kita vertus, 
išryškėjo sergamumo ėduonimi skirtumai tarp miesto ir kaimo 
gyventojų, pastarųjų nenaudai. Tai iš dalies atspindi bendrus 
socialinius bei ekonominius netolygumus tarp miesto ir kaimo5. 

Epidemiologiniai burnos sveikatos tyrimai Lietuvoje 
atliekami nereguliariai, duomenų apie skirtingo amžiaus 
visuomenės grupių sergamumą dantų ėduonies arba 
apydančio ligomis trūksta. Dėl to sunku vertinti sergamumo 
šiomis ligomis dinamiką.

Dabartinė epidemiologinė suaugusių Lietuvos gyventojų 
burnos sveikatos būklė neaiški, kadangi  suaugusiųjų tyrimų 
dėl sudėtingos logistikos beveik neatliekama. Remiantis 2000 
m. tyrimais, sergamumas ėduonimi Lietuvoje itin didelis: 
vidutinis KPI tarp 35–44 metų gyventojų buvo 18, tarp 65–74 
metų – 24. 1 proc. 35 metų ir 11 proc. 65–74 metų gyventojų 
buvo bedančiai6.
2009 m. K. Saldūnaitės atliktų tyrimų duomenimis, 7–12 
metų Lietuvos moksleivių sergamumas ėduonimi taip pat 
didelis: daugiau nei 85 proc. 7–8 metų ir 70 proc. 12 metų 
vaikų dantų pažeisti ėduonies. Tačiau J. Aleksiejūnienės 
pateiktais duomenimis, palyginti su 2001 m., dantų pažeidimo 
intensyvumas mažėja: skirtingų Lietuvos regionų vidutinis KPI 

2 E. Reich Trends in Caries and Periodontal Health Epidemiology in Europe // Int Dent J, 2001, Nr. 51, p. 392–398.
3 T. Marthaler The Prevalence of Dental Caries in Europe 1990–1995 // Caries Res, 1996, Nr. 30, p. 237–255.
4 J. Aleksejūnienė, D. Holst, I. Balčiūniene Factors Influencing the Caries Decline in Lithuanian Adolescents – Trends in the Period 1993–2001 
// Eur J Oral Sci, 2004, Nr. 112, p. 3–7.
5 Ibid.
6 R. Skudutytė, J. Aleksejūnienė, H. M. Eriksen Dental Caries in Adult Lithuanians. Acta Odontol Scand, 2000, No. 58, p. 143–147.



80     

rodiklis svyruoja nuo 1,13 iki 2,697. Nevienodą dantų ėduonies 
paplitimą ir intensyvumą tarp regionų lemia ne tik skirtingas 
fluoro kiekis geriamajame vandenyje, bet ir įvairių profilaktikos 
priemonių taikymo tradicijos. Pavyzdžiui, Šiauliuose daug 
metų įgyvendinamos vaikų dantų priežiūros programos 
duoda akivaizdžių rezultatų: čia dantų ėduonies paplitimo 
ir intensyvumo rodikliai yra patys mažiausi (tarp 12 metų 
vaikų ėduonies paplitimas yra 55 proc., vidutinis KPI –1,13). 
Paprasčiausia ir prieinamiausia dantų ėduonies profilaktikos 
priemonė – dantis valytis pasta su fluoru. Kaune atliekant 
tyrimus vaikai buvo mokomi kasdien valyti dantis fluoro turinčia 
pasta. Tyrimai parodė, kad ėduonies redukcija per 3 metus 
siekė apie 50 proc.8 

Reikia pažymėti, kad dantų ėduonies vertinimo kriterijai nuolat 
kinta. Šiuolaikiniuose tyrimuose pradėti taikyti sergamumo 
rodikliai diferencijuoja pažeidimus pagal eigos aktyvumą 
(progresuojantys ir stabilūs), jais  įvertinamos ne tik pažengusios, 
bet ir ankstyvosios paviršių pažeidimo stadijos – ėduonies 
dėmės. Vadovaujantis tokiais kriterijais, galima daug tiksliau 
įvertinti dantų pažeidžiamumą ėduonimi, veiksmingiau taikyti 
įvairias profilaktikos priemones, skirti tinkamą gydymą. Be abejo, 
įvertinus ankstyvąsias pažeidimų stadijas, ligos paplitimo ir 
intensyvumo rodikliai gerokai išauga. Naujausiais 2013 m. 
duomenimis, 45 proc. Lietuvos 6 metų vaikų ką tik išdygę 
dantys jau pažeisti ėduonies, tačiau daugiau kaip pusę 
pažeidimų sudaro pradinės ėduonies dėmės9. Šios stadijos 
pažeidimus galima sėkmingai gydyti konservatyviomis 
priemonėmis ir tinkama burnos higiena bei kontroliuoti, 
kad liga neprogresuotų iki ėduonies ertmių.

Apibendrinant galima teigti, kad Lietuvos gyventojų 
sergamumas dantų ėduonimi mažėja, tačiau ne tokiu 
mastu kaip kitose, ypač Skandinavijos, šalyse. Remiantis 
šių šalių patirtimi bei siekiant, kad gerėtų Lietuvos žmonių 
burnos sveikata, svarbu nuolat kaupti bei atnaujinti 
epidemiologinius sergamumo dantų ir burnos ligomis 
duomenis. Sukaupta duomenų bazė leistų spręsti apie 
ligų paplitimą, intensyvumą, įvertinti labiausiai pažeistas 
visuomenės grupes bei efektyviau naudoti valstybės lėšas, 
skiriant jas burnos sveikatos apsaugai. 

significant – over 85 percent among 7-8 years-olds and 70 percent 
among 12 year-olds. However, according to data published by 
Aleksiejūnienė, the intensity of tooth decay is decreasing compared 
to 2001: the average DMFT index of different regions in Lithuania 
ranges from 1.13 to 2.697. The differences between the prevalence 
and intensity of tooth decay from region to region are not only 
influenced by differences in the amount of fluoride in drinking 
water, but also by different traditions of implementing preventive 
measures. For example, the children’s dental care programs being 
implemented in Šiauliai for many years now have yielded significant 
results: here the indexes for the prevalence and intensity of dental 
caries are the lowest in the country (with 55 percent prevalence 
among 12 year-old children, and an average DMFT index of 1.13). 
The simplest and most accessible prevention tool against tooth 
decay is brushing teeth with toothpaste that contains fluoride. 
In Kaunas, as research was conducted, children were taught to 
brush their teeth with toothpaste containing fluoride. Research 
has shown that the reduction of tooth decay has reached 50 
percent in 3 years 8. 

It should also be noted that the criteria for assessing tooth decay 
are constantly changing. The prevalence indicators that are used 
in contemporary research differentiate damaged teeth according 
to the intensity of tooth decay (progressing or stable), and even 
early stages of decay spots are taken into account.  Based on 
these criteria, a much more precise assessment of the damage 
done to teeth by decay can be made, more effective ways 
of applying various preventive measures and treatments can 
be determined. Of course, if early stages of dental caries are 
taken into consideration, prevalence and intensity indicators 
automatically become much higher. According to the most 
recent research conducted in 2013, 45 percent of six year-olds 
in Lithuania have newly erupted teeth that have already been 
damaged by dental decay, however, more than half of the cases 
are just initial decay spots 9. Tooth decay can be successfully 
treated at this stage by using conservative means, appropriate 
oral hygiene and by controlling that the disease does not 
progress to full-fledged dental cavities.

In conclusion, it can be said that the prevalence of tooth decay 
is decreasing among the residents of Lithuania, however, not 
at the same rate as in other countries such as the Scandinavian 
states. Based on the experience of these countries, it is important 
to gather epidemiological data about the prevalence of dental 
and oral diseases in order to improve the oral health of the 
Lithuanian public. A data base would allow the assessment of 
disease prevalence and intensity, the evaluation of the most 
vulnerable layers of society as well as the effective use of state 
funding for the protection of oral health. 

7 K. Saldūnaitė, A. Pūrienė, S. Milčiuvienė, V. Brukienė, J. Kutkauskienė 7–12 metų Lietuvos moksleivių krūminių dantų ėduonies profilaktikos 
programos analizė. Medicina, 2009, No. 45, p. 887–895.
8 V. Andriuškevičienė, S. Milčiuvienė, E. Bendoraitienė, K. Saldūnaitė, I. Vasiliauskienė, E. Slabšinskienė, J. Narbutaitė Oral Health Status and 
Effectiveness of Caries Prevention Programme in Kindergartens in Kaunas City (Lithuania) // Oral Health Prev Dent, 2008, Nr. 6, p. 343–348. 
V. Mačiulskienė, A. Richards, V. B. Nyvad, V. Baelum Prospective Study of the Effect of Post-Brushing Rinsing Behaviour on Dental Caries // 
Caries Res, 2002, Nr. 36, p. 301–307. 
9 J. Razmienė Lietuvos ikimokyklines įstaigas lankančių 4–6 metų amžiaus vaikų burnos higienos būklė, dantų pažeidžiamumas ėduonimi, jo 
ryšys su šeimos socioekonomine padėtimi. Daktaro disertacija. Kaunas, 2013.
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INTENSIFYING THE 
PREVENTION OF 
DISEASE
Jūratė Žekonienė, Chairwoman of the Lithuanian Society of 
Periodontists 

Periodontal disease is one of the two major oral diseases that 
most often affect the human population. Gum bleeding is very 
common among adults across all countries, and advanced 
periodontal disease (when periodontal pockets are deeper than 
6 mm) affects 10-15% of adults. The prevalence of the disease 
among the elderly (over 70 years) is even higher. Aggressive 
forms of periodontal disease, which affect up to 5% of people 
and are prevalent among young children and teenagers, also 
raise great concerns. European studies indicate that the least 
number of patients with at least one ≥4 mm periodontal pocket 
is in Sweden and Spain, the largest number of such patients is in 
Lithuania (95% according to the data of a regional survey from 
1997-1998) and Germany (88%).

In Lithuania, periodontal diseases are widespread, however, only 
a small number of studies has been conducted in this area. 
In 1999-2000, a study of periodontal disease showed that 95.7% 
of 25-64 year old residents from various Lithuanian districts (the 
districts of Kaišiadoriai, Varėna, Kretinga, Kupiškis and Joniškis) 
were affected by periodontitis and gingivitis, and 52.3% of 
men and 37.6% women were diagnosed with periodontitis [J. 
Globienė, 2001]. Periodontal problems are spread not only among 
the adult population of Lithuania; it is quite common among 
children and teenagers as well. The concern is that even 47.4% 
of 12-year-old Lithuanian children have periodontal pathology, 
their teeth brushing habits are only satisfactory [E. Bendoraitienė, 
S. Milčiuvienė, 2001]. It is likely that children with poor oral hygiene 
skills will be more prone to periodontal disease in their adult 
life. It is therefore particularly important to develop good oral 
hygiene skills from childhood. According to data from studies 
of children’s oral hygiene and periodontal condition, projections 
of the periodontal condition of the growing generation can be 
made. Reliable surveys on the prevalence of periodontal disease 
among adults are also necessary. Such surveys would make it 
possible to plan the demand for treatment services, the training 
of professionals, their number and prevention programs. An 
analysis of the oral hygiene condition of Vilnius city inhabitants 
in 1999 has demonstrated that their condition is not satisfactory 
and this is directly related to the need for complex treatment of 
periodontal diseases [G. Mackevičienė et al., 1999]. The main risk 
factors for periodontal diseases among the Lithuanian population 
is age (periodontal disease gets worse and more frequent with 
age), gender (women are healthier), poor oral hygiene, smoking, 
and systemic diseases.

Many of the studies conducted on a worldwide scale show 
that there is a clear link between social and economic position 
and periodontal diseases. Low income and poor education are 
associated with severe periodontal disease conditions [T. F. Drury]. 
Smokers are 3 times more likely to suffer from periodontitis than 
non-smokers, and they are also 2 times more likely to lose their 
teeth due to periodontal pathology. The data of a survey aimed 
at researching 19-30 year old people has shown that young 
people who smoke are 4 times more susceptible to developing 
periodontitis than non-smokers. It was found that the severity of 

PERIODONTO LIGŲ 
PREVENCIJOS 
STIPRINIMAS
Lietuvos periodontologų draugijos pirmininkė
Jūratė Žekonienė

Periodontas yra viena iš dviejų pagrindinių burnos ligų, 
dažniausiai pažeidžiančių žmonių populiaciją. Dantenų 
kraujavimas labai paplitęs tarp suaugusiųjų visose pasaulio 
šalyse, o pažengusi periodonto liga (kai periodonto kišenės 
gilesnės nei 6 mm) paveikia 10–15 proc. suaugusiųjų. 
Vyresnio amžiaus (vyresnių nei 70 m.) populiacijoje liga 
paplitusi kur kas dažniau. Susirūpinimą kelia agresyvios 
periodonto ligos formos, pažeidžiančios iki 5 proc. žmonių 
ir vyraujančios tarp vaikų bei paauglių. Europos tyrimuose 
nurodoma, kad mažiausiai pacientų, turinčių bent vieną 
≥4 mm gylio periodonto kišenę, yra Švedijoje ir Ispanijoje, 
daugiausiai – Lietuvoje (1997–1998 m. regioninio tyrimo 
duomenimis, 95 proc.) ir Vokietijoje (88 proc.). Lietuvoje 
periodonto ligos plačiai paplitusios, tačiau tyrimų šioje 
srityje atlikta nedaug.  

1999–2000 m. atliktame periodonto ligų tyrime tarp 25–64 
m. Lietuvos rajonų gyventojų ( tirti Kaišiadorių, Varėnos, 
Kretingos, Kupiškio ir Joniškio rajonai) nustatyta, kad 
sergamumas periodontitu ir gingivitu sudaro 95,7 proc., 
periodontitas diagnozuotas 52,3 proc. vyrų ir  37,6 proc. 
moterų (J.Globienė, 2001). Periodonto problemos kamuoja 
ne tik suaugusius Lietuvos gyventojus, jos gana paplitusios 
tarp vaikų ir paauglių. Susirūpinimą kelia tai, kad net 47,4 proc. 
dvylikamečių Lietuvos vaikų turi periodonto patalogiją, jie 
tik patenkinamai valo dantis (E. Bendoraitienė, S. Milčiuvienė, 
2001). Tikėtina, kad vaikai, turintys prastus burnos higienos 
įgūdžius, suaugę bus labiau linkę į periodonto ligas. 
Todėl ypač svarbu jau vaikystėje vaikams ugdyti gerus 
burnos higienos įgūdžius. Pagal vaikų burnos higienos 
ir periodonto būklės tyrimų duomenis galima numatyti 
augančios kartos periodonto būklės prognozę. Reikalingi 
ir patikimi suaugusiųjų periodonto ligų paplitimo tyrimai, 
kuriais remiantis būtų galima planuoti, kiek reikės gydymo 
paslaugų, kiek gydytojų specialistų parengti, kokių prireiks 
profilaktikos programų. Išanalizavus 1999 m. Vilniaus miesto 
ir Vilniaus krašto gyventojų burnos higienos būklę nustatyta, 
kad ji yra nepatenkinama, todėl periodonto ligas reikia gydyti 
kompleksiškai (G. Mackevičienė ir kt.,1999). Pagrindiniai 
periodonto ligų rizikos veiksniai Lietuvos populiacijoje yra 
amžius (periodonto ligos sunkėja ir dažnėja bėgant metams), 
lytis (moterys  sveikesnės), bloga burnos higiena, rūkymas 
bei sisteminės ligos.

Daugelis pasaulio mastu atliktų tyrimų rodo, kad yra aiškus 
ryšys tarp socialinės ir ekonominės padėties bei periodonto 
ligų. Mažos pajamos bei menkas išsilavinimas susiję su 
sunkia periodonto ligų būkle (T. F. Drury). Rūkantys pacientai 
rizikuoja sirgti periodontitu 3 kartus dažniau nei nerūkantys 
ir 2 kartus daugiau linkę netekti dantų dėl periodonto 
patologijos. Tirtų 19–30 metų jaunuolių duomenys rodo, 
kad rūkydami jaunuoliai rizikuoja susirgti periodontitu 4 
kartus labiau nei nerūkantys. Nustatyta, kad liga sunkėja 
priklausomai nuo per dieną surūkomų cigarečių skaičiaus 
ir rūkymo stažo. (S. G. Grossi).
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the disease increases depending on the number of cigarettes 
smoked per day and the duration of smoking [S. G. Grossi].

The pace of modern life dictates that stress has become a constant 
companion for each of us. Stress does not cause periodontal 
disease directly, instead it changes the susceptibility of the 
periodontal tissue to infections or the habits of a person and 
thus creates favourable conditions for periodontal disease to 
occur. There is already a known connection between chronic 
or acute stress experienced during the course of life and 
periodontal diseases. Unemployment, unsatisfying jobs, lack of 
self-expression at work, poor working conditions, financial liabilities 
and the burden of responsibility afflict many people on a daily 
basis, in turn, this affects their immune system, thus increasing 
their susceptibility to periodontal disease and its progression. 
People with depression are two times more likely to suffer from 
periodontitis than those who do not face this problem [J. R. 
Elter, 2002]. Upon examination of the periodontal condition of 
children living in disadvantaged families, it was observed that the 
gingival bleeding index of abused children was higher than that 
of teenagers living in secure families [B. Nicolau, 2003]. 

Among the many researched links between oral diseases and 
chronic systemic diseases, the link between periodontal pathology 
and diabetes mellitus (DM) is the best known. Currently, 285 million 
people in the world suffer from the disease (6.6 percent of adults), 
and over the next 10 years this number may increase up to 380 
million. Research data shows that currently more than 5 percent (or 
150000) of adult residents in Lithuania might have diabetes. In 2012, 
the standardised prevalence of diabetes (prevalence according 
to age group) in Lithuania was higher than the EU average (65.1 
cases per 1000 residents) and accounted for 78.3 cases per 1000 
residents. People afflicted by this systemic disease face a higher 
risk of developing periodontal pathology – marginal periodontitis 
is considered the sixth complication of diabetes. It was found that 
patients with DM have 3 times a greater propensity for developing 
periodontitis, however, attention should be drawn to the control 
of DM. Patients ill with uncontrolled DM are often inclined to 
the severe form of periodontitis, and those with controlled DM 

– to the moderate form. Prevalence of DM among patients with 
periodontitis is double that of patients of good periodontal health 
(12.5% vs. 6.3%) [Soskolne, 2001]. After periodontal treatment, the 
amount of glucose decreases in the serum of the blood. In case of 
steady hyperglycemia, the following processes take place: salivation 
decreases in the mouth and the concentration of carbohydrates in 
saliva and plaque increases, thus natural purification of the mouth 
as well as immune cell circulation is reduced, while the amount of 
Candida fungus species increases in plaque. Irregular oral hygiene 
of diabetics and their poor hygiene skills lead to the accumulation 
of high levels of plaque and subgingival calculus. The reverse effect 
has also been observed: after periodontal treatment, the amount 
of glucose decreases in serum and thus diabetes control improves. 
Meanwhile, irregular visits to the dentist will lead to poor metabolic 
regulation and higher risk of various complications.

Scientific research provides more and more data on the link 
between cardiovascular diseases, atherosclerosis, rheumatoid 
arthritis and marginal periodontitis. Timely and effective treatment 
of periodontal pathology prevents the development of serious 
complications of the above-mentioned diseases and reduces 
the cost of their treatment. 

Periodontal disease, as infection, also affects the course of 
pregnancy. A link has been established between periodontal 
diseases and the birth of underweight preterm babies. According 

Šiuolaikiniame gyvenimo ritme stresas tapo nuolatiniu 
kiekvieno iš mūsų palydovu. Jis tiesiogiai nesukelia 
periodonto ligos, bet keičia periodonto audinių jautrumą  
infekcijai arba individo įpročius ir taip  sudaro palankias 
sąlygas periodonto ligai atsirasti. Jau yra žinomas ryšys 
tarp patiriamo lėtinio ar ūmaus streso ir periodonto 
ligų. Nedarbas, nemėgstamas darbas, saviraiškos stoka, 
netinkamos darbo sąlygos, finansiniai įsipareigojimai, 
atsakomybės našta kasdien kamuoja daugelį žmonių ir 
veikia jų imuninę sistemą, kartu didindami galimybę vystytis 
periodonto ligoms . Depresija sergantys žmonės du kartus 
dažniau linkę sirgti periodontitu nei nesergantys (J. R. Elter, 
2002). Ištyrus socialiai remtinose šeimose gyvenančių vaikų 
periodonto būklę pastebėta, kad tėvų smurtą patiriančių 
vaikų dantenų kraujavimo indeksas didesnis nei darniose 
šeimose gyvenančių paauglių (B. Nicolau, 2003).

Tarp daugybės ištirtų burnos ligų ir lėtinių sisteminių ligų 
tarpusavio sąsajų  periodonto patologijos bei cukrinio 
diabeto (CD) ryšys žinomiausias. Šiuo metu pasaulyje šia 
liga serga 285 milijonai, arba 6,6 proc., suaugusių žmonių, 
o per artimiausius 10 metų skaičius gali išaugti iki 380 
milijonų. Tyrimų rezultatai rodo, kad cukriniu diabetu šiuo 
metu gali sirgti daugiau kaip 5 proc., arba150 000,  Lietuvos 
suaugusių žmonių. 2012  m. Lietuvoje  standartizuotas 
ligotumas (ligotumas atsižvelgiant į amžiaus grupes) 
cukriniu diabetu buvo didesnis už Europos Sąjungos vidurkį 
(65,1 atv./1000 gyv.) ir sudarė 78,3 atv./1000 gyv. Sergantieji 
šia sistemine liga turi didesnę riziką sirgti periodonto 
patologija, kraštinis periodontitas laikomas šeštąja diabeto 
komplikacija. Nustatyta, kad sergantys cukriniu diabetu 
turi tris kartus didesnį polinkį susirgti periodontitu, tačiau 
atkreipti dėmesį būtina ir į šios ligos kontrolę. Sergantys 
nekontroliuojamu cukriniu diabetu dažniau suserga 
sunkia periodontito forma, o kontroliuojamu – vidutine 
periodontito forma. Cukrinio diabeto paplitimas tarp 
sergančiųjų periodontitu yra dvigubai didesnis  nei tarp 
turinčių sveiką periodontą (12,5 proc. ir 6,3 proc.) (Soskolne, 
2001). Gydant periodontitą sumažėja gliukozės kiekis 
kraujo serume. Esant pastoviai hiperglikemijai sumažėja 
seilėtekis, padidėja angliavandenių koncentracija seilėse 
bei apnašose, pablogėja natūralus burnos apsivalymas, 
sumažėja imuninių ląstelių cirkuliacija, padaugėja Candida 
rūšies m/ų apnašose. Nereguliari diabetikų burnos higiena 
ir prasti įgūdžiai lemia didelį apnašų bei podanteninių 
konkrementų kiekį. Taip pat stebimas ir atvirkštinis poveikis 

– po periodontito gydymo sumažėja gliukozės kiekis kraujo 
serume ir pagerėja cukrinio diabeto kontrolė. Tuo tarpu 
nereguliarus lankymasis pas odontologą  turės įtakos 
prastam metabolizmo reguliavimui bei didesnei įvairių 
komplikacijų rizikai.

Moksliniai tyrimai vis daugiau pateikia duomenų apie širdies 
ir kraujagyslių sistemos ligų, aterosklerozės, reumatoidinio 
artrito ir kraštinio periodontito tarpusavio ryšį. Efektyvus 
periodonto patologijos gydymas leistų užkirsti kelią minėtų 
ligų komplikacijoms, sumažintų jų gydymo išlaidas.

Periodontas, kaip infekcinė liga, turi įtakos nėštumo eigai. 
Nustatytas ryšys tarp periodonto ligų ir neišnešiotų mažo 
svorio naujagimių gimimo. Pasaulio sveikatos organizacijos 
duomenimis, mažo svorio neišnešioti naujagimiai Europoje 
sudaro iki 6 proc. visų gyvų gimusių naujagimių ir maždaug 
pusės atvejų kaltininkė yra infekcija.  Bet kuri infekcija, įskaitant 
ir periodontitą ar gingivitą, nėštumo metu turėtų priversti 
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to the data of WHO, underweight preterm infants make up to 
6% of all live births in Europe, and approximately in half of these 
cases an infection is the culprit of the situation. Any infection, 
including gingivitis and periodontitis, should be cause for concern 
during pregnancy. It was discovered that a pregnant woman 
suffering from periodontitis is 7 times more likely to give birth to 
an underweight preterm baby [P. M. Madianos, 2002].

In light of the foregoing considerations, it may be said that great 
attention should be paid to diagnosis, prevention and treatment of 
periodontal diseases. In the context of expanding industrialisation, 
the accelerating pace of life, increasing life expectancy, increasing 
number of common diseases and stressful stimuli, it is likely that 
the number of patients affected by periodontal pathology will 
remain high in the future. Therefore, early diagnosis of periodontal 
disease, treatment and prevention of the initial forms of the disease, 
public education on oral health, with a special focus on the causes 
of periodontal disease development, risk factors, consequences 
and preventive measures are of particular importance.

sunerimti. Nustatyta, kad nėščioji, serganti periodontitu, 7 
kartus dažniau gimdo neišnešiotus mažo svorio naujagimius 
(P. M. Madianos, 2002).

Atsižvelgiant į aukščiau išdėstytus aspektus galima teigti, 
kad periodonto ligų diagnostikai, profilaktikai ir gydymui 
turėtų būti skiriamas didžiulis dėmesys. Plečiantis  pramonei, 
spartėjant gyvenimo tempui, ilgėjant gyvenimo trukmei,  
daugėjant ligų bei stresinių dirgiklių tikėtina, jog periodonto 
patologijos paveiktų pacientų ir ateityje gali būti daug. 
Todėl ypač svarbi ankstyva periodonto ligų diagnostika bei 
pradinių ligos formų gydymas ir profilaktika, visuomenės 
švietimas burnos sveikatos klausimais, atkreipiant dėmesį 
į periodonto ligų išsivystymo priežastis, rizikos veiksnius ir 
padarinius bei prevencines priemones.

ORTODONTIJA ŠIANDIEN IR 
RYTOJ 
Doc. dr. Dalia Smailienė

Šiuolaikinėje visuomenėje ortodontinės anomalijos labai 
paplitusios. Pirmiausia jos vertinamos kaip estetinis trūkumas, 
tačiau taip pat gali sukelti kalbos, kramtymo ir rijimo funkcijų 
sutrikimų, didinti dantų ėduonies bei periodonto ligų 
atsiradimo riziką. 

Dr. D. Baubinienės 2010 m. atlikto darbo duomenimis, 
Lietuvoje ortodontinių anomalijų paplitimas tarp 10–11 
m. moksleivių yra 77 proc., tarp 14–15 m. moksleivių – 61,7 
proc.. Ortodontinio gydymo poreikis visose šalyse, taip pat ir 
Lietuvoje, pastaruoju metu didėja. Jis priklauso nuo socialinės 
ir ekonominės padėties, amžiaus, lyties, gyvenamosios 
vietos, išsilavinimo. Dėl šių priežasčių atskirų socialinių 
grupių gydymo poreikis labai varijuoja ir dažnai nesutampa 
su gydymo reikalingumu, kuris įvertinamas remiantis 
objektyviais kriterijais. Dr. D. Baubinienės duomenimis, 
Lietuvoje ortodontinis gydymas reikalingas beveik pusei 
(49,6 proc.) jaunesniojo amžiaus ir kas trečiam (34,1 proc.) 
vyresniojo amžiaus moksleiviui.

Per pastaruosius du dešimtmečius ortodontinio gydymo 
galimybės labai išsiplėtė. Šiuolaikinė ortodontija turi 
didžiulį gydymo metodų arsenalą – pradedant klasikinėmis 
plokštelėmis bei funkciniais aparatais, baigiant breketų 
sistemomis, ortognatine chirurgija ir ortodontiniais 
implantais – skeletine atramos sistema. 

Didžiausi pastarųjų dešimtmečių ortodontijos pokyčiai:

- Didžiulis breketų sistemų pasirinkimas. Dažniausiai 
naudojami metaliniai breketai, pagaminti iš labai kokybiškų 
lydinių. Tačiau vis dažniau pasitaiko estetiškesnių keraminių 
breketų, kurių spalva mažai skiriasi nuo danties, arba safyrinių 

ORTHODONTICS TODAY AND 
TOMORROW
Doc. Dr. Dalia Smailienė

Orthodontic anomalies are highly prevalent in modern-day 
society. They are first and foremost considered to be an aesthetic 
deficiency, however, they can also lead to speech, mastication and 
swallowing disorders as well as the increased risk of developing 
dental caries or periodontal pathology. 

According to D. Baubinienė’s study in 2010, the prevalence 
of orthodontic anomalies among 10-11 y.o. Lithuanian 
schoolchildren is 77%, and 61.7% among 14-15 y.o. 
schoolchildren. The demand for orthodontic treatment has 
recently increased in all countries, including Lithuania. Demand 
also depends on social and economic circumstances, age, 
gender, place of residence and education. For these reasons, the 
demand for treatment in different social groups varies greatly, 
often failing to correspond to the necessity for treatment, which 
can be determined according to objective criteria. According 
to D. Baubinienė’s data, orthodontic treatment is necessary 
for almost half (49.6%) of younger and a third (34.1%) of older 
schoolchildren in Lithuania.

Over the past few decades, the possibilities for orthodontic 
treatment have progressed significantly. Modern orthodontics 
has a great arsenal of treatment methods: from conventional 
retainers to functional apparatuses, and from brace systems 
to orthognathic surgery and orthodontic implants-skeletal 
anchorage systems. 

These are the most significant changes in orthodontics in the 
past few decades:

- A large range of brace systems is now available. Metal braces 
are most frequently used, usually made of high quality metal 
alloys. However, ceramic braces and sapphire braces are chosen 
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increasingly more frequently for their aesthetically pleasing 
appearance and colour, which is similar to the colour of teeth. 
Lingual braces are also gaining a foothold in orthodontic practice. 
The use of aesthetic braces has increased with a rise in the number 
of adult patients. Self-ligating braces are also widely used. They 
offer the advantage of reducing friction between the braces and 
archwire of the brace system, in turn shortening the duration of 
appointments with the orthodontist. The latest tool in orthodontic 
treatment is the Invisalign system, which straightens teeth by 
enveloping them in a semi-elastic and transparent plastic aligner. 

- The composition of orthodontic clientele is also changing. 
If, previously, orthodontic treatment was applied almost 
exceptionally to treat children, now an increasingly larger portion 
of patients are adults. Orthodontic treatment for adults requires 
specific methods. First of all, the patient is no longer a growing 
individual, and thus many orthodontic appliances that are used 
to correct children’s skeletal anomalies can no longer be applied. 
This is why orthognathic surgery is often recommended for adult 
patients with skeletal anomalies. The emergence of orthognathic 
surgery in daily practice has also expanded and changed the 
nature of orthodontic treatment. This has given rise to the 
possibility for patients with anomalies that could not be fully 
corrected by conventional orthodontic methods to achieve stable 
and aesthetic results. Presently, about 120 orthognathic surgeries 
are performed in Lithuania per year. However, the demand for 
such operations is much greater – about 250 are necessary. 

- The increasing demand for orthodontic treatment is also linked 
to increasing aesthetic requirements. Aesthetic braces are more 
frequently used, and the tactics of treatment are also changing: 
before, the main objective of treatment was to correct occlusion 
irregularities, now, the main objective is maximum aesthetic 
correction.

- The emergence of skeletal anchorage systems was another 
significant turning point in orthodontics. It solved many support 
problems and expanded the possibilities of orthodontic treatment. 
The application of skeletal anchorage allows better control of tooth 
movement on all three planes. For example, skeletal anchorage 
made molar tooth intrusion possible as well as facilitating the 
correction of open bites and the restoration of ‘long’ teeth due 
to the loss of an antagonist into the dental arch.

Of course, not all problems have been solved. The treatment of 
many orthodontic anomalies remains problematic. However, 
the use of modern technology is developing the possibilities for 
orthodontic treatment even further. Digital technology assists in 
orthodontic anomaly diagnosis, treatment planning and placing 
custom-made systems of braces. 

The improving economic situation, increasing numbers of adult 
patients and expanding possibilities for the application of orthognathic 
surgery and skeletal anchorage will allow the orthodontists of 
the future to work less in isolation and more in cooperation with 
maxillofacial and oral surgeons, periodontologists, prosthodontists 
and endodontologists. It is only with teamwork that great, stable 
and aesthetically faultless results can be achieved.

breketų, kurie yra visiškai skaidrūs. Vis labiau praktikoje 
įsitvirtina liežuviniai breketai. Estetinių breketų naudojimas 
ypač išaugo padidėjus suaugusių pacientų skaičiui. Taip 
pat plačiai taikoma beligatūrinių breketų sistema, kurios 
privalumas – sumažinta trintis tarp breketo ir breketų 
sistemos lanko, trumpesni vizitai pas gydytoją. Naujausia 
ortodontinio gydymo priemonė – vadinamoji Invisalign 
sistema, nuimamų pusiau elastingos skaidrios plastmasės 
įtvarų taikymas dantims tiesinti. 

- Keičiasi gydomas kontingentas. Anksčiau ortodontinis 
gydymas buvo taikomas išskirtinai vaikams, o šiuo metu vis 
didesnę pacientų dalį sudaro suaugę asmenys. Suaugusiųjų 
ortodontinis gydymas yra specifinė gydymo rūšis. Visų pirma, 
dirbama su nebeaugančiu pacientu, todėl nebegalima 
taikyti daugelio ortopedinių aparatų, kuriuos taikome 
vaikams skeletinių anomalijų korekcijai. Todėl suaugusiems 
pacientams skeletinėms anomalijoms koreguoti dažnai 
rekomenduojamas ortognatinės chirurgijos metodas. 
Ortognatinė chirurgija kasdienėje praktikoje taip pat praplėtė 
ir pakeitė ortodontinio gydymo specifiką. Atsirado galimybė 
pasiekti stabilių estetiškų rezultatų gydant pacientus, 
kurių gydymas vien ortodontinėmis priemonėmis būtų 
nevisavertis. Šiuo metu Lietuvoje per metus atliekama 
apie 120 ortognatinių operacijų. Tačiau poreikis yra kur kas 
didesnis – apie 250 operacijų. 

- Didėjantis ortodontinio gydymo poreikis susijęs ir su 
didesniais estetiniais reikalavimais. Vis dažniau naudojami 
estetiniai breketai,  keičiasi  gydymo taktika: anksčiau 
pagrindinis siekis  būdavo koreguoti sąkandį, o dabar 
pagrindiniu tikslu tampa ir maksimalūs estetiniai pokyčiai.

- Atsiradusios skeletinės atramos sistemos buvo didelis lūžis 
ortodontijoje, jas naudojant buvo išspręsta daugelis atramos 
problemų ir išplėstos ortodontinio gydymo galimybės. 
Taikant skeletinę atramą galima geriau kontroliuoti dantų 
judėjimą visose trijose plokštumose. Pavyzdžiui, skeletinės 
atramos panaudojimas padarė įmanomą krūminių dantų 
gramzdinimą, kartu palengvino atviro sąkandžio gydymą 
bei dantų, išilgėjusių dėl antagonisto netekimo, atkūrimą 
dantų lanke. 

Žinoma, ne visos problemos išsprętos, kai kurių ortodontinių 
anomalijų gydymas vis dar išlieka problematiškas. Šiuolaikinių 
technologijų panaudojimas plečia ortodontijos galimybes. 
Pasitelkus skaitmenines technologijas lengviau diagnozuoti 
ortodontines anomalijas, planuoti gydymą, klijuoti 
individualią breketų sistemą.

Gerėjanti ekonominė situacija, didėjantis suaugusių 
pacientų skaičius, besiplečiančios ortognatinės chirurgijos 
bei skeletinės atramos taikymo galimybės ateityje leis 
gydytojams ortodontams dirbti ne izoliuotai, bet 
bendradarbiaujant su veido ir žandikaulių bei burnos 
chirurgais, periodontologais, ortopedais ir endodontologais. 
Tik komandinis darbas leidžia pasiekti gerų, stabilių ir 
estetiškai nepriekaištingų  rezultatų.
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ENDODONTIJA
Vilniaus universiteto Medicinos fakultetoOdontologijos instituto 
vadovė prof. dr. Vytautė Pečiulienė 

Pasaulyje endodontologija kaip odontologijos šaka buvo 
pripažinta 1960-aisiais. Kiekvienais metais atliekama milijonai 
endodontinio gydymo procedūrų. Lietuvoje endodontologija, 
kaip savarankiška specialybė, skaičiuoja beveik antrąją 
dešimtį metų. Per paskutinį dešimtmetį ši sritis keitėsi ir 
buvo modernizuota, pradėtos naudoti naujos technologijos, 
medžiagos, instrumentai, leidžiantys suteikti geresnį vaizdą 
ir kartu pagerinti endodontinio gydymo kokybę. Lietuvos 
universitetuose rezidentūros studijas baigė endodontologijos 
srities specialistai. Tačiau, atsižvelgiant į esamą gydytojų 
endodontologų skaičių ir endodontinės patologijos paplitimą, 
šis gydymas išlieka neatsiejama gydytojo odontologo 
kasdienio darbo dalis. 

Pulpos ir viršūninio periodonto ligos yra infekcinės kilmės 
ir pagrindiniai jų kontrolės elementai yra žmogaus imuninė 
sistema, sisteminis antibiotikų vartojimas, chemomechaninis 
šaknies kanalo paruošimas, šaknies kanalo užpildymas ir danties 
vainiko atkūrimas. Vilniuje atliktame tyrime buvo vertintas 
viršūninio periodontito paplitimas tarp 35–44 metų amžiaus 
pacientų, tyrimas parodė, kad ši patologija tolygi ėduonies 
paplitimui. Be  epidemiologinių tyrimų neturime konkrečių 
atskaitos taškų, tad vertinti endodontinio gydymo kokybės 
pokyčius laiko atžvilgiu sudėtinga, todėl tik intuityviai galima 
teigti, kad jie galėtų būti siejami su endodontinio gydymo 
kokybės standartais, endodontologijos kaip specialybės 
įsitvirtinimu, rezidentūros programomis, endodontologijos 
programos turinio išplėtimu studijose. 

Akivaizdu, kad viršūninis periodontitas yra veiksnys, skatinantis 
apmąstyti, kokį taikyti gydymą ir kokius metodus pasirinkti. 
Endodontinis gydymas, kaip ir kiti, turėtų būti saugus, 
prognozuojamas, ekonomiškas, garantuoti, kad bus išsaugota 
ir atkurta kramtymo funkcija, estetika, turi būti paremtas 
naujausiais mokslo laimėjimais. Didžiausia problema, kurią 
įžvelgiu dirbdama endodontijos srityje, yra bandymas ją 
supriešinti su ilgalaikiškesnę prognozę užtikrinančiais gydymo 
būdais, pavyzdžiui, implantacija, remiantis palyginimu 
prognostinių gydymo reikšmių, kurios dažnai netiksliai 
atspindi situaciją pačiam pacientui. Dažnai galime išgirsti 
pamąstymų, ar dantys su viršūniniu periodontitu gali būti 
išsaugomi ar jie turi būti pašalinti pakeičiant juos implantais? 
Reikėtų paminėti, kad užsienio šalių literatūroje pateikiama, 
jog gydytojų endodontologų gydytų atvejų sėkmė siekia 
83–94 proc., o epidemiologiniuose tyrimuose,  kai tiriami 
visi gydyti atvejai nepriklausomai nuo gydytojo odontologo 
patirties, sėkmė siekia 61–77 proc. Kitas svarbus aspektas – 
daugiausia studijose pateikiama sėkmingo endodontinio 
gydymo pavyzdžių, kai nebuvo naudojamos šiuolaikinės 
endodontinės technologijos. Visada svarstau, ar šie procentai 
gali nulemti pasirenkamą gydymo būdą? Lyginant jį su visiškai 

ENDODONTOLOGY 
Prof. Dr. Vytautė Pečiulienė Director of the Dental Institute 
at the Vilnius University Faculty of Medicine

Endodontology was recognised in the world as a separate 
branch of dentistry in the 1960s. Millions of endodontic 
treatment procedures are performed every year. In Lithuania, 
endodontology has existed as an independent specialisation 
for almost two decades. Over the past ten years, the field 
underwent a lot of change and modernisation. New 
technologies, materials and instruments began to be used, 
allowing more aesthetic results and endodontic treatment of 
higher quality. Endodontic specialists completed residency 
studies at Lithuanian universities. However, in consideration 
of the current number of dentists-endodontists and the 
prevalence of endodontic pathology, this type of treatment 
remains an inextricable part of the daily work of dentists. 

Pulpal and apical periodontal diseases are of an infectious 
nature, and the main factors for controlling this disease are the 
human immune system, systemic consumption of antibiotics, 
chemomechanical root canal preparation and filling as 
well as the restoration of the crown. A study conducted in 
Vilnius revealed that the prevalence of apical periodontitis 
among 35-44 y.o. patients is equal to the prevalence of tooth 
decay. Without any epidemiological studies we do not have 
any specific reference points, making the assessment of 
temporal changes in endodontic treatment quality a difficult 
undertaking. Thus we can only intuitively state that they could 
be linked to the standards of quality for endodontic treatment, 
the establishment of endodontology as a professional 
specialisation, the content of residency programmes and the 
expansion of endodontic study programmes. 

Clearly, apical periodontitis is a factor that should encourage 
specialists to consider what kind of treatments and methods 
should be applied. Endodontic treatment, just like any other 
treatment, should be safe, predictable and economical. It 
should also guarantee the preservation and restoration of 
masticatory function and aesthetics, as well as be based on the 
most advanced scientific achievements. The greatest problem 
that I can observe working in the field of endodontology is 
the attempt to place it in opposition to treatment methods 
that ensure long-term prognosis, for example, implantation, 
based on comparative prognostic treatment values, which 
often do not precisely reflect the situation to the patient. 
We often hear individuals questioning whether teeth with 
apical periodontitis can be retained or whether they should 
be extracted by substituting them with implants? It should 
be noted that foreign literature presents data that the 
success rates of treatment by dentists-endodontists reach 
83-94 percent, and in epidemiological studies of all treated 
cases, irrespective of the experience of the dentist, success 
rates reach 61-77 percent. Another important aspect is that 
examples of successful endodontic treatment presented 
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during dental studies do not use modern-day endodontic 
technologies. I always ask myself, whether these percentages 
can influence the final choice of treatment? Compared to a 
method of a polar opposite nature – implantation. After all, this 
is a treatment method that is not used to replace teeth, but to 
restore dental defects in the presence of partial or full adentia. 
Moreover, speaking of the success of implantation procedures, 
one must not forget that initially they are dependent on 
treatment procedures performed exceptionally by specialists. 
So the question remains: after 10 or more years, will the 
success rates of implantation procedures decrease, when 
implantation, just like endodontic treatment, will be widely 
applied by dentists in daily practice.

On the other hand, is there any point to comparing treatment 
procedures, as if they could compete amongst themselves? 
It seems that justice will only be able to triumph when every 
treatment method is selected as the most suitable for each 
individual case. Undoubtedly, the key to the success of both 
endodontic treatment and implantation is doctors’ attitudes 
towards their own work, respect for the work of colleagues, 
their professionalism and experience.

priešingu savo prigimtimi metodu – implantacija. Juk tai 
gydymo būdas, skirtas ne pakeisti dantis, o atkurti dantų eilių 
defektus esant dalinei ar visai adentijai. Visgi, kalbant apie 
implantologijos procedūrų sėkmę, nereikia užmiršti, kad jų 
pradžia sietina su išskirtinai specialistų atliekamomis gydymo 
procedūromis. Tad klausimas, ar po dešimties ir daugiau 
metų implantacijos procedūrų sėkmės procentas nesumažės, 
kai implantacija, kaip ir endodontinis gydymas, bus plačiai 
taikoma gydytojų odontologų kasdienėje praktikoje. 

Kita vertus, ar prasminga lyginti gydymo metodus, tarsi jie tarp 
savęs galėtų konkuruoti? Matyt, teisingumas gali triumfuoti 
tik tada, kai kiekvienas gydymo būdas bus pasirenkamas kaip 
tinkamiausias individualaus gydymo atveju. Neginčijamas 
kelias tiek į endodontinio gydymo, tiek į implantacijos sėkmę 

– gydytojo požiūris į savo darbą, pagarba kolegų darbui, 
profesionalumas ir patirtis.

BURNOS, VEIDO IR 
ŽANDIKAULIŲ CHIRURGIJA

Prof. habil. dr. Ričardas Kubilius

Burnos, veido ir žandikaulių chirurgija yra odontologijos ir 
medicinos mokslo bei praktikos šaka. Lietuvoje stomatologiją 
transformavus į odontologiją, chirurginė stomatologija tapo 
veido ir žandikaulių chirurgija. Nuo 2004 metų rengiant veido 
ir žandikaulių chirurgijos specialistus įvyko esminių pokyčių. Iki 
2004 metų į veido ir žandikaulių chirurgijos rezidentūrą galėjo 
įstoti odontologijos ir medicinos studijas baigę absolventai. 
Nepaisant rezidentūros studijų programų skirtumo, ir vieni, ir 
kiti po penkerių metų rezidentūros studijų tapdavo veido ir 
žandikaulių chirurgais. Nuo 2004 metų, atliekant rezidentūros 
studijų programų restruktūrizaciją, atsirado burnos chirurgijos 
rezidentūros studijų programa. Todėl nuo tų metų į veido ir 
žandikaulių chirurgijos rezidentūrą buvo priimami tik medicinos 
studijas baigę absolventai. Rezidentūros trukmė – penkeri metai. 
Baigus odontologijos studijas, buvo galima rinktis tik burnos 
chirurgijos rezidentūrą, kurios studijos trunka trejus metus. 
Veido ir žandikaulių chirurgai, kad būtų pripažinti Europoje, 
turi baigti ir odontologijos studijas, todėl kai kurie specialistai 
ryžtasi ir antroms – odontologijos studijoms. 

ORAL AND MAXILLOFACIAL 
SURGERY

Prof. Habil. Dr. Ričardas Kubilius

Oral and maxillofacial surgery is a branch of dentistry and 
medical science as well as practice. As stomatology transformed 
into dentistry in Lithuania, surgical stomatology became 
known as oral and maxillofacial surgery. From 2004, several 
crucial changes were made in the education of specialists 
of oral and maxillofacial surgery. Prior to 2004, graduates 
who had completed dental and medical studies could enter 
a residency for oral and maxillofacial surgery. Despite the 
differences in the residency study programmes, both types of 
students could become oral and maxillofacial surgeons after 
five years of residency studies. From 2004, as residency study 
programmes were being restructured, a residency programme 
for oral surgery was prepared. From that year onwards, only 
graduates who had completed medical studies could enter 
a residency for oral and maxillofacial surgery. The duration of 
the residency programme is currently 5 years. Students who 
have completed dental studies can only choose to complete 
a 3-year residency for oral surgery. In order to be recognised 
in Europe, oral and maxillofacial surgeons have to complete 
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Per dešimt metų Lietuvos sveikatos mokslų ir Vilniaus 
universitetuose parengtas 41 burnos ir 18 veido ir žandikaulių 
chirurgų. Visi jie pasklidę po Lietuvą. Didžioji dalis dirba 
didžiuosiuose Lietuvos miestuose, dalis – emigravę į užsienį. 
Lietuvoje šiuo metu veikia trys veido ir žandikaulių chirurgijos 
centrai: Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninėje 
Kauno klinikose, Vilniaus universiteto Odontologijos 
instituto Žalgirio ligoninėje, Klaipėdos universitetinėje 
ligoninėje. Šiaulių respublikinėje ligoninėje yra burnos 
chirurgijos kabinetas, stacionarizacijai pacientai guldomi į 
Neurochirurgijos arba Ausų, nosies, gerklės skyrius. Panevėžio 
respublikinėje ligoninėje Ausų, nosies, gerklės skyriuje 12 
vietų skirta pacientų burnos, veido ir žandikaulių srities 
patologijoms gydyti. 

355 sveikatos priežiūros įstaigos Lietuvoje gali teikti burnos 
chirurgijos paslaugas, 110 įstaigų gali teikti burnos, veido ir 
žandikaulių chirurgijos paslaugas. Burnos chirurgai ir burnos, 
veido ir žandikaulių chirurgai, taikydami moderniausias 
diagnostikos ir gydymo metodikas, konsultuoja, kvalifikuotai 
diagnozuoja ir gydo įvairią burnos, veido ir žandikaulių 
patologiją: dantų, veido ir žandikaulių trauminius sužalojimus, 
uždegiminius procesus, seilių liaukų, neurostomatologines, 
onkologines ligas, sąkandžio patologiją, įgimtas ir įgytas 
veido ir žandikaulių anomalijas bei deformacijas. 

Per pastarąjį dešimtmetį veido ir žandikaulių chirurgas 
doc. dr. L. Zaleckas su neurochirurgu R. Raugalu atliko 
kaukolės įgimtų deformacijų – kraniosinostozių ir 
kraniostenozių – korekcijas, anesteziją – anesteziologas 
V. Daugelavičius. Išplėtota ortognatinė chirurgija – 
žandikaulio padėties, santykio ir sąkandžio anomalijų 
gydymas, taikant naujausias metodikas (dr. S. Grybauskas, 
doc. dr. S. Bojarskas, dr. D. Razukevičius). Pradėta taikyti 
endoskopinė invazyvi chirurgija gydant seilių liaukų 
akmenligę, viršutinio žandikaulio ančio patologiją. Daugiau 
buvo atlikta onkologinių operacijų. Tobulinant ir taikant 
pažangias metodikas bei naujausias medžiagas gydyti 
vidurinės veido dalies kaulų ir apatinių žandikaulių lūžiai. 
Per dešimtmetį plačiai taikytos kramtomojo aparato atkūrimo 
naudojant dantų implantus operacijos. 

dental studies as well, which is why some specialists find 
the determination to complete their second, dental, studies.

The last 10 years have seen the Lithuanian University of 
Health Sciences and Vilnius University train 41 oral and 
18 oral and maxillofacial surgeons. These specialists have 
all spread across different parts of Lithuania. The majority 
work in the larger Lithuanian cities, and some have left to 
work abroad.

There are three oral and maxillofacial surgery centres 
operating in Lithuania at present: the Hospital of the 
Lithuanian University of Health Sciences Kauno Klinikos, 
Žalgiris Hospital of the Dental Faculty of Vilnius University 
and Klaipėda University Hospital. The Šiauliai State Hospital 
has an oral surgery office, but inpatients are housed in 
neurosurgery or otolaryngology departments. The Panevėžys 
State Hospital has 12 places allocated in the otolaryngology 
department for patients with pathologies in the area of the 
mouth, face and jaws.

355 healthcare institutions in Lithuanian provide oral 
surgery services, and 110 provide oral and maxillofacial 
surgery services. Oral surgeons and oral-maxillofacial 
surgeons use the most modern diagnostic and treatment 
technology to consult, give qualified diagnoses and treat 
various pathologies of the mouth, face and jaw: maxillofacial 
trauma, inflammation, pathology of the salivary glands, 
neurostomatological, oncological disease, occlusion 
pathology, and congenital or obtained maxillofacial 
anomalies or deformations.

Over the past decade, oral and maxillofacial surgeon Doc. 
Dr. L. Zaleckas and neurosurgeon R. Raugalas performed 
corrections of innate deformations, craniosynostosis and 
craniostenosis, with V. Daugelavičius as the anaesthesiologist. 
The practice of orthognathic surgery was developed 
by applying the latest methods for treating anomalies 
of jaw positioning and occlusion (Dr. S. Grybauskas, 
Doc. Dr. S. Bojarskas, Dr. D. Razukevičius). Endoscopic invasive 
surgery began to be used for treating salivary stones and 
sinus maxillaris pathology. More oncological surgeries 
were performed. Broken bones in the mid-facial area and 
mandible can now be treated with progressive methods and 
the latest materials. Over the last ten years, dental implant 
surgeries gained widespread use in the restoration of the 
masticatory apparatus.
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ODONTOLOGŲ RŪMŲ 
JUBILIEJUI 
Prof. dr. (HP) Algimantas Antanas Šurna

Kuriant naują nacionalinę odontologinės pagalbos teikimo 
sistemą 10 metų laikotarpis – ir didelis, ir kartu gana menkas. 
Paveldėta struktūra, darbuotojų kvalifikacija ir mentalitetas 
neturėtų būti vertinami per daug kritiškai, nes ir tokiomis 
specifinėmis sąlygomis odontologinė pagalba buvo 
teikiama, profilaktika atliekama darbuotojų entuziazmo ir 
ištikimybės Hipokrato priesaikai dvasia. Į esminius pokyčius 
šalies politiniame gyvenime odontologinė bendruomenė 
reagavo laiku. Dėl iniciatyvių kolegų principingo aktyvumo 
buvo įkurti Lietuvos Respublikos odontologų rūmai 

– pirmoji medikų profesinė savivaldos institucija šalyje. 
Rūmų tarybai, aktyviesiems jos nariams teko perprasti 
vadybos organizacinio darbo kriterijus, susipažinti su kitų 
demokratinių šalių patirtimi, kurti struktūras, teisinius 
dokumentus, kovoti už kolegų ir pacientų interesus, būti 
suprastiems ir, deja, nepagrįstai kritikuojamiems. Bet rūmai 
yra, jie dirba ir jų veiklos tobulėjimui  ribų nėra. 

Ortopedinė odontologija – mūsų profesinės veiklos 
dešiniojo flango kraštinė sritis, kurioje reabilituojama tai, 
kas kažkada pacientui nelabai rūpėjo, ką likimas lėmė, 
kas kolegai nepasisekė. Rūmai daug pastangų skyrė, 
kad ši veikla būtų prieinama ir kokybiška. 2011 metais iš 
esmės pakeistos Lietuvos medicinos normos MN 42:2005 
„Gydytojas odontologas. Teisės, pareigos, kompetencija ir 
atsakomybė“ nuostatos: buvo praplėstos odontologų teisės 
ortopedinės odontologijos srityje. 2012 metais patvirtinta 
Gydytojų odontologų gydytojų odontologų specialistų 
profesinės kvalifikacijos tobulinimo reglamentuojančioms 
procedūroms atlikti, reglamentuojančių procedūrų 
priežiūros ir kontrolės tvarka – sudarytos puikios galimybės  
siekti profesinio tobulumo gretutinėse srityse. Rūmai daug 
pastangų skyrė kolegų  darbui tobulinti buvo pakviesta 
patyrusių lektorių naujoms technologijoms ir medžiagoms 
pristatyti bei praktiniams mokymams. Todėl galima sakyti, 
kad šalies odontologų profesinė kompetencija yra aukšto 
europinio lygio. 

Tačiau rūmų veikloje yra ir taisytinų problemų. Sunkiau 
sekėsi biurokratinėje organizacinėje veikloje: Privalomojo 
sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšomis apmokamų 
dantų protezavimo paslaugų gavėjams suderinti optimalų 
paslaugų poreikį ir sąnaudas, matyt, sunkiai sekasi dėl 
sisteminių odontologijos situacijos problemų. Dėl ribotų 
šalies finansinių galimybių nustatytos solidarumo principu 
paremtos nerealios paslaugų sąnaudos, be to, neefektyvi 
odontologinė profilaktika, sužlugdyta vaikų nuolatinė 
odontologinė priežiūra, gyventojų požiūris, kad kažkas 
kitas turi rūpintis jų dantimis, sudaro nesibaigiančias  
problemas. Problemą išspręsti, kad būtų pasiektas 
ekonominis įdėtų lėšų efektas, būtų galima pradėjus taikyti 

FOR THE ANNIVERSARY OF 
THE DENTAL CHAMBER 
Prof. Dr. (HP) Algimantas Antanas Šurna

A period of 10 years in the emerging new national dental aid 
system is both great and at the same time very short. The 
inherited structure, qualification of specialists and mentality 
should not be judged too critically, because even under such 
specific conditions dental aid was provided and dental prevention 
was carried out solely on specialists’ enthusiasm and loyalty to 
the Hippocratic Oath. The dental community has managed to 
respond in time to the fundamental changes in political life. Thanks 
to principled and pro-active colleagues, the Lithuanian Dental 
Chamber was established – the first professional self-governing 
institution of medicals in the country. The Council of the Chamber 
and its members were forced to understand the criteria for 
the management of organisational work, familiarise with the 
experience of other democratic countries, create structures, draft 
legal documents, fight for the interests of patients and colleagues, 
be understood and sometimes, unfortunately, wrongly criticized. 
However, the Chamber continues its activities and there are no 
limits for its improvement.

Prosthodontic dentistry is the marginal area of the right side flank of 
our professional activity, where the things that a patient did not care 
about in the past, the things that were determined by fate or the 
things a colleague had failed to carry out properly are rehabilitated. 
The Chamber devoted much effort towards the availability and 
quality of this service. In 2011, the provisions of the Lithuanian 
Medical Standard MN 42:2005 “Dentists. Rights, duties, competence 
and responsibility” were substantially amended: the rights of dentists 
were extended in the field of prosthodontic dentistry. In 2012, 
the supervision and control procedures for the development 
of the professional qualification of dentists were approved, thus 
providing great possibilities for achieving professional perfection 
in the adjacent areas. The Chamber dedicated a lot of effort to 
improve the work of its colleagues: experienced lecturers were 
invited to present new technologies and materials and deliver 
practical training. Therefore, it may be said that the competence 
of the country’s dental professionals meets a high European level.

However, there are some aspects in the activity of the Chamber 
that should be corrected. We have been less successful in our 
bureaucratic organisational activities: the recipients of dental 
prosthesis services financed by the Compulsory Health Insurance 
Fund face difficulties in their efforts to optimally combine demand 
and costs, perhaps due to the prevailing systematic problems of 
the dental care system. The limited financial capabilities of the 
country have led to unrealistic service costs based on the principle 
of solidarity, as well as inefficient dental disease prevention, a 
broken down routine dental care system for children, and patient 
attitudes that someone else has to take care of their teeth. The 
problem may be solved, at the same time ensuring economic 
payback, by introducing a common electronic control system 
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for patients’ oral health care, prevention and treatment, allowing 
the assessment of the efforts of both the patient and the dentist 
in the preservation of their oral health. If such a system is not 
launched, it will be impossible to evaluate the effectiveness of 
prevention and the responsibility of the patient and professional. 
This systems is used in many affluent countries and ensures good 
oral health and as well as economic performance.
 
A situation in which only economic arguments are taken into 
account would lead to the simplification and ungrounded change 
of clinical and technical prosthetic manufacturing processes, 
the use of untested materials and a reduction in the prices of 
the services provided. These phenomena exist, and they do not 
honour the dental community. Therefore, using the achievements 
of countries with extensive experience, we should improve the 
minimum recommendations for typical processes prepared by 
the Chamber based on both time expenditure and monetary 
costs. Recommendations should not impose unfair limitations on 
the specialists as they comply with them anyway. Such improved 
recommendations would provide a real opportunity for specialists 
to check the quality of their work, and their colleagues would be 
provided with the possibility to assess whether any errors were 
made in the case of failure. Recommendations would allow us to 
objectively justify and defend the costs of the services provided 
to the public.

Dentists should be encouraged to take care of their patients for 
a long time, on the basis of their periodic health examination. 
This attitude would develop a medical moral responsibility for 
the services rendered.

Our professionals, of all levels, are prepared quite well during 
their studies. However, the level of their motivation varies greatly. 
Often the inner need to develop matures later and comes along 
with working experience. The Chamber should not only develop 
professional skills, but also pay attention to the issue of medical 
ethics. Commercial attitudes will always exist, but they should 
not overshadow the specialist’s obligation to take care of the 
patient’s oral health.

The Chamber should contribute more to the education of 
professionals. If a large number of dentists is prepared and they 
are not distributed throughout the regions, this will not lead 
to progress. Students who have received state funding should 
return it by working in the regions. Of course, they should not 
be prevented from finding additional work and improving in 
major centres.

Particular attention should be paid to the quality of the training 
of dental technicians, and to understanding new technologies 
and the individual biological value of a produced prosthesis. 
Modern technology allows even an inexperienced practitioner 

– a dentist or a dental technician – to produce a large number of 
complex devices, but due to the lack of complex knowledge and 
skills as well as teamwork these products are sometimes more 
universal than customised ones. Due to the lack of rehabilitation 
customisation, the number of masticatory system dysfunctions 
and related patient complaints is increasing.

paciento burnos būklės, profilaktikos ir gydymo  bendrą 
e. kontrolės sistemą, leidžiančią įvertinti tiek paciento, 
tiek odontologų pastangas išsaugoti burnos sveikatą. 
Jei sistema nebus įdiegta, nebus įvertintas profilaktikos 
efektyvumas, pacientų ir specialistų profesinė atsakomybė. 
Tai taikoma daugelyje turtingų šalių ir duoda gerų tiek 
burnos sveikatos, tiek ekonominių rezultatų. 

Neramu, kad  pasitelkus ekonominius argumentus gali 
būti supaprastinti ir nepagrįstai pakeisti protezų gamybos 
klinikiniai, technologiniai procesai, naudojamos nepatikrintos 
medžiagos, mažinamos teikiamų paslaugų kainos. Tie 
reiškiniai egzistuoja, jie nedaro garbės odontologų 
bendruomenei. Todėl naudojantis didelę patirtį turinčių 
šalių pasiekimais vertėtų tobulinti  rūmų sudarytas 
minimalias tipinių procesų rekomendacijas, pagrįstas tiek 
laiko, tiek piniginėmis sąnaudomis.. Rekomendacijos nebūtų 
sąžiningų darbuotojų ribojimas, jie jų ir taip laikosi. Tai būtų 
reali galimybė darbuotojui patikrinti savo darbo kokybę, 
kolegoms įvertinti, ar galėjo būti klaidų nesėkmės atveju. 
Rekomendacijos leistų objektyviai pagrįsti ir visuomenėje 
apginti teikiamų paslaugų sąnaudas. 

Reikėtų skatinti gydytojus pacientus globoti ilgą laiką, jų 
savotišką dispanserizaciją.  Tai ugdytų medicininę moralinę 
atsakomybę už suteiktas paslaugas. 

Mūsų visų lygių specialistai gana gerai parengiami studijų 
laikais. Tačiau jų motyvacijos lygis stipriai varijuoja. Dažnai 
vidinis poreikis visapusiškai tobulėti subręsta vėliau, jau 
dirbant. Rūmai turėtų ne tik ugdyti profesinius įgūdžius, bet 
ir  atkreipti dėmesį į medicinos etikos problemas. Komercinis 
požiūris visada egzistuos, bet jis neturėtų nustelbti 
darbuotojo įsipareigojimo rūpintis paciento burnos sveikata. 

Rūmai turėtų labiau prisidėti prie specialistų ruošimo. 
Jei bus parengta pernelyg daug odontologų ir jie nebus 
paskirstyti regionuose,  toks skirstymas nebus progresyvus. 
Valstybinį finansavimą gavę studentai turėtų valstybei jį 
gražinti dirbdami regionuose. Niekas jiems neturėtų trukdyti 
papildomai darbuotis ir tobulėti didžiuosiuose centruose. 

Ypatingas dėmesys turėtų būti skiriamas dantų technikų 
mokymo kokybei, naujoms technologijoms perprasti 
ir gaminamų protezų biologinei individualiai vertei. 
Šiuolaikinės technologijos leidžia ir nepatyrusiam specialistui 
– tiek odontologui, tiek dantų technikui – gaminti didelės 
apimties sudėtingus prietaisus, tačiau dėl kompleksinių 
žinių bei įgūdžių ir komandinio darbo stokos tie gaminiai yra 
daugiau universalūs nei individualizuoti. Dėl nepakankamos 
reabilitacijos individualizavimo daugėja kramtymo sistemos 
disfunkcijų ir su jomis susijusių pacientų skundų. 
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BENDRADARBIAVIMAS SU 
LIETUVOS INSTITUCIJOMIS

Lietuvos Respublikos odontologų rūmų ir kitų institucijų 
bendradarbiavimas užtikrina mūsų šalies efektyvią 
odontologinės priežiūros raidą, skatina ją tobulinti ir plėsti 
bei keistis naudinga ir aktualia informacija. 

Glaudus bendradarbiavimas su Lietuvos Respublikos Seimo 
Sveikatos reikalų komitetu, Lietuvos Respublikos sveikatos 
apsaugos ministerija ir jos padaliniais (Valstybine akreditavimo 
sveikatos priežiūros veiklai tarnyba, Valstybine ligonių kasa, 
Visuomenės sveikatos priežiūros įstaigomis, Higienos institutu ir 
kt.), Lietuvos Respublikos ūkio, Teisingumo, Švietimo ir mokslo 
bei kt. ministerijomis padeda spręsti įvairius odontologinės 
veiklos organizavimo ir reglamentavimo klausimus, formuoti 
nacionalinę odontologijos politiką.

Rūmai su formaliojo švietimo institucijomis (Lietuvos sveikatos 
mokslų, Vilniaus universitetais, Kauno, Klaipėdos valstybine, 
Panevėžio, Šiaulių valstybine, Utenos ir Vilniaus kolegijomis) 
keičiasi naudinga ir aktualia informacija apie mokymo įstaigose 
atliekamus tyrimus, gydytojų odontologų bei burnos priežiūros 
specialistų rengimą, mokymo programų vykdymą ir tobulinimą.
Siekdami suderinti burnos priežiūros specialistų poreikį 
rūmai inicijavo ir bendradarbiaudami su Slaugos darbuotojų 
tobulinimosi ir specializacijos centru parengė Odontologo 
pagalbininko mokymo programą, pagal kurią rengiami gydytojų 
odontologų pagalbininkai, užtikrinantys sklandų komandinį 
gydytojo odontologo ir gydytojo odontologo padėjėjo darbą.
Stengdamiesi sumažinti dantų ėduonies paplitimą ir 
intensyvumą, dantų netekimo problemą, Odontologų rūmai 
intensyviai įgyvendina burnos ligų profilaktiką. Rūpindamiesi 
gyventojų švietimu, rūmai aktyviai bendradarbiauja su 
visuomenės sveikatos biurais: jų darbuotojams rengiami 
seminarai, skirti supažindinti su burnos ligų epidemiologinių 
duomenų analize, burnos ligų profilaktika, besikeičiančiais 
dokumentais, atnaujinta vaikų sveikatos tikrinimo pažyma 
„Vaiko sveikatos pažymėjimas“ ir kt.

COOPERATION WITH 
LITHUANIAN INSTITUTIONS

Cooperation between the Lithuanian Dental Chamber and 
other institutions ensures the effective development of 
dental care in our country and encourages improvement 
and expansion as well as the exchange of relevant information. 

Close cooperation with the Seimas Committee of Health 
Affairs under the Lithuanian Ministry of Health and its 
subdivisions (the State Health Accreditation Agency, 
the State Health Insurance Fund, public healthcare 
institutions, the Institute of Hygiene, etc.), with the 
Ministry of Economy, Justice, Science and Education 
as well as other ministries helps to solve various issues 
regarding the organisation and regulation of dental 
activity and shape national dental policy.

With institutions of formal education (the Lithuanian University 
of Health Sciences, Vilnius University, Kaunas, Klaipėda 
State, Panevėžys, Šiauliai State, Utena and Vilnius colleges), 
the Chamber exchanges useful and relevant information 
about studies being conducted at the institutions, about 
the education of dentists and oral care specialists as well 
as the improvement and implementation of educational 
programmes. In order to manage demand for oral care 
specialists, the Chamber initiated and prepared a study 
programme for dental assistants with the cooperation of the 
Centre for the Development and Specialisation of Nursing 
Professionals. This programme is used to train dental assistants 
for effective team work with dentists.  In order to reduce 
the prevalence and intensity of tooth decay and loss, the 
Dental Chamber intensely implements programmes for 
the prevention of dental disease. The Chamber actively 
cooperates with public health offices to educate the public. 
Seminars introduce their employees to epidemiological data 
analysis of dental disease, the prevention of dental disease, 
changing documents, renewed health check-up certificates 
for children (Health Certificate for Children), etc.

LR odontologų rūmai veiklą pristato LR Seimo Sveikatos reikalų 
komitete

The Lithuanian Dental Chamber presents its activity to the Seimas 
Committee of Health Affairs.
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Representatives of the Centre for Radiation Safety give 
presentations and provide qualified information and 
advice on questions related to radiation safety during 
seminars organised by the territorial departments of the 
Dental Chamber. They also help the Chamber achieve the 
objective of reducing radiation safety violations in dental 
care (treatment) institutions, as well as to ensure the quality 
of dental services and educate business entities providing 
dental services on issues of radiation safety.

In cooperation with the State Labour Inspectorate under the 
Ministry of Social Security and Labour, the Ministry of Finance 
and the State Tax Inspectorate under the Ministry of Finance, the 
Dental Chamber searches for mutually beneficial solutions that 
would improve the activity of institutions of dental care (treatment) 
by improving their accounting systems. Representatives of these 
institutions give educational presentations at the territorial 
departments of the Chamber on relevant tax issues.

Radiacinės saugos centro atstovai Odontologų rūmų 
teritorinių skyrių rengiamuose seminaruose ir konferencijose 
skaito pranešimus ir teikia kvalifikuotą informaciją bei 
konsultacijas aktualiais radiacinės saugos klausimais ir taip 
padeda rūmams įgyvendinti siekį mažinti odontologinės 
priežiūros (pagalbos) įstaigose nustatomų radiacinės saugos 
pažeidimų, užtikrinti odontologinių paslaugų kokybę bei 
šviesti ūkio subjektus, teikiančius odontologijos paslaugas, 
radiacinės saugos klausimais.

Bendradarbiaudami su Valstybine darbo inspekcija prie 
Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, Finansų ministerija 
ir Valstybine mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos 
finansų ministerijos, Odontologų rūmai ieško bendrų 
sprendimų gerinant odontologinės priežiūros (pagalbos) 
įstaigų veiklą, tobulinant buhalterinės apskaitos sistemą. Rūmų 
teritoriniuose skyriuose šių institucijų atstovai rengia mokymus 
aktualiais mokesčių klausimais.

Valstybinės mokesčių inspekcijos atstovai lankosi išvažiuojamajame 
Tarybos posėdyje.

Representatives of the State Tax Inspectorate visit an off-site meeting 
of the Council.

Susitikimas su LR Sveikatos apsaugos ministru V. P. Andriukaičiu Meeting with the Lithuanian Minister of Health, V. P. Andriukaitis
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COOPERATION WITH 
FOREIGN INSTITUTIONS
Doc. dr. Anastazija Tutkuvienė

It was important for the community of the newly formed Lithuanian 
Dental Chamber to integrate into international organisations as 
quickly as possible. In August of 2005, the Chamber became a 
member of the World Dental Federation (Fédération dentaire 
internationale, FDI). The purpose of this organisation is to represent 
dentists across the world, spread information about the improvement 
of the public’s dental health, solve dental health problems and shape 
a strategy for improving dental health in general.

In May of 2006, the Dental Chamber became a member of 
the Council of European Dentists (CED), which represents the 
interests of dental professionals, fights against manufacturer 
lobbies and counter-productive bureaucracy and for the safety 
of patients. On 3 March 2006, resolution 06/TN-32 appointed 
dentist Erminija Guzaitienė as the Chamber’s representative for 
international relations. 
   

The attention that has been demonstrated by the leaders of the 
most important international organisations to the Dental Chamber 
must also surely be mentioned. In 2009, the president of the Council 
of European Dentists participated in the international congress on 
Patient Safety in Dentistry organised by the Dental Chamber. In 
2012, the president of the World Dental Federation, Dr. Orlando 
Monteira da Silva, visited the Lithuanian Dental Chamber as one 
of the first national associations of the new EU member states. 

Dr. Orlando Monteira da Silva, President of the World Dental 
Federation, wearing a national Lithuanian sash (pictured with 
Doc. Tutkuvienė, Ralis (second on the left) and Šeikus).
    
The Chamber constantly follows and analyses practices abroad, 
and members readily share this information with their colleagues 
at work meetings or scientific events. 
    
During the 10 years of the Chamber’s existence, the Council 
organised thirteen conferences and international congresses. 

BENDRADARBIAVIMAS SU 
UŽSIENIO INSTITUCIJOMIS
Doc. dr. Anastazija Tutkuvienė

Naujai susikūrusių Lietuvos Respublikos odontologų rūmų 
bendruomenei buvo svarbu kuo greičiau įsilieti į tarptautines 
organizacijas. 2005 m. rugpjūtį rūmai tapo Pasaulinės 
odontologų federacijos (Fédération dentaire internationale; 
FDI) nare. Šios organizacijos tikslas yra atstovauti odontologams 
pasaulyje, skleisti informaciją apie visuomenės burnos sveikatos 
gerinimą , spręsti burnos sveikatos problemas, formuoti jos 
gerinimo strategiją.

2006 m. gegužę Odontologų rūmai tapo Europos gydytojų 
odontologų tarybos ( Council of Europien Dentists; CED), 
kuri atstovauja odontologų interesams, kovoja su gamintojų 
lobizmu bei perdėtu biurokratizmu, už pacientų saugumą, 
nariu. 2006 m. kovo 3 d. tarybos nutarimu 06/TN–32 gydytoja 
odontologė Erminija Guzaitienė paskirta Odontologų rūmų 
tarptautinių ryšių atstove. 
   

Negalima nepaminėti šių svarbiausių tarptautinių organizacijų 
vadovų dėmesio Odontologų rūmams. 2009 m. Odontologų 
rūmų tarptautiniame kongrese „Pacientų sauga odontologijoje“  
dalyvavo Europos odontologų tarybos prezidentas, 2012 m. 
Odontologų rūmus, kaip pirmąją naujųjų ES šalių asociaciją, 
aplankė Pasaulio odontologų federacijos prezidentas dr. 
Orlandas Monteiras da Silva. 

Pasaulio odontologų federacijos prezidentui dr. Orlandui Monteirai 
da Silva buvo užrišta Lietuvos tautinė juosta (nuotraukoje su doc. 
A. Tutkuviene, P. Raliu (antras kairėje) ir A. Šeikumi).
    
Rūmai nuolat stebi ir analizuoja užsienio šalių patirtį, vėliau 
ją noriai per įvairius darbo susitikimus, mokslinius renginius 
pristato kolegoms. 
    
Per 10 metų Odontologų rūmų veiklos laikotarpį taryba surengė 
rūmų nariams trylika konferencijų, tarptautinių kongresų. Šiose 
forumuose buvo galima išgirsti Europos Sąjungos valstybių, 
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These forums were a platform for presentations on the subject 
of dentistry and health policy by lecturers from various European 
Union countries, the USA, Russia and other countries. 
   
The practices and experience of developing the field of dentistry 
in neighbouring countries were comprehensively analysed by 
the initiators and creators of the Law on the Lithuanian Dental 
Chamber, and later by the leaders and council members of the 
Chamber as well.   
   
During a council meeting on 27 May 2005, discussions were held 
with President Guntis Žīgurs and council member Anda Brinkman 
of the Latvian Dental Association and Andis Paeglītisu, the director 
of the Latvian National Dental Centre, and on July 1st of that 
same year, council members met with Piret Väli, representative 
for international relations to the Council of the Estonian Dental 
Association, and Matti Pöyry, the executive director of the Finnish 
Dental Association. 

Colleagues from Lithuania, Latvia and Estonia came to the 
conclusion that they must revive the old tradition of the Baltic 
States frequently sharing their professional experience and 
cooperating together. During a meeting that took place in Riga, 
in October of 2005, a permanent cooperation agreement was 
signed between the dental associations of the Baltic States.

Meeting of the representatives of Baltic dental associations in Riga

The Lithuanian Dental Chamber agreed to exchange dental 
organisational experience with their colleagues in Latvia and 
Estonia no less than once a year. 
   
On 10 February 2006, the three Baltic countries and Poland 
organised a conference on Dentistry News. Presentations were 
given by colleagues from Latvia – Guntis Žīgurs, Modris Dzenītis, 
Andis Paeglītis – Kristian Guttonann, the president of the Estonian 
Dental Association, Anna Lella, council member of the Polish 
Chamber of Physicians and Dentists, Doc. Anastazija  Tutkuvienė, 
the chairman of the Council of the Lithuanian Dental Chamber, 
P. Ralys, the deputy chairman of the Council, Dangutė Mikutienė, 
the chairman of the Seimas Committee on Health Affairs, Žilvinas 
Padaiga, the minister of Health,  and V. Kriauza, the deputy director of 
the State Health Insurance Fund. On 5-6 June 2009, an international 
congress on Patient Safety in Dentistry took place in Trakai, and 
the practices and experiences of the Baltic States on questions 
related to patient safety were shared. During this congress, the 
Estonian and Latvian dental associations and the Lithuanian Dental 
Chamber passed a resolution that emphasised the safety of patients. 
This implemented a set of important measures to ensure safe 
dental care. Sir Liam Donaldson’s quote was often remembered 
throughout the course of the event: “To err is human, to cover up 
is unforgivable and to fail to learn is inexcusable.”

Meeting of the Lithuanian and Latvian delegations in Trakai

Dr. Orlando Monteira da Silva, President of the Council of European 
Dentists, reading a lecture at the congress 
      
After the annual meeting of the Baltic dental associations in 
Palanga on 21-22 September 2012, a resolution was passed 
on a “Joint Baltic strategy for dental health for 2013-2020”.  
The resolution was revised during a meeting in Tartu on 
7-8 June 2013.

JAV, Rusijos ir kitų šalių lektorių pranešimus odontologijos, 
sveikatos politikos klausimais. 
   
Kuriant Lietuvos Respublikos odontologų rūmų įstatymą 
iniciatoriai ir rengėjai, vėliau rūmų vadovai, tarybos nariai itin 
įdėmiai išnagrinėjo odontologijos plėtros patirtį kaimyninėse 
šalyse. 
   
2005 m. gegužės 27 dienos tarybos posėdyje diskutuota 
su Latvijos odontologų asociacijos prezidentu Guntis 
Žīgursu, tarybos nare Anda Brinkmane, Latvijos valstybinio 
odontologijos centro direktoriumi Andis Paeglītisu, o tų 
pačių metų liepos 1 dieną tarybos nariai susitiko su Estijos 
odontologų asociacijos tarybos nare užsienio ryšiams Piret 
Väli bei Suomijos odontologų asociacijos vykdomuoju 
direktoriumi Matti Pöyry. 

Lietuvos, Latvijos ir Estijos kolegos priėjo prie bendros 
nuomonės, kad reikia sugrąžinti buvusią tradiciją trims Baltijos 
valstybėms dažniau keistis patirtimi, bendrauti.
   
2005 m. per spalio mėnesį vykusį susitikimą Rygoje 
pasirašytas Baltijos šalių odontologų asociacijų nuolatinio 
bendradarbiavimo susitarimas.

Baltijos šalių odontologų asociacijų atstovų susitikimas Rygoje

Su kolegomis iš Latvijos ir Estijos buvo susitarta, kad 
odontologijos organizavimo patirtimi Lietuvos odontologų 
rūmai dalinsis ne rečiau kaip kartą per metus. 
   
2006 m. vasario 10 d. Vilniuje trys Baltijos šalys ir Lenkija 
surengė konferenciją „Odontologijos aktualijos“. Joje 
pranešimus skaitė kolegos iš Latvijos Guntis Žīgursas, 
Modris Dzenītisas, Andis Paeglītisas, Estijos odontologų 
asociacijos prezidentas Kristianas Guttonannas, Lenkijos 
gydytojų rūmų tarybos narė Anna Lella ir Lietuvos 
odontologų rūmų pirmininkė doc. A. Tutkuviuenė, tarybos 
pirmininkės pavaduotojas P. Ralys, Seimo Sveikatos reikalų 
komiteto pirmininkė D. Mikutienė, sveikatos apsaugos 
ministras Ž. Padaiga, Valstybinės ligonių kasos direktoriaus 
pavaduotojas V. Kriauza. 
   
2009 m. birželio 5–6 dienomis Trakuose vykęs tarptautinis kongresas 
„Pacientų sauga odontologijoje“ suvienijo Baltijos šalių patirtį 
pacientų saugos klausimais. Jo metu Estijos ir Latvijos odontologų 
asociacijos ir Lietuvos odontologų rūmai priimė rezoliuciją, kurioje 
pabrėžiama, kad pacientų sauga – tai svarbių priemonių taikymas 
siekiant užtikrinti saugią odontologinę priežiūrą. Kongrese keliskart 
prisiminta L. Donaldsono mintis: „Klysti – žmogiška, slėpti klaidas – 
nedovanotina, nesimokyti iš klaidų – neatleistina.“

Lietuvių ir latvių delegacijų susitikimas Trakuose

Kongrese paskaitą skaitė Europos odontologų tarybos 
prezidentas dr. Orlandas Monteiras da Silva. 
      
Po kasmetinių Baltijos valstybių odontologų asociacijų atstovų 
susitikimų 2012 m. rugsėjo 21–22 d. Palangoje buvo priimta 
rezoliucija „Dėl bendros Baltijos šalių burnos sveikatos strategijos 
2013–2020 m.“.  2013 m. birželio 7–8 d.  per susitikimą Tartu 
ji buvo patikslinta. 
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Representatives of the Estonian, Latvian and Lithuanian 
associations in Palanga

A resolution on a “Joint Baltic strategy for dental health for 2013-
2020” is approved

Meeting of the representatives of Baltic dental associations 
in Tartu

The Lithuanian Dental Chamber is glad that the last few 
years have led to closer ties with the German Dental 
Association (BZÄK), an organisation that has especially 
historical roots.
    

In March of 2012, a delegation from the Lithuanian Dental 
Chamber visited the German Dental Association in Berlin 
to see firsthand how a quality management model can 
function in the field of dentistry. The president of the 
German Dental Association, Dr. Peter Engel, and his 
team introduced the leaders and delegation members 
of the Lithuanian Dental Chamber to the theoretical 
aspects of implementing such a model and gave them 
an opportunity to visit a dental clinic and talk to dentists 
and members of their team about relevant issues. 
    
A German delegation under the leadership of Peter 
Engel (PHOTOS) paid a return visit to the Lithuanian 
Dental Chamber in April of 2013. Having listened to Doc. 
Tutkuvienė’s, Doc. V. Brukienė’s and B. Einars’ (Master 
of Management) presentations on dental organisation, 
dental disease prevention and quality management, our 
German colleagues found many points of contact. They 
emphasised that the German Dental Association has the 
status of an internal and external auditor, and that the 
political will of high-ranking healthcare officials is very 
important in solving dental disease prevention problems. 
Discussions led to the conclusion that such meetings 
were mutually beneficial. 

Estijos, Latvijos ir Lietuvos asociacijų atstovai Palangoje

Palangoje priimama rezoliucija „Dėl bendros Baltijos šalių 
burnos sveikatos strategijos 2013–2020 m.”

Baltijos valstybių odontologų asociacijų atstovų susitikimas 
Tartu

Lietuvos odontologų rūmai džiaugiasi pastaraisiais 
metais užsimezgusiais itin glaudžiais ryšiais su stipriais, 
senas istorines tradicijas turinčiais Vokietijos dantų 
gydytojų rūmais (BZÄK).

2012 m. kovo mėn. Berlyne, Vokietijos dantų gydytojų 
rūmuose,  Lietuvos odontologų rūmų delegaci ja 
turėjo progos įsitikinti ,  kaip odontologijoje realiai 
funkcionuoja kokybės vadybos modelis.  Vokietijos 
dantų gydytojų rūmų prezidentas dr. Peteris Engelis 
su komanda supažindino Lietuvos odontologų rūmų 
vadovus ir delegacijos narius su teoriniais šio modelio 
įgyvendinimo aspektais bei sudarė galimybių apsilankyti 
odontologijos klinikoje ir pabendrauti šiuo ir kitais 
klausimais su gydytojais bei jų komandos nariais. 
    
2013 m. balandžio mėn. su atsakomuoju vizitu dr. Peterio 
Engelio vadovaujama delegacija lankėsi Lietuvos 
odontologų rūmuose. Išklausę doc. A. Tutkuvienės, doc. 
V. Brukienės, vadybos magistro B. Einarso pranešimus 
odontologijos organizavimo, burnos ligų profilaktikos 
bei kokybės užtikrinimo klausimais, kolegos vokiečiai 
rado daug sąlyčio taškų, pabrėžė, kad Vokietijos dantų 
gydytojų rūmai turi tiek vidaus, tiek išorinio auditoriaus 
statusą ir kad yra svarbi aukščiausio lygio sveikatos 
priežiūros pareigūnų politinė valia sprendžiant burnos 
ligų profilaktikos klausimus. Diskutuojant prieita prie 
bendros nuomonės, kad tokie susitikimai naudingi 
abiem pusėms. 
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Representatives of German and Lithuanian dental associations 

The German colleagues of the Lithuanian Dental Chamber have 
been invited to the 10 year anniversary of the organisation, and 
representatives of the Chamber are getting prepared to learn about 
organisational quality indicators and the field of management. 

The heads of the Dental Chamber and a delegation of Chamber 
members was invited to participate (PHOTOS) in the German 
Dental Days in Frankfurt on 8-9 November 2013. It was here that 
they had a chance to talk to the leaders of dental associations from 
Switzerland, Italy, France, Poland, Austria, Turkey and Luxembourg 
as well as the president of the Council of European Dentists (CED), 
Wolfgang Doneus. 

Vokietijos ir Lietuvos odontologų rūmų atstovai 

Kolegos iš Vokietijos laukiami Lietuvos odontologų rūmų 
10-mečio minėjime, o rūmų atstovai ruošiasi vykti pasisemti 
patirties organizacinėje kokybės rodiklių bei vadybos srityje. 

2013 metų lapkričio 8–9 dienomis Lietuvos odontologų 
rūmų vadovai su delegacija buvo pakviesti dalyvauti 
Vokietijos dantų gydytojų dienose Frankfurte. Čia turėjo 
progos pabendrauti su Šveicarijos, Italijos, Prancūzijos, 
Lenkijos, Austrijos, Turkijos, Liuksemburgo odontologų 
asociacijų vadovais ir kitais bei Europos odontologų 
tarybos (Council of European Dentists; CED) prezidentu 
dr. Wolfgangu Doneusu.
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THE ASSOCIATION OF 
DENTISTS
Marijus Aleksiejūnas
Chairman

Formerly the Lithuanian Society of Private Dentists, was founded 
on 8 January 1994 by the initiative of private dentists. At the 
time, private dental care offices were establishing themselves in 
Lithuania, and the necessity for dental professionals to unite arose.

GYDYTOJŲ ODONTOLOGŲ 
DRAUGIJA
Gydytojų odontologų draugijos pirmininkas 
Marijus Aleksiejūnas

Buvusi Lietuvos privačių gydytojų stomatologų bendrija,  įkurta 
1994 m. sausio 8 d. privačių gydytojų odontologų pastangomis. 
Tuo metu Lietuvoje buvo steigiami privatūs odontologijos 
kabinetai, tad gydytojams atsirado poreikis vienytis.

Po kursų su prof. Angelo Putignano Druskininkuose, 2013 m. After lectures with Prof. Angelo Putignano in Druskininkai, 2013.

Rūmų atstovai ir vieni iš draugijos kūrėjų (iš kairės doc. dr. A. Tutkuvienė, 
V. Raslanienė, A. Šeikus) sveikina draugiją 15 metų veiklos proga. 

Representatives of the Dental Chamber and some of the founders of 
the association (from the left: Doc. Dr. A. Tutkuvienė, V. Raslanienė, A. 
Šeikus) congratulate the association on their 15 year anniversary. 
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Over the past ten years, the Association has focused a lot of 
attention on informal education, bringing together dentists 
who have a progressive approach to patient overtreatment, 
which is becoming a problem in the gradually commercialising 
practice of medicine. This is why phrases such as “minimal 
invasion”, “prevention” and “early diagnosis” are frequently 
heard in the annual conferences of the Association of Dentists. 
The Association is  one of the publishers of the Stomatology, 
Baltic Dental and Maxillofacial Journal. The Association is also 
active in social activity of dentists – it organises skiing trips 
to the Alps for members who are winter sport enthusiasts 
and encourages participation in a cycling expedition in the 
fall. Apart from this, it is the main sponsor of the Nida Open 
dentists’ tennis tournament. Members of the Association have 
also founded a musical collective called Centrinė Okliuzija, 
which occasionally invites members to concerts.

Per pastaruosius dešimt metų draugija didelį dėmesį skiria 
neformaliajam švietimui, taip suburdama odontologus, kuriems 
nesvetimas pažangus požiūris į pacientų pergydymo (angl. 
overtreatment) problemą vis labiau komercine tampančioje 
medicinoje. Todėl kasmetinėse gydytojų odontologų draugijos 
konferencijose Druskininkuose dažnai skamba tokie terminai, 
kaip „minimali invazija“, „profilaktika“ ir „ankstyva diagnostika“. 
Draugija taip pat yra viena žurnalo „Stomatologija, Baltic Dental 
and Maxillofacial Journal“ leidėjų. Asociacija aktyviai dalyvauja 
ir odontologų socialinėje veikloje – organizuoja narių, žiemos 
sporto mėgėjų slidinėjimo keliones į Alpes, taip pat dviračių 
mėgėjus pakviečia į rudeninį dviračių žygį. Be to, yra pagrindinė 
odontologų teniso varžybų „Nida Open“ rėmėja . Gydytojų 
odontologų draugijos nariai yra įkūrę muzikinį odontologų 
kolektyvą „Centrinė Okliuzija“, kuris kartkartėmis pakviečia 
draugijos narius į koncertus.

LIETUVOS BURNOS 
HIGIENISTŲ DRAUGIJA 
Lietuvos burnos higienistų draugijos pirmininkė 
Danguolė Mieldažienė

Lietuvos burnos higienistų draugija – tai visuomeninė 
organizacija, vienijanti burnos higienistus Lietuvoje. Savo 
veiklą draugija pradėjo 1999 metais. Draugiją padėjo 
įsteigti bei pirmuosius veiklos žingsnius globojo gydytoja 
periodontologė prof. A. Pūrienė. Profesorė ragino burnos 
higienistus  tobulinti profesinę kvalifikaciją ir aktyviau įsitraukti 
į draugijos veiklą.

LITHUANIAN ASSOCIATION 
OF DENTAL HYGIENISTS 

Danguolė Mieldažienė, Chairwoman of the Lithuanian 
Association of Dental Hygienists

The association is a non-governmental organisation that 
unites dental hygienists across Lithuania. The Association 
began its activity in 1999. The establishment and the very 
first steps of the association were supervised by periodontist 
Prof. A. Pūrienė. The professor encouraged other dental 
hygienists to develop their professional qualification and 
actively participate in the activity of the association. 

Lietuvos burnos higienistų draugijos nariai The Lithuanian Association of Dental Hygienists
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The dental hygienists’ founding conference took place on 7 May 
1999, in Vilnius. 27 dental hygienists participated in the event. Gitana 
Rėderienė was elected as the first chairwoman of the Association. 

From 1999 to 2007, several members held the position of 
chairman. Gitana Rėderienė was elected as chairwoman at the 
founding congress. She held this position from 1991 to 2001. 
Later this position was taken up by Edita Brasaitė (2002–2004), 
Laima Kezienė (2004–2005) and Danguolė Mieldažienė (from 
2005 to the present). Currently, the council of the associations is 
composed of the following members: Rima Adomaitienė, Lina 
Sutkevičienė, Rita Juchnevičienė and Sandra Čepulkauskienė. 

Presently, dental hygienists are trained in the colleges of Kaunas, 
Klaipėda, Šiauliai, Panevėžys and Utena, as well as the Faculty of 
Dentistry at the Lithuanian University of Health Sciences. A total of 
635 dental hygiene specialists have been prepared up to date. 

However, only 2 dental hygienists in Lithuania are involved in 
conducting scientific research: Dr. Jūratė Zūbienė and Kristina 
Saldūnaitė. Dr. Jūratė Zūbienė defended her dissertation on the 
“Assessment of the Epidemiological Situation of Dental Diseases 
in middle and old-aged residents of Kaunas” in 2010, and, 
likewise, Dr. Kristina Saldūnaitė defended her dissertation on the 
“Assessment of Tooth Decay Prevention Possibilities for 7-12 year 
old schoolchildren in Lithuania”. The research data provided by the 
latter indicates that the prevalence of tooth decay among 7-8 year-
old schoolchildren from ten different Lithuanian counties reached 
20.4 percent, with a DFMT index of 0.33, and the prevalence of 
tooth decay on the permanent teeth of 12-year-olds reached 66.9 
percent, with a DFMT index of 1.93. The average dental hygiene 
index of all the children participating in the study was 0.997 points: 
0.896 points in the 7-8 y.o. group and 1.03 among 12-year-olds. 
This data demonstrates that dental hygienists are important and 
necessary, especially when working with school-aged children.

Just as it was at the beginning of the association’s operation, one of 
the principal areas of activity is still the organisation of qualification 
improving events, i.e., seminars, conferences and courses. Every year, 
dental hygienists, dentists and dental assistants are invited to attend 
at least two events – one in the spring and another in the autumn. 

On 14 August 2011, a meeting with the Finnish, Norwegian Latvian 
and Swedish members of the Baltic “Dental Hygiene / Oral Health” 
program of the international NORDPLUS project took place. The 
meeting was attended by representatives of all the Lithuanian 
institutions of higher education that train dental hygienists.

Professionals’ days and various social campaigns are organised 
along with the students and lecturers at the Oral and Dental 
Care Department of the Kaunas College of Medicine. On dental 
professionals’ day, dental hygiene students consult members 
of the Kaunas College academic community on questions 
related to oral hygiene and have the opportunity to meet 
representatives of various companies that sell oral hygiene 
products and new products. During social campaigns, students 
and lecturers visit day centres in Kaunas where they teach 
children about dental hygiene habits through play.  The role 
of the dental hygienist, as a specialist, should be inextricably 
linked to the prevention of oral and dental disease. In order to 
ensure great oral hygiene both among children and adults, the 
principle of team work must exist, making dental hygienists 
essential members of the team providing dental care services. 
This understanding and model of team work is having a hard 
time taking root in the Lithuanian healthcare system.

 Steigiamoji burnos higienistų konferencija įvyko 1999 gegužės 7 
dieną Vilniuje. Joje dalyvavo 27 burnos higienistai. Pirmąja draugijos 
pirmininke išrinkta Gitana Rėderienė. 

Nuo 1999 iki 2007 metų pasikeitė ne vienas draugijos pirmininkas.  
1999–2001 m. pirmininke  išrinkta Gitana Rėderienė, 2002–2004 
m. – Edita Brasaitė, 2004–2005 m. – Laima Kezienė, nuo 2005 iki 
dabar – Danguolė Mieldažienė. Šiuo metu draugijos taryboje yra 
Rima Adomaitienė, Lina Sutkevičienė, Rita Juchnevičienė ir Sandra 
Čepulkauskienė. Burnos higienistai rengiami Kauno, Klaipėdos, 
Šiaulių, Panevėžio, Utenos kolegijose bei Lietuvos sveikatos mokslų 
universiteto Odontologijos fakultete. Jau yra parengti 635 burnos 
higienos specialistai. 

Mokslinę veiklą plėtojančių burnos higienisčių Lietuvoje yra tik dvi – 
dr. Jūratė Zūbienė ir dr. Kristina Saldūnaitė. 2010 m. disertaciją tema 
„Kauno miesto vidutinio ir senyvo amžiaus žmonių odontologinių 
ligų epidemiologinės situacijos vertinimas“ apgynė dr. Jūratė 
Zūbienė, o 2011 m. tema „Dantų ėduonies profilaktikos galimybių 
vertinimas Lietuvoje tarp 7–12 metų amžiaus moksleivių“ – dr. 
Kristina Saldūnaitė.

Pastarojo mokslinio tyrimo duomenimis, dešimtyje Lietuvos 
apskričių centrų tarp 7–8 metų moksleivių dantų ėduonis paplitęs 
20,4 proc., KPI-D yra 0,33, o dvylikamečių dantų ėduonis sudaro 
66,9 proc., KPI-D – 1,93. Visų tirtų vaikų burnos higienos indekso 
vidurkis buvo 0,997 balo: 7–8 m. amžiaus grupės – 0,896 balo, o 
12 m. – 1,03 balo. Šie duomenys rodo, kad burnos higienistai yra 
svarbūs ir reikalingi, ypač dirbdami su mokyklinio amžiaus vaikais.

Ir draugijos veiklos pradžioje, ir dabar viena pagrindinių jos veiklos 
sferų yra organizuoti kvalifikacijos tobulinimo renginius – seminarus, 
konferencijas, kursus. Kiekvienais metais ne tik burnos higienistai, bet 
ir gydytojai odontologai, gydytojų odontologų padėjėjai kviečiami 
į mažiausiai du renginius – pavasarį ir rudenį. 
 
2011 10 14 vyko susitikimas su tarptautinio projekto „Nordplus – 
Baltic“ tinklo programos „Dental hygiene / Oral Health“ dalyviais 
iš Suomijos, Norvegijos, Latvijos, Švedijos. Šiame susitikime taip 
pat dalyvavo visų Lietuvos aukštųjų mokyklų, rengiančių burnos 
higienistus, atstovai.

Kartu su Kauno kolegijos Medicinos fakulteto Burnos ir dantų 
priežiūros katedros dėstytojais ir studentais rengiamos profesijos 
dienos bei socialinės akcijos. Per profesijos dienas burnos higienos 
specialybės studentai konsultuoja Kauno kolegijos bendruomenės 
narius burnos sveikatos klausimais ir taip turi galimybę susipažinti su  
skirtingų firmų atstovų, prekiaujančių burnos priežiūros produktais, 
naujovėmis. Socialinių akcijų metu studentai kartu su dėstytojais 
vyksta į Kaune esančius dienos centrus, kur žaisdami ugdo vaikų 
burnos higienos įgūdžius. 

Burnos higienistai atlieka svarbų vaidmenį įgyvendinant dantų 
ėduonies profilaktikos programas. Jie vaikams taiko procedūras, 
užtikrinančias geresnę dantų mineralizaciją, formuoja vaikų burnos 
higienos įpročius. Yra duomenų, kad, pradėjus taikyti ėduonies 
profilaktikos priemones nuo vaikystės, ėduonies paplitimas žymiai 
sumažėja ir tarp suaugusiųjų. Sveikų dantų išsaugojimas padeda 
išsaugoti visavertę kramtymo funkciją. Užtikrinant burnos ir dantų 
ligų profilaktiką burnos higienisto kaip specialisto vaidmuo turi būti 
neatsiejamas. Siekiant puikios vaikų ir suaugusiųjų burnos higienos 
turėtų egzistuoti komandinio darbo principas,  kai odontologinės 
priežiūros paslaugas teikiančios komandos vienas narių yra burnos 
higienistas. Šis komandinio darbo supratimo modelis sunkiai 
įsitvirtina Lietuvos sveikatos sistemoje.
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CHANGES AND INNOVATION 
LEAD DENTAL TECHNICIANS 
FORWARD
Raimundas Bagdonas, Chairman of Lithuanian Association of 
Dental Technicians

In Lithuania, dental technicians began to be trained from 1951. 
Up to 1993, dental technicians shared their experience and 
knowledge in the specially set up Dental Technicians’ Section of 
the Scientific Stomatology Association. This section organised 
lectures and presented a variety of relevant research. In 1994, the 
only modern dental technician training laboratory in the Baltics 
of the time was set up with state funding in the Kaunas School of 
Medicine. This educational institution had a great influence on 
the growing number of professionals – as it became the centre 
for medical and social science studies, the school used the new 
laboratory to train qualified dental technicians and ensure the 
improvement of the specialists that worked there by organising 
training seminars and professional qualification courses.

The spring of 1994 marked a new chapter in the professional history of 
dental technicians at the Kaunas School of Medicine – the Lithuanian 
Association of Dental Technicians (LUDT) was established. Its sole 
purpose was to bring specialists together and encourage their close 
cooperation, exchange of knowledge and improvement as a team. 
In 2004, when the Lithuanian Dental Chamber was founded, the 
activity of the Lithuanian Association of Dental Technicians was 
temporarily suspended, but the Association itself was not.

In April of 2010, a new stage of operations began – an 
initiative group decided to revive the activity of the Lithuanian 
Association of Dental Technicians. This time the decision was 
made to do without mass participation. Bringing together all 
of Lithuania’s dental technicians is no longer the goal. The 
specifics and levels of different dental technician laboratories 
are very varied, as are the people themselves, which is why 
today every individual has the possibility to choose whether 

POKYČIAI IR INOVACIJOS 
VEDA DANTŲ TECHNIKUS 
PIRMYN
Lietuvos dantų technikų sąjungos pirmininkas 
Raimundas Bagdonas

Dantų technikai Lietuvoje pradėti rengti 1951 m. Iki 1993 
m. dantų technikai patirtimi bei žiniomis dalijosi specialiai 
sukurtoje Mokslinės stomatologų draugijos Dantų technikų 
sekcijoje – čia būdavo organizuojamos paskaitos, rodomi įvairūs 
aktualūs darbai. Nuo 1994 m., gavus LR Vyriausybės dotaciją, 
Kauno aukštesniojoje medicinos mokykloje buvo įkurta tuo 
metu vienintelė Pabaltijyje moderni dantų technikų mokymo 
laboratorija. Ši mokymo institucija turėjo didžiulę reikšmę 
profesionalų augimui – tapusi medicinos ir socialinių mokslo 
studijų centru, mokykla naujoje dantų technikų rengimo 
laboratorijoje rengė kvalifikuotus profesionalus, rūpinosi 
dirbančių specialistų tobulimu, organizavo mokymus bei 
profesinius kursus. 

1994 m. pavasarį Kauno aukštesniojoje medicinos mokykloje 
buvo atverstas dar vienas profesinio dantų technikų rengimo 
istorijos puslapis – įkurta Lietuvos dantų technikų sąjunga 
(toliau – LDTS). Jos tikslas buvo suburti specialistus, skatinti 
juos glaudžiai bendradarbiauti, dalintis žiniomis ir tobulėti 
komandoje. 2004 m., įkūrus Lietuvos Respublikos odontologų 
rūmus, Lietuvos dantų technikų sąjungos veikla buvo 
sustabdyta, tačiau neuždaryta.

2010 m. balandį pradėtas naujas veiklos etapas – iniciatyvinė 
grupė nusprendė atkurti Lietuvos dantų technikų sąjungos 
veiklą. Šį sykį buvo atsisakyta masiškumo. Į LDTS nėra siekiama 
suburti visus Lietuvos dantų technikus – dantų technikų 
laboratorijų darbo specifika ir lygis labai įvairus, žmonės 
skirtingi, todėl šiandien kiekvienas turi galimybę rinktis – būti 
sąjungos dalimi ar ne. Pagrindinės LDTS veiklos kryptys išliko 
nepakitusios – siekiama atstovauti dantų technikų interesams 

Lietuvos dantų technikų sąjungos nariai The Lithuanian Association of Dental Technicians
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to be part of the Association or not. The main direction of 
LUDT activity remained the same: representing the interests 
of dental technicians in all institutions and non-governmental 
organisations as well as encouraging professional improvement.

At the moment, the Association is composed of 147 members 
who actively cooperate with the Lithuanian Dental Chamber 
(all members of the Dental Chamber Council are also members 
of the Lithuanian association of Dental Technicians). Unity, 
cooperation and the aim to achieve a higher level of work are 
the fundamental criteria that the like-minded members of the 
association have set as their priorities. The ability to appealingly 
restore teeth and retain their functional aspects requires not 
only great professional training but also great knowledge of the 
most advanced work methods, creativity and close cooperation 
of specialists. Members of the association have the opportunity 
to improve their qualification, search for new methods as well 
as participate in congresses and conferences where dental 
technicians and dentists give presentations on relevant topics. The 
younger generation is not forgotten – LUDT actively cooperates 
with educational institutions, organising practical seminars for 
students, providing internship positions, cooperating on student’s 
final papers and providing employment when their studies are 
over.However, the objectives of the organisation do not end 
here. LDTS does not only strive to share the newest information, 
it also encourages specialists to be role models and conduct 
themselves honourably in their work as well as to be socially 
responsible citizens. The association actively executes various 
social projects and organises charity events. 

Innovative technology, advances in the IT area and new materials 
play a large role in the work of dental technicians, making change 
a crucial key word for the near future. If we want to survive and 
adapt to change, we have to have the knowledge and desire 
to do so. The important aspects in such a situation are a good 
education, life-long learning and cooperation between specialists 
in order to find the best possible solutions. And this is what is 
most important in shaping the guidelines for the future projects 
of the Lithuanian Association of Dental Technicians.

visose institucijose bei  visuomeninėse organizacijose, skatinti 
profesinį tobulėjimą. 

Šiuo metu sąjunga vieni ja 147 narius ,  aktyviai 
bendradarbiaujama su Odontologų rūmais (vis i 
Odontologų rūmų tarybos nariai yra ir Lietuvos dantų 
technikų sąjungos nariai). Vienybė, bendradarbiavimas, 
aukštesnio darbo lygio siekis – pamatiniai kriterijai, kuriuos 
išskiria į sąjungą susibūrę bendraminčiai. Gebėjimas 
patraukliai sutvarkyti burną išlaikant funkcinius poreikius 
reikalauja ne tik gero profesinio pasirengimo, naujausių 
darbo metodų išmanymo, bet ir kūrybiškumo, glaudaus 
specialistų bendradarbiavimo. Sąjungos nariai turi 
galimybę tobulintis, ieškoti naujovių, organizuojami 
suvažiavimai, konferencijos, kuriose dantų technikai 
kartu su gydytojais odontologais pristato pranešimus 
aktualiomis temomis. Nepamirštama ir jaunoji karta – 
LDTS aktyviai bendradarbiauja su mokymo institucijomis, 
studentams rengia praktinius užsiėmimus, suteikia 
praktikos vietas, bendradarbiauja rengiant diplominius 
darbus, o pasibaigus studijoms ir įdarbina.

Tačiau organizacijos tikslai čia nesibaigia. Siekiama ne tik 
dalintis naujausiomis žiniomis, bet ir skatinti specialistus 
likti pavyzdingais bei sąžiningais tiesioginiuose darbuose, 
būti socialiai atsakingais piliečiais – sąjunga aktyviai 
įgyvendina įvairius visuomeninius projektus, organizuoja 
labdaros renginius. 

Dantų technikų darbe didžiulį vaidmenį vaidina inovatyvios 
technologijos, aktualūs pasiekimai IT srityje, naujos 
medžiagos, todėl kaita – esminis artimiausio laikotarpio 
raktažodis. Norėdami išgyventi ir priimti pokyčius, visų 
pirma turime turėti žinių bei noro prisitaikyti. Tokioje 
situacijoje svarbiausia – geras išsilavinimas, visą gyvenimą 
trunkantis mokymasis, specialistų bendradarbiavimas 
siekiant rasti geriausius atsakymus. O tai yra svarbiausia 
formuojant Lietuvos dantų technikų sąjungos ateities 
projektų gaires.

LIETUVOS ENDODONTOLOGŲ 
DRAUGIJA
Lietuvos endodontologų draugijos pirmininkas 
doc. dr. Saulius Drukteinis

Šiemet sukanka 20 metų, kai buvo įkurta Lietuvos 
endodontologų draugija (toliau – LED). Atkūrus Lietuvos 
nepriklausomybę LED buvo viena pirmųjų draugijų, 
pradėjusių aktyviai skleisti modernios endodontologijos 
mokslo ir praktikos žinias, kurios buvo būtinos odontologams. 
Kartu užaugo ir ištisa Lietuvos endodontologų pedagogų, 
mokslininkų, praktikų bei lektorių karta. Endodontologijos 
praktikos, ikidiplominių ir podiplominių studijų bei mokslo 
progresas Lietuvoje šiandien yra akivaizdus, atitinka 
aukščiausius tarptautinius standartus ir neabejotinai yra 
neatsiejamas nuo LED veiklos.  

THE LITHUANIAN ASSOCIATION 
OF ENDODONTISTS
Doc. Dr. Saulius Drukteinis, Chairman of Lithuanian Association of 
Endodontists 

This year marks the 20 year anniversary of the Lithuanian 
Association of Endodontists (LAE). With the restoration of 
Lithuanian independence, the LAE was the first of professional 
associations to start spreading theoretical and practical 
knowledge of the science of endodontology, which is crucial for 
dental care professionals. At the same time, an entire generation 
of Lithuanian endodontists -academics, scientists, practitioners 
and lecturers grew up. The progress of endodontic practice, 
undergraduate and postgraduate studies and science in 
Lithuania is now undeniable and meets the highest international 
standards as well as being an inextricable part of LAE activity. 
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One of the most significant turn ing points in the activity and 
development of the LAE in recent years was when it was granted 
full membership in the European Society of Endodontology (ESE). 
On 23 October 2010, during the General Assembly of the ESE in 
Lisbon, Portugal, the decision to grant full membership to the LAE 
was announced. This is not just a matter of prestige, it also meant 
international recognition of the association. We take pride in the fact 
that, during the ESE congress session for scientists and academics, 
one of two presentations on studies of endodontology and their 
development in European universities was presented by Lithuanian 
representative, Prof. V. Pečiulienė. It is great to see that our researchers 
are invited to work in the ESE Research Committee, and our dental 
study programmes are presented to all of Europe as a great example. 

The Lithuanian Association of Endodontists continues to develop 
the idea of ENDOBALTIC, a conference for endodontists in the 
Baltics. We expect our colleagues to show a lot of interest in 
ENDOBALTIC 2014, during which experience will be shared by as 
many as 6 famous presenters from the USA, Brazil, Holland, Great 
Britain, Belgium and Switzerland. The LAE hopes that this event 
will become a long-standing tradition and a significant event for 
endodontics in the entire Baltic region. 

The Lithuanian Association of Endodontists will continue organising 
biannual LAE conferences in which endodontists of Lithuania and 
their foreign counterparts can share their experience. It will also 
continue to encourage researchers to conduct studies in the field of 
endodontology and present their findings in LAE and international 
conferences, as well as actively cooperate with Lithuanian and 
foreign universities and other professional organisations.

Vienu reikšmingiausių pastarųjų metų LED veiklos ir plėtros 
posūkių drąsiai galime vadinti tai, kad LED tapo teisėta 
Europos endodontologų asociacijos (ESE) nare. 2010 
metų spalio 23 dieną Lisabonoje (Portugalija) Europos 
endodontologų asociacijos generalinėje asamblėjoje 
buvo paskelbtas sprendimas apie teisėtą LED narystę šioje 
organizacijoje. Tai ne tik prestižas, bet ir tarptautinis draugijos 
pripažinimas. Galime didžiuotis, kad ESE kongreso metu 
vykusioje mokslininkų ir pedagogų sesijoje vieną iš dviejų 
pranešimų apie endodontologijos studijas ir jų plėtrą Europos 
universitetuose pristatė Lietuvos atstovė prof. V. Pečiulienė. 
Džiugu, kad mūsų mokslininkai kviečiami dirbti ESE Mokslo 
komitete, o odontologijos studijų programos pristatomos 
Europai kaip pavyzdys. 

Lietuvos endodontologų draugija ir toliau plėtoja Baltijos šalių 
endodontologų konferencijos „Endobaltic“ idėją. Tikimasi ypač 
didelio kolegų susidomėjimo konferencijoje „Endobaltic 2014“, 
kurioje patirtimi dalinsis net 6 garsūs lektoriai iš JAV, Brazilijos, 
Olandijos, Didžiosios Britanijos, Belgijos, Šveicarijos. Norėtųsi 
tikėti, kad šis renginys taps ilgamete tradicija ir reikšmingu 
endodontologijos įvykiu Baltijos regione. 

   Lietuvos endodontologų draugija ir toliau kas dveji metai 
rengs įprastines LED konferencijas, kuriose kartu su užsienio 
kolegomis patirtimi dalinsis Lietuvos endodontologai, 
skatins Lietuvos mokslininkų iniciatyvą atlikti mokslo darbus 
endodontologijos srityje ir juos pristatyti LED ir tarptautinėse 
konferencijose. Kaip ir ligi šiol, aktyviai sieks bendradarbiauti 
su Lietuvos ir užsienio šalių universitetais, kitomis profesinėmis 
organizacijomis.

Europos endodontologų asociacijos Generalinės asamblėjos 
dalyviai. 2010 m. spalio 23 d., Lisabona, Portugalija.

Participants at the General Assembly of the European Society of 
Endodontology. 23 October 2010. Lisbon, Portugal.
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LIETUVOS GYDYTOJŲ 
ODONTOLOGŲ 
PADĖJĖJŲ ASOCIACIJAI 
15-KA METŲ
Lietuvos gydytojų odontologų padėjėjų asociacijos 
pirmininkė Teresė Ravickienė

Lietuvos gydytojų odontologų padėjėjų bendrija įkurta 1999 
metais Vilniuje. Vėliau ji pervadinta Gydytojų odontologų 
padėjėjų asociacija. Asociacijos pirmininke išrinkta Teresė 
Ravickienė. Neaišku buvo, kaip organizuoti darbą, nes 
Lietuvoje nebuvo iš ko pasimokyti, analogiškų organizacijų 
niekada nėra buvę. Patirties ir informacijos teko semtis iš JAV 
organizacijos „American Dental Assistants Association“. Šios 
organizacijos vadovybė atsakė į daugelį rūpimų klausimų, 
nurodė gaires, kaip plėtoti draugijos veiklą. 

1996 m. Kauno, Klaipėdos, Šiaulių, Panevėžio ir Utenos 
aukštesniosios medicinos mokyklos  (vėliau perorganizuotos 
į kolegijas) pradėjo ruošti gydytojo odontologo padėjėjus. 
Mokslas trunka 3 metus. Studijuodami būsimieji gydytojų 
odontologų padėjėjai gauna bendrų medicinos žinių, 
mokosi žmogaus anatomijos, fiziologijos, infekcijos 
ontrolės, dantų ir burnos ligų, veido ir žandikaulių sistemos 

THE LITHUANIAN 
ASSOCIATION OF DENTAL 
ASSISTANTS CELEBRATES 
15 YEARS
Teresė Ravickienė
Chairwoman of Lithuanian Society of Dental Assistants 

The Lithuanian Society of Dental Assistants was founded 
in 1999 in Vilnius and was later renamed as the Association 
of Dental Assistants. Teresė Ravickienė was elected as the 
chairman of the association. Many questions had to be dealt 
with about how to organise operations, but there was no 
one in Lithuania the group could learn from – there had 
never been any analogous organisations. It was the American 
Dental Assistants Association that shared its experience and 
information with its Lithuanian counterpart. The leadership 
of the organisation answered many of the questions that 
the Lithuanians were concerned about and suggested some 
guidelines by which to develop the association’s activity. 

In 1996, Lithuanian schools of medical higher education 
(later reorganised into colleges) in Kaunas, Klaipėda, Šiauliai, 
Panevėžys and Utena began to train dental assistants. Studies 
take 3 years. During these studies, future dental assistants 

Gydytojų odontologų padėjėjų draugijos seminaras Seminar for the Association of Dental Assistants
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are taught the fundamentals of general medicine, learning 
human anatomy, physiology, infection control, dental and 
oral disease, diseases of the maxillofacial system and other 
subjects related to their future work alongside a dentist’s 
chair. They are also taught practical skills in 4-handed 
dentistry and the use of dental equipment. The quality of 
the training received by future dental assistants improved 
with every year, and training programmes have now been 
brought up to the level of EU standards. 

Some dental assistants requalify from other fields of medical 
nursing. If they wish to receive or renew their dental 
assistant’s licence, these oral care specialists must amass 50 
post-diploma professional improvement hours in 5 years. Of 
these, the following are mandatory: 2 h infection control, 2 h 
emergency assistance, 2 h professional ethics and 2 h for the 
prevention of oral disease.

Council members of the organisation participate in the 
drafting process of legal acts and normative documents that 
regulate the work of dental assistants, help find employment 
for graduates or colleagues who have lost their jobs, take 
care that members of the association are not affected by 
professional hazards, spread information about ergonomically 
safe work environments in the media as well as present 
changing requirements for infection control and news about 
the maintenance of dental equipment during lectures. 

ligų ir kitų disciplinų, susijusių su būsimu darbu, įgauna 4 
rankų odontologijos praktinio darbo bei odontologinės 
įrangoseksploatavimo  įgūdžių. Būsimųjų gydytojų 
odontologų padėjėjų paruošimo kokybė bėgant metams 
gerėjo, mokymo programos buvo priartintos prie ES 
standartų. 

Dalis gydytojų odontologų padėjėjų yra persikvalifikavę 
iš medicinos slaugos specialybių. Norėdami gauti ar 
pratęsti gydytojo odontologo padėjėjo licenciją, šie 
burnos priežiūros specialistai turi per 5 metus surinkti 50 
podiplominio tobulinimosi valandų, iš jų yra privalomos 
2 val. infekcijų kontrolės, 2 val. būtinosios pagalbos, 2 val. 
etikos ir 2 val. burnos ligų profilaktikos. 

Organizacijos tarybos nariai dalyvauja rengiant gydytojų 
odontologų padėjėjų darbą reglamentuojančius teisės 
aktus ir normas, padeda įsidarbinti darbo netekusioms 
kolegėms ar absolventėms, rūpinasi organizacijos nariais, 
kad išvengtų profesinių ligų, per spaudą informuoja apie 
ergonomiškai saugią darbo aplinką, per organizuojamas 
paskaitas – apie pasikeitusius infekcijos kontrolės 
reikalavimus, apie odontologinės įrangos priežiūrą.

LIETUVOS PERIODONTOLOGŲ 
DRAUGIJA 

Lietuvos periodontologų draugijos pirmininkė 
Jūratė Žekonienė

LPD – savarankiška visuomeninė organizacija, vienijanti Lietuvos 
gydytojus periodontologus, gydytojus odontologus, gydytojus 
odontologus specialistus, burnos higienistus bei siekianti plėtoti 
ir skleisti periodontologijos mokslo praktiką ir žinias. Draugijos 
uždaviniai – dalyvauti reglamentuojant gydytojų periodontologų 
ruošimą, gydytojų periodontologų kompetenciją atitinkantį 
darbą ir jų kvalifikacijos kėlimą; tobulinti gydytojų odontologų 
periodontologijos žinias, nagrinėti periodontologinio gydymo 
problemas; rūpintis, kad gydytojai periodontologai nuolat 
keltų kvalifikaciją, teikti sertifikatus; skatinti kūrybinę gydytojų 
periodontologų veiklą ir remti naujų periodontologinių metodų 
įdiegimą į odontologinę praktiką; organizuoti mokslines 
konferencijas, seminarus, pasitarimus ir kitus renginius tiek 
savarankiškai, tiek su kitomis draugijomis, organizacijomis bei 
asociacijomis; skelbti LPD narių mokslinius darbus ir pasiekimus, 
plėtoti viešuosius ryšius. 2014-aisiais LPD skaičiuoja 17 gyvavimo 
ir darbo metų. Steigiamoji draugijos konferencija įvyko 1997 
m. sausio 10 d. Vilniuje, draugijos pirmininke buvo išrinkta 
tuometė Vilniaus universiteto docentė Alina Pūrienė. Nuo 2005 
m. draugijai atstovauja gydytojos periodontologės Jūratės 
Žekonienės vadovaujama taryba.  Nuo 2013 m. LPD yra Europos 
periodontologų draugijos, vienijančios 28 šalis, narė.

LITHUANIAN ASSOCIATION 
OF PERIODONTISTS 

Chairwoman of Lithuanian Association of Periodontists 
Jūratė Žekonienė

LAP is an independent non-governmental organisation that 
brings together Lithuanian periodontists, dentists, dentists-
specialists and dental hygienists and seeks to develop and 
promote the practice and theory of the science of periodontology. 
The objectives of the association are the following: to participate 
in the regulation of education programmes for periodontists, 
ensuring their professional development and that their 
competence corresponds to what is required at work; to develop 
the knowledge of dentists-periodontists; to analyse the problems 
of periodontic treatment; to ensure the constant improvement 
of the qualification of periodontists by issuing certificates; to 
encourage the creative activity of periodontists and to support 
the application of new periodontic methods in dental practice; 
to organise research conferences, seminars, meetings and 
other events both independently and in partnership with other 
associations and organisations; to publish and publicise the 
studies and achievements of fellow LAP members as well as to 
develop public relations. In 2014, the LAP celebrated its 17 year 
anniversary. The founding conference of the association took 
place on 10 January 1997, in Vilnius. Vilnius University docent Alina 
Pūrienė was elected as the first chairwoman of the association. 
From 2005, the association has been represented by a council 
headed by dentist-periodontist Jūratė Žekonienė. In 2013, the LAP 
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became a member of the European Federation of Periodontology, 
which is composed of 28 countries.

Presently, the Lithuanian Association of Periodontists has 75 
members. Apart from the annually growing number of members, 
the LAP also has 4 honorary members: dentist Ona Meilutė, 
dentist periodontist Mikkel Kardel (Norway), professor Irena 
Balčiūnienė and professor Niklaus Lang (Switzerland). Up to date, 
the association has organised 33 scientific-practical conferences, 
including 12 international events and 3 events that were organised 
in partnership with other associations. A total of 140 lectures 
were given, 10 seminars and practical courses organised and 
9 demonstrational lectures on periodontal surgery and dental 
implantation were presented. In 2001, a large international event 
was organised: the first Baltic Sea conference for periodontists, 
which brought together over 500 guests from 13 countries, 
including renowned lecturers and guests from abroad. In 2007, the 
LAP organised an event to commemorate its ten year anniversary. 
Scientific presentations and clinical experience were shared by a 
group of renowned Lithuanian and European lecturers such as 
Prof. N. Lang, Prof. M. Sanz, Prof. U. Skaleric and Prof. G. Juodžbalys.

2013 was a very productive year for the Lithuanian Association 
of Periodontists. In cooperation with the Lithuanian Dental 
Chamber, a revised version of the Lithuanian medical norm MN 
41:2013, “Dentists-periodontists: Rights, duties, competences 
and responsibilities”, was approved.
 
Upon the initiative of the association, the classification of 
Lithuanian and Latin names for periodontal diseases and states 
was revised with the Institute of Lithuanian Language and Culture.

In 2011, the LAP launched its website: 
www.periodontologija.com.

Šiuo metu  Lietuvos periodontologų draugija vienija 75 
narius. Be kasmet didėjančio  LPD narių skaičiaus, draugija 
turi 4 garbės narius, tai gydytoja odontologė Ona Meilutė, 
gydytojas periodontologas Mikkelis Kardelis (Norvegija),  
profesorė Irena Balčiūnienė, profesorius Niklausas Langas 
(Šveicarija). Per draugijos veiklos laikotarpį surengtos  
33 mokslinės praktinės konferencijos: 12  tarptautinių, 
3 organizuotos su kitomis draugijomis. Perskaityta 140 
paskait7, surengta 10 seminarų bei praktikos kursų, 9 
demonstracinės paskaitos periodonto chirurgijos bei dantų 
implantacijos temomis. 2001 m. suorganizuotas didelis 
tarptautinio masto renginys – pirmoji Baltijos jūros šalių 
periodontologų konferencija, subūrusi daugiau nei 500 
svečių iš 13 šalių, garsių užsienio šalių lektorių.  2007 m. 
LPD veiklos dešimtmečiui skirtame jubiliejiniame renginyje 
mokslinius pranešimus skaitė bei klinikine patirtimi 
dalijosi būrys Lietuvos bei Europos šalių garsių lektorių: 
prof. N. Langas, prof. M. Sanzas, prof. U. Skalericas, prof.  
G. Juodžbalys.

Lietuvos periodontologų draugijai 2013 metai buvo 
darbingi ir produktyvūs. Bendradarbiaujant su Odontologų 
rūmais patvirtinta Lietuvos medicinos norma MN 41:2013 
„Gydytojas periodontologas. Teisės, pareigos, kompetencija 
ir atsakomybė“. 

Draugijos iniciatyva bendradarbiaujant su Lietuvių kalbos 
institutu peržiūrėta ir parengta periodonto ligų bei būklių 
klasifikacija lietuvių ir lotynų kalbomis.

Nuo 2011 m. veikia LPD internetinis puslapis 
www.periodontologija.com.

Lietuvos periodontologų draugijos garbės narys profesorius 
Niklaus Lang, 2006 m.

Honorary member of the Lithuanian Association of Periodontists, 
Niklaus Lang, 2006.
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LIETUVOS STOMATOLOGŲ 
- ORTOPEDŲ, 
ORTODONTŲ DRAUGIJOS 
RETROSPEKTYVA, DABARTIS 
IR ATEITIES VIZIJA

LSOOD  prmininkas doc. dr. Alvydas Gleiznys

Lietuvos stomatologų – ortopedų, ortodontų draugija 
(toliau – LSOOD) Lietuvos Respublikos teisingumo 
ministerijoje įregistruota 1995 m. lapkričio 9 d. 
profesoriaus Jono Žekonio iniciatyva, jis tapo pirmuoju 
LSOOD pirmininku. Lietuvos stomatologų  – ortopedų, 
ortodontų draugijai 1996–1999 m. vadovavo profesorius 
Algimantas Šurna, nuo 1999 m. iki šiol LSOOD pirmininkas 
yra docentas A. Gleiznys.

Kartu su žymiausiais Lietuvos odontologais profesoriumi 
A. Šidlausku, docentu J. Jonaičiu, A. Adomaičiu, 
A. Patapavičiene ir kitais draugija subūrė Lietuvos 
Respublikos odontologus – ortopedus ir ortodontus 
į savanorišką visuomeninę organizaciją profesiniam 
bendradarbiavimui, mokslo, studijų, ligų diagnostikos, 
gydymo, profilaktikos, reabilitacijos problemoms spręsti. 

Šiuo metu draugija vienija  43 narius, tarp kurių yra šeši 
LSOOD garbės nariai gydytojai odontologai Monika 
Jurgaitienė, Sofija Kupčinskienė, Jadvyga Pranckūnienė, 
Vladas Stučinskas, Birutė Tamoševienė, Jonas Žekonis. 

Vienas pagrindinių LSOOD uždavinių – tobulinti gydytojų 
odontologų – ortopedų, ortodontų profesinę kvalifikaciją. 
Per savo gyvavimo laikotarpį LSOOD surengė daug  
tobulinimo renginių įvairiais odontologo darbe rūpimais 
klausimais: fiksuotų ir nuimamų lankinių ir plokštelinių 
aparatų konstravimo, biomechanikos problemų, visų rūšių 
lietų restauracijų gamybos, bemetalės technologijos, 
lanko atraminių protezų, visų rūšių implantų ir protezų 
konstravimo, psichologiniais, etiniais, teisės klausimais.

Nuolat palaikomi kolegialūs ryšiai su gretimų mokslų 
ir specialybių odontologais bei dantų technikais, 
psichologais taikant šiuolaikines technologijas – 
modernias estetines bemetalės keramikos restauracijas, 
lanko atraminius protezus, protezavimą ant imlantų, 
sprendžiant okliuzijos, smilkininio – apatinio žandikaulio 
sąnario, sąkandžio, periodonto patologijos, infekcijos 
kontrolės odontologines problemas. Nepraleidžiamos 
galimybės į renginius pakviesti ir firmų atstovų, kurie 
supažindina su odontologinių instrumentų, medžiagų 
gamybos naujovėmis.

Galima pasidžiaugti, kad bendradarbiaujant su 
Odontologų rūmais pavyko  išplėsti BPG – odontologo 
kompetencijos ribas, aprobuoti Lietuvoje naudojamų 
medžiagų ir metodikų ortopedinėje odontologijoje 
standartus, sudaryti aiškų būtino tobulinimosi planą ir 
sąlygas jam įgyti draugijos tobulinimosi renginiuose, o 

THE PAST, PRESENT AND 
FUTURE OF THE LITHUANIAN 
SOCIETY OF DENTISTS-
PROSTHODONTISTS AND 
ORTHODONTISTS

Doc. Dr. Alvydas Gleiznys, Chairman of LSDPO 

On 9 November 1995 the Lithuanian Society of Dentists-
Prosthodontists and Orthodontists (LSDPO) was registered at the 
Ministry of Justice of the Republic of Lithuania on the initiative 
of Professor Jonas Žekonis, who became the first chairman of 
LSDPO. From 1996 to 1999, the Lithuanian Society of Dentists-
Prosthodontists and Orthodontists was led by Professor 
Algimantas Šurna, and since 1999 until the present, the Society has 
been presided by Associate Professor A. Gleiznys.

Together with leading Lithuanian dentists Professor A. Šidlauskas, 
Associate Professor J. Jonaitis, A. Adomaitis, A. Patapavičienė, 
etc., the Society has gathered dentists-prosthodontists and 
orthodontists of the Republic of Lithuania into a voluntary social 
organization aimed at professional collaboration, research, studies, 
disease diagnosis, treatment, prevention and solving rehabilitation 
problems.

Currently, the Society brings together 43 members, including six 
Honorary Members of LSDPO, dentists Monika Jurgaitienė, Sofija 
Kupčinskienė, Jadvyga Pranckūnienė, Vladas Stučinskas, Birutė 
Tamoševienė and Jonas Žekonis.

One of the principal objectives of LSDPO has been the development 
of professional qualifications of dental-prosthodontic practitioners 
and orthodontists. During the history of its operation, LSDPO 
organised a number of training events on various issues relevant to 
the professional activity of dentists: designing fixed and removable 
arch and retainer appliances, solving biomechanical problems, 
manufacturing issues for all types of indirect cast restorations, 
metal-free technology, arch supported retaining prostheses, 
designing all types of implants and prostheses, psychological, 
ethical and legal issues.

We have consistently maintained collegial relationships with 
dentists, dental technicians and psychologists from related fields 
and professions in our efforts to master the options provided by 
modern technology – the possibilities of modern aesthetic all-
ceramic restorations, arc retaining prostheses and prosthetics 
on implants, solutions for dental problems related to occlusion, 
temporomandibular joints, bite, periodontal pathology and 
infection control. Representatives of various companies are also 
constantly invited to events so they could introduce the latest 
innovations in the field of dental instruments and manufacture of 
materials.

We are glad to be able to observe that through cooperation with 
the Lithuanian Dental Chamber we have been able to expand the 
competence of general practice dentists, approve the Lithuanian 
standards for materials and techniques used in prosthodontic 
dentistry, set a clear plan for required development and facilitate 
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the acquisition of required qualification improvement hours 
during training events (providing our members with favourable 
conditions for such acquisition), establish the conditions to provide 
Lithuanian seniors and persons under 18 with necessary minimum 
prosthetics funded by the state. We are happy that since the very 
beginning LSDPO and the magazine Stomatologija (Dentistry) 
have maintained benevolent cooperation and traditions of 
mutual support thus expanding the professional horizons of each 
dental practitioner and educating new scientists-dentists.

Today’s vision of LSDPO is focused on solving issues related to the 
interdisciplinary diagnosis of diseases, treatment, prevention and 
rehabilitation, establishing instant communication for intercollegial 
consultations, ensuring the safety of dentists and satisfying patient 
needs, legal liability of dental technicians in Lithuania, sharing 
experience, knowledge and development in the global sense. 
The first step in this direction has already been thought over and 
will soon become a reality – the joining of the powers of dental 
practitioners and leading universities in Kaunas and Vilnius.

On 17 May 2014, a new Society of Prosthodontists was established, 
uniting all the prosthodontic associations.

We would like to wish and encourage specialists to create such a 
working environment in dentistry that our children would like to 
live and work in. The Society would like to thank all its members, 
colleagues and patients for their trust, constructive thoughts, 
criticism and support. For his professional priorities and his sincerity, 
we would like to thank the coordinator of the Society, Assoc. Prof. 
A. Gleiznys, who encourages treatment of the profession as a 
vocation, as well as Assoc. Prof. V. Rutkūnas, K. Sveikata, R. Savickas, 
Assoc. Prof. G. Pileičikienė, A. Baltrušaitytė, E. Ivanauskienė, Assoc. 
Prof. G. Žekonis, G. Skirbutis, Prof. J. Sakalauskienė, J. Navickaitė, I. 
Gasiunienė and others. 

nariams – ir lengvatinėmis sąlygomis, sudaryti sąlygas 
Lietuvos senjorams ir asmenims iki 18 metų suteikti 
būtinąjį minimalų dantų protezavimą valstybės lėšomis. 
Džiugu, kad LSOOD ir žurnalas „Stomatologija“ nuo pat 
įkūrimo pradžios  tęsia geranoriškas bendradarbiavimo 
ir abipusės paramos tradicijas, taip plėsdami kiekvieno 
odontologo praktiko profesinį akiratį ir ugdydami naujus 
mokslininkus odontologus. 

Šiandienos LSOOD stengiasi spręsti ligų diagnostikos, 
gydymo, profilaktikos, reabilitacijos problemas,  – 
siekiama greitai suteikti konsultacijas bendradarbiaujant 
su kolegomis, užtikrinti gydytojų odontologų saugumą 
ir patenkinti pacientų poreikius, spręsti dantų technikų 
teisinės atsakomybės klausimus Lietuvoje. Pirmas 
žingsnis siekiant šių tikslų jau apmąstytas ir greitu laiku 
taps tikrove – tai žymiausių Kauno ir Vilniaus universitetų 
ir praktikų odontologų jėgų suvienijimas. 

2014 m. gegužės 17 d. įkurta nauja gydytojų Odontologų 
ortopedų sąjunga, suvienijusi šias draugijas. 

Norėtųsi paskatinti ir palinkėti sukurti tokią darbinę 
odontologijos aplinką, kad joje norėtų gyventi ir dirbti 
mūsų vaikai. Draugija dėkoja visiems nariams, kolegoms ir 
pacientams už pasitikėjimą, konstruktyvias mintis, kritiką 
ir paramą. Už profesinį prioritetą ir žmogišką nuoširdumą 
dėkojama draugijos koordinatoriui, raginančiam žvelgti 
į savo profesiją kaip į pašaukimą, doc. A. Gleizniui, doc. 
V. Rutkūnui, K. Sveikatai, R. Savickui, doc. G. Pileičikienei, 
A. Baltrušaitytei, E. Ivanauskienei, doc. G. Žekoniui, 
G. Skirbučiui, prof. J. Sakalauskienei, J. Navickaitei, 
I. Gasiūnienei ir kt.

LIETUVOS 
ORTODONTŲ 
SĄJUNGA
Lietuvos ortodontų sąjungos pirmininkas 
prof. dr.  Antanas Šidlauskas 

Lietuvos ortodontų sąjunga įkurta 2003 m. Neseniai sąjunga 
paminėjo 10 metų jubiliejų – surengė konferenciją, kurioje 
mokslinių tyrimų rezultatus ir klinikinės praktikos laimėjimus 
pristatė Lietuvos gydytojai ortodontai. Tai buvo tarsi 
savotiškas šios specialybės brandos ir pasiekimų įrodymas.

Įkurti Lietuvos ortodontų sąjungą paskatino keletas veiksnių. 
Pirmiausia norėta vienytis ir bendrai spręsti profesinius 
reikalus – gydytojų ortodontų rengimą, neformaliojo 
švietimo klausimus, atstovavimą tarptautinėse profesinėse 
organizacijose ir t. t. Tuo metu Lietuvoje gydytojai ortodontai 
jau buvo ruošiamu rezidentūroje, tačiau jos trukmė neatitiko 
Pasaulio ortodontų federacijos rekomendacijų. Lietuvos 
ortodontų sąjunga prisidėjo, kad dirbant su universitetais 

THE LITHUANIAN 
ASSOCIATION OF 
ORTHODONTISTS
Chairman of  Lithuanian Association of Orthodontists 
prof. dr. Antanas Šidlauskas

The Lithuanian Association of Orthodontists was founded 
in 2003. Just a year ago, the association celebrated its 10 
year anniversary by organising a conference during which 
Lithuanian dentists presented the results of scientific studies 
and the achievements of clinical practice. In a way, this served 
as evidence of the maturity and achievements of our profession.

Several factors led to the establishment of the Lithuanian 
Association of Orthodontists. First of all, there was a desire 
to come together and make decisions about professional 
matters: the education and training of orthodontists, issues 
of informal education, representation in international 
professional organisations, etc. At the time, Lithuanian 
dentists were already being trained in residency, however, 
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ir tarptautiniais ekspertais būtų parengtos ir pradėtos 
tarptautinius standartus atitinkančios 3 metų rezidentūros 
programos Lietuvos sveikatos mokslų universitetuose.

Kita svarbi veiklos sritis – profesinis tobulinimas ir 
kvalifikacijos kėlimas. Nuo pat įkūrimo Lietuvos ortodontų 
sąjunga šią darbo sritį laiko prioritetine. Kasmet rengiami 
seminarai ir konferencijos,  kuriuose patirtimi dalijasi 
žymiausi užsienio ir Lietuvos mokslininkai bei gydytojai 
praktikai. Sąjungos kvietimu Lietuvoje pranešimus skaitė 
tokie žymūs profesoriai kaip T.Baccetti (Italija), M. Jonesas 
(D. Britanija), A. Stenvikas (Norvegija), S. Richmondas 
(JAV)  ir daugelis kitų. Lietuvos ortodontų sąjunga kartu 
su kitomis Baltijos šalių sąjungomis kas dveji metai rengia 
Baltijos šalių ortodontų kongresus, kurie pritraukia dalyvių 
ir pranešėjų iš viso pasaulio. 

Šiuo metu Lietuvos ortodontų sąjunga yra Pasaulio ortodontų 
federacijos, Europos ortodontų sąjungų federacijos, 
Baltijos ortodontų asociacijos ir kitų tarptautinių profesinių 
organizacijų narė.

Lietuvos ortodontų sąjunga vienija 98 gydytojus ortodontus 
ir mokslininkus, dirbančius ortodontijos srityje. Sąjungos 
misija yra skatinti ir plėtoti Lietuvos gydytojų ortodontų 
bendradarbiavimą, tarptautinius ryšius, prisidėti prie 
akademinių žinių gausinimo, ugdyti tarpusavio supratimą, 
iniciatyvą ir atsakomybę. Švenčiant sąjungos 10 metų 
jubiliejų atidarytas jos tinklalapis www.ortodontusajunga.
lt. Tačiau pats svarbiausias sąjungos siekis – patenkintas 
pacientas, besidžiaugiantis gražia šypsena!

the duration of their studies did not adhere to the 
recommendations set by the World Dental Federation. The 
Lithuanian Association of Orthodontists, in cooperation 
with universities and international experts, contributed to 
the preparation and initiation of 3-year residency studies 
at Vilnius University and the Lithuanian University of Health 
Sciences that met international standards.

Another important area of activity was professional development 
and qualification improvement. From the very beginning 
of its existence, the Lithuanian Association of Orthodontists 
considered this area a priority. Seminars and conferences in 
which the most well-known scientists and practitioners from 
Lithuanian and abroad share their experience are held every year. 
By the invitation of the association, many famous professors such 
as T. Baccetti (Italy), M. Jones (Great Britain), A. Stenvik (Norway), 
S. Richmond (USA) and many others gave presentations in 
Lithuania. The Lithuanian Association of Orthodontists, together 
with associations from the other Baltic States, organise the 
biannual Baltic Orthodontic Congress, which attracts participants 
and presenters from around the entire world. 

Presently, the Lithuanian Association of Orthodontists is 
a member of the World Dental Federation, the Federation 
of European Associations of Orthodontists, the Baltic 
Association of Orthodontists and other international 
professional organisations.

The Lithuanian Association of Orthodontists is comprised 
of 98 orthodontists and scientists working in the field of 
orthodontics. The mission of the association is to promote 
and develop cooperation between orthodontists in Lithuania, 
promote international relations, contribute to the spread 
of academic knowledge, develop mutual understanding, 
initiative and responsibility. The association also set up its 
own website on the occasion of its 10 year anniversary: www.
ortodontusajunga.lt. However, our most important goal is a 
satisfied patient that is happy with their beautiful smile!

Lietuvos ortodontų sąjungos kongresas Congress of the Lithuanian Association of Orthodontists.
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KLUBAI

„Svarbiausia, niekada neužmirštame, kad gerumo poelgis 
savaime yra laimės poelgis. Tai prasiskleidęs žiedas ilgo 
dvasingo gyvenimo su džiaugsmais ir pasitenkinimu.“ 

M. Maeterlinck

Klubų tikslas – sujungti odontologus draugystės, geros 
bičiulystės ir savitarpio supratimo ryšiais. Svarbiausias siekis 

– padėti kitiems laikytis aukštų etikos normų profesinėje 
veikloje, visuomeniniuose darbuose. 

Odontologų klubai susikūrę didžiausiuose Lietuvos 
miestuose: Vilniuje („Šv. Apolonijos“), Kaune 
(„Concordia“), Šiauliuose („Saulė“), Panevėžyje (,,32“), 
Klaipėdoje („Odus“). 
     
Klubai susibūrę siekiant ne tik pabendrauti, pasikonsultuoti 
ne darbo aplinkoje, paįvairinti laisvalaikį, švęsti profesines 
šventes, keliauti, aktyviai dalyvauti sporto varžybose, šokių 
konkursuose, parodose, susitikti su  įdomiais, žymiais 
mokslo ir meno žmonėmis, organizuoti bendrus renginius, 
bendradarbiauti ir dalintis patirtimi su kitų regionų 
odontologų klubais, bet ir ištiesti pagalbos ranką žmonėms. 

CLUBS

“Most importantly, we never forget that an act of goodness is 
of itself an act of happiness. It is the flower of a long inner life 
of joy and contentment.” 

Maurice Maeterlinck 

The purpose of dental clubs is to bring together dental 
professionals with the ties of great friendship and mutual 
understanding. The most important goal is to help others 
maintain high ethical standards in their professional and 
public activity. 
    
Dental clubs have been established in the largest Lithuanian 
cities: Vilnius (Šv. Apolonijos), Kaunas (Concordia), Šiauliai 
(Saulė), Panevėžys (32), Klaipėda (Odus). 

The clubs were established for socialising, consulting in a non-
work environment, adding variety to free time, celebrating 
professional events, travelling, actively participating in sports 
competitions, dance competitions, exhibitions, meeting 
interesting and well-known scholars and artists, organising 
joint events, cooperating and sharing experience with 
dental clubs from other regions and helping others. 

Šv. Apolonijos klubas renginio metu, 2007 m. Šv. Apolonija Club during an event, 2007.
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Social support programmes and charity work

Members of the Šv. Apolonija club in Vilnius foster catholic 
orphanages and cooperate with the Large Family Association 
by providing free dental treatment for children’s teeth and 
any necessary items. A cooperation agreement has been 
signed with the Jauna Muzika choir and D. Katkus’ orchestra.

The Concordia club in Kaunas supports girls living in material 
hardship in the Kartų Namai home. Treatment and dental 
prosthetics services are provided for them free of charge. 
Concordia participates in joint projects with the partnership 
of the Lions and Rotary clubs of Kaunas that take place at 
the Kaunas Philharmonic by supporting talented young 
musicians with impaired vision. 

The Saulė club of Šiauliai provided financial support to a 
young family in the Joniškis region who lost their home in a 
fire. The club found out about the misfortune of this family 
on a television show entitled Bėdų Turgus, where people 
were looking for financial support for the family. For their 
support and assistance, members of the Saulė club were 
invited to Žaliasis Obuolys, a concert of appreciation. The 
club also provided financial support for the organisation 
of International Dentist Day celebrations in Šiauliai and the 
Šypsena (Smile) fest in Šiauliai and Radviliškis. The club also 
participates in various charity events.

Įgyvendinamos socialinės paramos programos, labdaringa veikla

Vilniaus „Šv. Apolonijos“ klubas globoja katalikiškus vaikų 
namus, bendradarbiauja su ,Gausių šeimų bendrija, 
klubo nariai nemokamai  gydo  vaikų dantukus, vežama 
reikalingiausių daiktų labdara. Pasirašyta bendradarbiavimo 
sutartis su choru ,,Jauna muzika“, D. Katkaus orkestru.

Kauno klubas „Concordia“ ištiesia pagalbos ranką Kauno 
„Kartų namuose“ gyvenančioms merginoms, kurių labai 
sunki materialinė padėtis. Joms nemokamai gydomi 
ir protezuojami dantys.  Dalyvaudama bendruose 
projektuose su Kauno klubais „Lions“ ir „Rotary“, 
rengiamuose Kauno filharmonijoje, „Concordia“ remia 
muzikine klausa apdovanotus jaunuosius muzikantus, 
turinčius regos negalią. 

Šiaulių klubas „Saulė“ finansiškai pagelbėjo Joniškio rajone 
gyvenusiai jaunai šeimai, kuri per gaisrą neteko namų. 
Apie šeimos nelaimę klubas sužinojo iš laidos „Bėdų 
turgus“ – joje buvo ieškoma finansinės paramos. Šiaulių 
klubas „Saulė“ už paramą ir pagalbą buvo pakviestas 
į „Žaliojo obuolio“ padėkos koncertą. Klubo finansinė 
pagalba buvo skirta rengiant Tarptautinės odontologų 
dienos minėjimą Šiauliuose, organizuojant „Šypsenos“ 
šventę saulės mieste ir Radviliškyje. Klubas intensyviai 
dalyvauja labdaringuose renginiuose.

Klubas „Saulė“ Club Saulė
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Members of the 32 club in Panevėžys treated the teeth of 
children from the Panevėžys foster home in M. Kubilius’ clinic 
Dentavita and in the dental practices of L. Miežinis, B. Šlenytė, J. 
Čėčienė and G. Raščius. The club also visited A. Banza’s home for 
children and infants, teaching children to take care of their teeth 
and presenting them with dental care  tools. Club members also 
visited kindergartens and schools to teach children how to take 
care of their teeth. Every member of the club has patients who 
they help: treating them, making prosthetic teeth, supporting 
them financially or providing them with dental care  tools. In 
cooperation with the Algojimas charity and support fund, the 
clinic of the club’s vice president, M. Kubilius, supports families 
raising disabled children, and has published a book illustrating 
the Gospel According to Matthew, as prepared by the 
Gintarėlis kindergarten-nursery. The 31 club also contributes to 
preparations for World Oral Health Day. Dental health data about 
patients coming in for routine check-ups is collected with the 
hope that if more attention is paid to educating patients, the 
results of the following data collection will be more favourable. 

Compared to other clubs, the youngest dental club, Odus 
from Klaipėda, can only boast of active self-education 
activity for now. Members of the club have organised several 
meetings with interesting and renowned scholars and artists, 
however, this club is constantly learning from the dental 
clubs of other regions and seeks to include charity events in 
their activity in the future. 

We are very pleased to have such active individuals, who are 
not only devoted to their profession and their patients, but 
also gladly come together with their colleagues to spend 
some meaningful leisure-time. 

Panevėžio klubo „,32“ nariai M. Kubiliaus odontologijos 
klinikoje „Dentavita“, L. Miežinio, B. Šlenytės, J. Čėčienės, 
G. Raščiaus odontologijos kabinetuose gydė Panevėžio 
laikinųjų vaikų globos namų auklėtinių dantis, lankyti 
A. Banzos kūdikių ir vaikų globos namai, vaikai pamokyti 
prižiūrėti dantis, padovanota tam skirtų priemonių. Klubo 
nariai lankosi darželiuose, mokyklose skaityti paskaitų, 
kaip tinkamai prižiūrėti burną. Visi klubo nariai turi 
pacientų, kuriems padeda – gydo, protezuoja, paremia 
materialiai, dovanoja burnos priežiūros priemonių. Klubo 
viceprezidento M. Kubiliaus klinika, bendradarbiaudama 
su labdaros ir paramos fondu „Algojimas“, remia neįgalius 
vaikus auginančias šeimas, padėjo išleisti lopšelio-darželio 
„Gintarėlis“ knygą – joje iliustruojamos „Evangelijos pagal Matą“ 
ištraukos. Panevėžio klubas „32“ prisideda prie Pasaulinės 
burnos sveikatos dienos minėjimo. Jos metu profilaktiškai 
tikrinamų pacientų burnos sveikatos duomenys kaupiami ir 
tikimasi, kad skiriant daugiau dėmesio pacientams šviesti, po 
kelerių metų rezultatai bus daug geresni. 
     
Palyginti su kitais klubais, jauniausias Klaipėdos odontologų 
klubas „Odus“ kol kas gali pasidžiaugti tik aktyvia savišvietos 
veikla. Klubo nariai yra surengę ne vieną susitikimą su 
įdomiais, žymiais mokslo ir meno žmonėmis, tačiau klubas 
nuolat mokosi iš kitų regionų odontologų klubų ir siekia į 
savo veiklą įtraukti ir labdaringų paramos renginių. 

Norime pasidžiaugti,  kad yra aktyvių žmonių, kurie ne tik 
atsidavę profesijai ir žmonėms, tačiau ir noriai jungiasi prie 
kolegų, kad galėtų turiningai praleisti laisvalaikį. 

Klubas „32“ Club 32
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SVEIKATA – MŪSŲ PAČIŲ 
RŪPESTIS
Doc. dr. Juozas Jonaitis

Visi puikiai žinome, koks sunkus, atsakingas, kupinas streso 
ir reikalaujantis daug žinių odontologo darbas. Todėl 
nenuostabu, kad dauguma odontologų bendruomenės 
renginių skirti profesinei veiklai tobulinti, profilaktikos 
ir gydymo aktualijoms, pacientų saugai ir tik labai retai 
kada susitikę pakalbame, kaip pailsėjome, kur keliavome. 
Kasdieniai darbo ir buities rūpesčiai taip įsuka į savo 
verpetus, kad dažnai pamirštame, jog odontologai taip 
pat turi ir privalo gerai pailsėti, o ne tapti savo profesijos 
vergais. Taigi, norėdami išlaikyti gerą savijautą ir puikų 
darbingumą, turime protingai ir racionaliai derinti darbo 
ir poilsio režimus. Gerai, kad nemažai kolegų randa laiko 
kelionėms arba kitiems pomėgiams. Dar geriau, jeigu 
surandama laiko ir jėgų reguliariam fiziniam aktyvumui. 
Kaip čia nepaminėsi odontologų bendruomenės narių – 
lauko teniso entuziastų.

2002 metų pavasarį keturi kolegos: Juozas Jonaitis, Antanas 
Černikis, Žygintas Jonaitis ir Alfonsas Vadapolas pirmą kartą 
surengė tarpusavio teniso varžybas Nidoje. 2014 m. gegužės 
mėn. jau įvyko 12-osios Lietuvos odontologų (moterų ir vyrų) 
lauko teniso pirmenybės. Į odontologų pirmenybes Nidoje 
kasmet susirenka 60–70 moterų ir vyrų. Tai Europoje (mūsų 
žiniomis) analogo neturintis pagal savo formatą renginys. 
Šiuo metu apskritai tenisą žaidžia apie 100 odontologų 
bendruomenės narių, per metus jie 4–5 kartus susirenka 
pasivaržyti tarpusavyje įvairiuose turnyruose. Per tą laiką 
išaiškėjo ir stipriausiųjų gretos. Tarp moterų: V. Drungienė, 
R. Kuprienė, L. Mačinskienė, O. Kavoliūnienė, J. Masiliūnienė, 
L. Norinkevičienė, M. Krinickienė, L. Leščinskienė, G. Mockienė 
ir kitos. Tarp vyrų: T. Jašinskas, J. Jonaitis, A. Pūkas, T. Rajeckas, 
E. Skarulis, Z. Romanovas, V. Zdornovas, M. Neverauskas, 

OUR HEALTH IS OUR OWN 
CONCERN 
Prof. Dr. Juozas Jonaitis

We are all perfectly aware that a dentist’s work is serious, 
responsible, stressful and requires a lot of knowledge. Therefore, 
it is not surprising that most events in the dental community are 
dedicated to professional improvement, prevention, treatment 
issues and patient safety. Due to this reason, we only very rarely 
talk about how we have rested or where we have travelled to. 
Everyday work and domestic concerns pull us into a vortex and 
we simply often forget that dentists must also have a good rest 
and not become slaves of the profession. Therefore, in order 
to maintain good health and great capacity for work, we must 
combine work and leisure regimes in an intelligent and rational 
manner. It is good that a number of our colleagues are able to 
find some time for travelling or other hobbies. It is even better 
if they are able to allocate some time and energy for regular 
physical activity. Here we must mention certain members of 
the dental community – true tennis enthusiasts.

In spring of 2002, four colleagues – Juozas Jonaitis, Antanas 
Černikis, Žygintas Jonaitis and Alfonsas Vadapolas – organised 
a tennis tournament for themselves in Nida for the first time. 
In May of 2014, the 12th Tennis Tournament of Lithuanian 
Dentists (women and men) took place. Every year 60-70 women 
and men come to the dentist championship in Nida. To our 
knowledge, this is a unique event in Europe. Currently, about 
100 members of the dental community play tennis, meeting 
4-5 times per year in order to compete with each other in 
various competitions. During this time, the strongest players 
have emerged. Among the women: V. Drungienė, R. Kuprienė, 
L. Mačinskienė, O. Kavoliūnienė, J. Masiliūnienė, L. Norinkevičienė, 
M. Krinickienė, L. Leščinskienė, G. Mockienė, etc. Among the men: 
T. Jašinskas, J. Jonaitis, A. Pūkas, T. Rajeckas, E. Skarulis, Z. Romanovas, 
V. Zdornovas, M. Neverauskas, M. Šidlauskas, A. Černikis, etc. I 

Išaugusios Rūmų tenisininkų gretos The large dental community of tennis players
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am glad to notice that we have been enjoying the support of 
the Lithuanian tennis legend, the world and European senior 
tennis champion, our colleague Mr. Stasys Labanauskas, who 
kindly gives us valuable advice. We have dedicated our lives to 
helping others, but let us not forget to take care of our health 
and ourselves as well, because we remain important and useful 
to others as long as we are healthy and capable of working.

The motto of the tennis events is: Dear colleague, place the drill to 
the side, grab a racket and come to Nida – you will not regret it!

Leisure and hobbies

We are glad to observe that the community of dentists is 
not only active in sports, with its members playing tennis, 
basketball and football and cycling, but they also have 
various hobbies.

The hobby of dentist Gediminas Šlepikas is gliding. Mr. Šlepikas 
is a member of the Vilnius Aero Club and on 5 October 2013 
he was awarded 1st place in the precise landing competition 
and won the Mototoja trophy of Vilnius Aero Club’s season-
closing event among 40 other gliders. In addition to this, the 
dentist presented his photo “A glider behind a plane” in the 
fifth international aviation photography exhibition Let’s tear 
away from the ground! 

The Dental Chamber hosted personal exhibitions of 
paintings by dentist Rita Žekienė, dental assistant Danguolė 
Kupčiūnienė and dentist Ingrida Ivancė. 

In the Lithuania Medical Library, an exhibition of pictures by 
dental technician and art photographer Ričardas Dailidė named 
From Censorship towards Freedom was opened. Ričardas Dailidė 
organized exhibitions of his photographs in Lithuania, Russia and 

M. Šidlauskas, A. Černikis ir kiti. Džiugu, kad tarp mūsų yra 
ir mus palaiko, negaili patarimų Lietuvos teniso legenda, 
pasaulio ir Europos senjorų teniso čempionas kolega Stasys 
Labanauskas. Savo gyvenimą paskyrėme pagalbai kitiems, bet 
nepamirškime pasirūpinti ir savimi, savo sveikata, nes svarbūs ir 
reikalingi kitiems esame tol, kol esame sveiki ir darbingi.

Teniso renginių devizas yra kvietimas: kolega, padėk antgalį, 
paimk raketę ir atvažiuok į Nidą – nesigailėsi!

Laisvalaikis ir pomėgiai

Norime pasidžiaugti, kad odontologų bendruomenė ne tik 
aktyviai sportuoja – žaidžia tenisą, krepšinį ar futbolą,  keliauja 
dviračiais, tačiau turi ir įvairių pomėgių.

Gydytojo odontologo Gedimino Šlepiko pomėgis – 
sklandymas. Jis yra Vilniaus aeroklubo narys, 2013 m. spalio 
5 d. Vilniaus aeroklubo sezono uždarymo tikslaus tupdymo 
varžybose tarp 40 įvairių kartų sklandytojų užėmė 1-ąją 
vietą ir laimėjo „Mototoja“ trofėjų. Taip pat penktoje 
tarptautinėje aviacijos fotografijos parodoje „Atsiplėškime 
nuo žemės!” gydytojas odontologas pristatė nuotrauką 
„Sklandytuvas paskui lėktuvą“. 

Personalines paveikslų parodas Odontologų rūmuose yra 
surengusios gydytoja odontologė Rita Žekienė, gydytojo 
odontologo padėjėja Danguolė Kupčiūnienė, gydytoja 
odontologė Ingrida Ivancė.

Lietuvos medicinos bibliotekoje buvo atidaryta dantų techniko, 
fotomenininko Ričardo Dailidės fotografijų paroda „Nuo cenzūros 
laisvės link“. Ričardas Dailidė yra surengęs autorinių fotografijų 
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Cuba. He participated in international group exhibitions in the 
United States of America, Brazil, Sweden, Germany, the Czech 
Republic, Bulgaria, Poland, Estonia, Russia and other countries.

The Ministry of Health held an exhibition of paintings by 
dental practitioner Daina Simutienė entitled A Game of 
Colours. The exhibition presented older and more recent 
pieces of work created by this professional.

Dentist Rūta Bieliauskienė and her husband Aleksandras have 
a unique passion – the photography of lighthouses. Rūta 
Bieliauskienė admits that they often choose their vacation 

parodų Lietuvoje, Rusijoje, Kuboje. Dalyvavo tarptautinėse 
grupinėse parodose JAV, Brazilijoje, Švedijoje, Vokietijoje, Čekijoje, 
Bulgarijoje, Lenkijoje, Estijoje, Rusijoje ir kitose šalyse. 

Sveikatos apsaugos ministerijoje įvyko personalinė gydytojos 
odontologės Dainos Simutienės tapybos darbų paroda 
„Žaidimas spalvomis“. Ekspozicijoje buvo pristatyti seniau 
sukurti ir naujausi medikės kūriniai.

Odontologų rūmų nario gydytojo odontologo ortopedo 
Vytauto Kygos gyvenimo būdas – alpinizmas. Jungtinio 
alpinistų klubo komandai priklausantis gydytojas odontologas 
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route in consideration of locations with lighthouses. Before a 
trip, they collect information about the lighthouses they will 
be able to visit. The dental practitioner’s collection boasts of 
lighthouses shot in Lithuania, Latvia, USA, Canada, etc.

The hobby of dental assistant Teresa Ravickienė and dentists 
Rūta Kruopienė, Gražina Vilniškienė and Ingrida Eglė Žičkienė 
is dancing. These members of our community won the 
wining places in the international country and line dance 
competition Lithuania Open 2012, held in Trakai and 
organised in accordance with the regulations of the world 
country-dance federation WorldCDF.

Dentist Angelija Kubilienė and her colleagues line dancers 
participated both in Lithuanian and European competitions. 
In the world line dancing competition held in Germany, 
Kalkar, Angelija Kubilienė placed 2nd in her age group 
among 356 dancers from 17 countries.

The lifestyle of dentist Vytautas Kyga, a member of the Dental 
Chamber, is rock climbing. This specialist, who belongs to a 
joint mountaineering club team, was the first to climb to 
the unnamed peak of Tian Shan with his team. The peak has 
been given the name of the Millennium of Lithuania.

The hobby of dentist Leonas Juodvalkis is photography 
and cinema. Using the pictures taken on the Queen’s Day 
in Amsterdam, he made   a film about the former Dutch 
queen Beatrix, who sent the dentist a letter of thanks on 
the eve of the demise of the crown to her son for the 
movie created by the dentist, which will become a part 
of royal history. 

pirmasis su komanda įkopė į bevardę Tian Šanio kalnų viršūnę, 
kuriai buvo suteiktas Lietuvos tūkstantmečio vardas. 

Gydytoja odontologė Rūta Bieliauskienė su vyru Aleksandru 
turi išskirtinę aistrą – fotografuoti švyturius. Rūta Bieliauskienė 
prisipažįsta, kad dažnai atostogų maršrutą renkasi pagal 
vietoves, kur yra švyturių. Prieš kelionę surenka medžiagą apie  
švyturius, kuriuos galėtų aplankyti. Gydytojos odontologės 
kolekcijoje puikuojasi Lietuvos, Latvijos, Jungtinių Amerikos 
Valstijų, Kanados ir kitų valstybių švyturiai. 

Gydytojo odontologo padėjėjos Teresės Ravickienės, gydytojų 
odontologių Rūtos Kruopienės, Gražinos Vilniškienės ir 
Ingridos Eglės Žičkienės pomėgis – šokiai. Trakuose vykusiose 
tarptautinėse  kantri ir linijinių šokių varžybose „Lithuania 
open 2012”, rengiamose pagal pasaulinės kantri šokių 
federacijos „WorldCDF“ nuostatus, dalyvavo ir laurus skynė šios 
odontologų bendruomenės narės.

Gydytoja odontologė Angelija Kubilienė su kolegomis 
linijinių šokių šokėjais yra dalyvavusi tiek Lietuvos, tiek 
Europos konkursuose. Pasauliniame linijinių šokių konkurse, 
vykusiame Vokietijoje, Kalkare, Angelija Kubilienė tarp 356 
dalyvavusių šokėjų iš 17 pasaulio šalių užėmė antrą vietą 
savo amžiaus moterų grupėje. 

Gydytojo odontologo Leono Juodvalkio pomėgis – 
fotografija, kinas. Iš nuotraukų, darytų Karalienės dieną 
Amsterdame, jis sukūrė filmą apie buvusią Nyderlandų 
karalienę Beatričę, kuri karūnos perdavimo sūnui išvakarėse 
gydytojui odontologui išsiuntė padėkos raštą už jo sukurtą 
filmą, įeisiantį į karališkąją istoriją . 
 

Gydytojų odontologų krepšinio komanda pakeliui į pergales / 
Basketball team of dentists on its way to victory

Gydytoja odontologė Angelija Kubilienė (antra iš dešinės) šokių 
konkurse / Dentist Angelija Kubilienė (second from the right) in a 
dance competition
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RENGINIAI

Visuotinis Odontologų rūmų narių susirinkimas ir tarptautinis 
kongresas 
 
    
Kiekvienais metais vykstantis tarptautinis rūmų kongresas  

– didžiausias ir reikšmingiausias odontologų bendruomenės 
renginys, pritraukiantis ne tik Lietuvos gydytojų odontologų 
bei burnos priežiūros specialistų, bet ir užsienio svečių. 
Tarptautinio kongreso tikslas – supažindinti Lietuvos 
gydytojus odontologus, gydytojus odontologus specialistus, 
gydytojus odontologo padėjėjus, burnos higienistus, dantų 
technikus su odontologijos mokslo pasiekimais. 
      
Tarptautiniuose kongresuose pranešimus skaito Lietuvos 
odontologai mokslininkai ir praktikai, taip pat valstybinių 
institucijų atstovai. Naujausiais mokslo pasiekimais ir 
klinikine patirtimi bei žiniomis su kolegomis dalijasi 
lektoriai iš Europos Sąjungos šalių, JAV ir kt. Kongreso metu 
vykstančioje odontologinės įrangos ir medžiagų parodoje 
savo produkciją pristato įmonės. Renginys sulaukia didelio 
rėmėjų susidomėjimo.
      
Per konferencijoje vykstantį visuotinį Odontologų rūmų narių 
susirinkimą pristatoma rūmų veiklos finansinė ataskaita bei 
rūmų pajamų ir išlaidų sąmatos, nagrinėjami Odontologų 
rūmų nariams aktualiausi klausimai ir problemos. Kas ketveri 
metai balsavimu renkama nauja rūmų taryba, Garbės teismas, 
Revizijos komisija.

EVENTS

General Meeting of the Members of the Dental Chamber 
and International Congress 

The International Congress, which takes place every year, is the 
largest and most significant event of the dental community, 
attracting dental practitioners and dental care specialists not 
only from Lithuania, but also guests from abroad. The purpose 
of the International Congress is to introduce Lithuanian dentists, 
dental specialists, dental assistants, dental hygienists and dental 
technicians to scientific achievements in the field of dentistry.

During the International Congress, reports are presented 
by Lithuanian dentists-scientists and practitioners, as well 
as representatives of governmental institutions. Lecturers 
from the European Union, the USA and other countries share 
their latest scientific developments, clinical experience and 
knowledge with their colleagues. Various companies present 
their products in the fairs for dental equipment and materials 
that take place during the Congress. The event receives high 
interest from sponsors.

Financial statements and the report on revenue and 
expenditure are presented in the general meeting of the 
members of the Dental Chamber, where the most relevant 
issues and problems are also discussed. Every four years a new 
council of the Chamber, The Disciplinary Council, The Audit 
Commission are elected.

Tarptautinės odontologų dienos minėjimas Šiauliuose, 2014 m. International Dentists‘ Day in Šiauliai, 2014
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February 9th: International Day of Dentists

The Lithuanian Dental Chamber continues the long lasting and 
fine tradition of organising a gala to celebrate the International 
Day of Dentists, when Holy Mass is served for dentists and 
their patients and the symbolic nomination of St. Apollonia, 
the patron saint of dentists, is awarded to the dentists who 
have made significant contributions to Lithuanian dentistry 
with their professional, practical, scientific, educational, cultural 
and/or social activities.

Laureates of the St. Apollonia nomination in 1998: Dr. Antanas 
Černikis, Assoc. Prof. Dr. Anastazija Tutkuvienė, Habil. Dr. 
Jonas Žekonis, Jadvyga Pranckūnienė;

Laureates of the St. Apollonia nomination in 1999: Assoc. Prof. 
Dr. Anelė Kanopkienė, Danutė Paliūnienė, Vladas Stučinskas;

Laureates of the St. Apollonia nomination in 2000: 
Doc. Dr. Juozas Žilinskas, Prof. Habil. Dr. Gintautas Pranas 
Sabalys, Julija Vaitekonienė;

Laureates of the St. Apollonia nomination in 2002 
Vladas Vaitkus;

Laureate of the St. Apollonia nomination in 2004 
Prof. Habil. Dr. Ričardas Kubilius;

Vasario 9 d. – Tarptautinė odontologo diena

Lietuvos Respublikos odontologų rūmai tęsia gražią ilgametę 
tradiciją – organizuoja iškilmingą Tarptautinės odontologų 
dienos minėjimą, kurio metu už odontologus ir pacientus 
aukojamos Šventos Mišios, simbolinė Šv. Apolonijos, 
odontologų globėjos, nominacija skiriama gydytojams 
odontologams, kurie savo profesine, praktine, moksline, 
pedagogine, kultūrine ir / ar visuomenine veikla yra ypač 
nusipelnę Lietuvos odontologijai.

1998 metų Šv. Apolonijos nominacijos laureatai: 
dr. Antanas Černikis , doc. dr. Anastazija Tutkuvienė,  
habil. dr. Jonas Žekonis, Jadvyga Pranckūnienė;

1999 metų Šv. Apolonijos nominacijos laureatai: 
[doc. dr. Anelė Kanopkienė], Danutė Paliūnienė, Vladas Stučinskas;

2000 metų Šv. Apolonijos nominacijos laureatai:  
doc. dr. Juozas Žilinskas, prof. habil. dr. Gintautas Pranas 
Sabalys, Julija Vaitekonienė;

2002 metų Šv. Apolonijos nominacijos laureatas 
[Vladas Vaitkus];

2004 metų Šv. Apolonijos nominacijos laureatas 
prof. habil. dr. Ričardas Kubilius;

Rūmų Tarybos padėkos raštas teikiamas Rūmų Panevėžio teritorinio 
skyriaus gydytojai burnos chirurgei [Nijolei Stanislavai Obolėnienei]

Letter of gratitude presented by the Dental Chamber to dentist 
and oral surgeon [Nijolė Stanislava Obolėnienė] of the Panevėžys 
territorial department.



117     

 R
ŪM

Ų 
RE

NG
IN

IA
I

CH
AM

BE
R 

EV
EN

TS

Laureate of the St. Apollonia nomination in 2005 
Liudvika Valantinienė;

Laureate of the St. Apollonia nomination in 2006 
Prof. Habl. Dr. Irena Balčiūnienė;

Laureates of the St. Apollonia nomination in 2007: 
Bronislava Adomulienė, Prof. Dr. Simona Milčiuvienė;

Laureates of the St. Apollonia nomination in 2008: 
Vytautas Bosas, Ona Nijolė Tomkevičienė;

Laureates of the St. Apollonia nomination in 2009: 
Prof. Dr. (HP) Algimantas Antanas Šurna ir Jonas Ravickas;

Laureates of the St. Apollonia nomination in 2010 
Marija Aldona Jūratė Andrašūnienė;

Laureate of the St. Apollonia nomination in 2011 
Prof. Dr. Vytautė Pečiulienė;

Laureate of the St. Apollonia nomination in 2012 
Violeta Raslanienė;

Laureate of the St. Apollonia nomination in 2013 
Romas Abunevičius.

Since 9 February 2006, on the International Day of Dentists, 
the dental community has been awarding its most prominent 
members with statuettes and diplomas for the Oral Care 
Professional of the Year. The award is given to dental hygienists, 
dental technicians and dental assistants who have made 
special contributions to Lithuanian dentistry with their 
professional, practical, scientific, educational, cultural and/
or social activities. Awards given out to:  Dental hygienist 
Rima Adomaitienė, dental assistant Rita Žydeliūnienė, dental 
technician [Doc. Aldona Bosienė], dental assistant Teresė 
Ravickienė, dental hygienist Dr. Jūratė Zubienė, dental hygienist 
Vilma Subačiūtė, dental technician Vytautas Petras Opolskis; 
dental assistant Nijolė Šambarauskienė, dental hygienist Laima 
Kuzovčikovienė, dental technician Raimundas Bagdonas, dental 
technician Genovaitė Roma Makarevičienė; dental technician 
Ramunė Petkelienė, dental hygienist Kristina Saldūnaitė; 
dental hygienist Valdonė Kelmienė, dental technician Petras 
Ralys, dental assistant Virginija Povilaitienė, dental assistant 
Tatjana Tomaševič, dental technician Joana Arbataitienė; 
dental hygienist Rita Juchnevičienė, dental technician Zigrida 
Kaulinienė, dental assistant Verutė Semenikienė; dental assistant 
Valentina Nikiforova, dental technician Egidijus Barsevičius.

Medical Professionals Day

Medical Professionals Day is a professional holiday for medical 
specialists. This day began to be celebrated in Lithuania from 2004, 
on the initiative of the Minister of Health, Mr. Juozas Olekas. Mr. Olekas 
proposed to include this day in the official list of Memorable Days. 
The 27th of April was chosen because on 27 April 1918, the Council 
of the Republic of Lithuania established the Health Commission.

2005 metų Šv. Apolonijos nominacijos laureatė 
Liudvika Valantinienė;

2006 metų Šv. Apolonijos nominacijos laureatė 
prof. habl. dr. Irena Balčiūnienė;

2007 metų Šv. Apolonijos nominacijos laureatės: 
Bronislava Adomulienė, prof. dr. Simona Milčiuvienė;

2008 metų Šv. Apolonijos nominacijos laureatai: 
Vytautas Bosas, Ona Nijolė Tomkevičienė;

2009 metų Šv. Apolonijos nominacijos laureatai: 
prof. dr. (HP) Algimantas Antanas Šurna ir Jonas Ravickas;

2010 metų Šv. Apolonijos nominacijos laureatė 
Marija Aldona Jūratė Andrašūnienė;

2011 metų Šv. Apolonijos nominacijos laureatė 
prof. dr. Vytautė Pečiulienė;

2012 metų Šv. Apolonijos nominacijos laureatė 
Violeta Raslanienė;

2013 metų Šv. Apolonijos nominacijos laureatas 
Romas Abunevičius.

Nuo 2006 metų vasario 9 d. Tarptautinės odontologų dienos 
proga odontologų bendruomenė savo iškiliausiuosius apdovanoja 
Metų burnos priežiūros specialisto statulėlėmis ir diplomais. 
Apdovanojimas skiriamas burnos higienistams, dantų technikams 
ir gydytojo odontologo padėjėjams, kurie savo profesine, 
praktine, moksline, pedagogine, kultūrine ir / ar visuomenine 
veikla yra ypač nusipelnę Lietuvos odontologų bendruomenei.  
Apdovanojimai skirti: burnos higienistei Rimai Adomaitienei, 
gydytojo odontologo padėjėjai Ritai Žydeliūnienei, dantų 
technikei [doc. Aldonai Bosienei], gydytojo odontologo 
padėjėjai Teresei Ravickienei, burnos higienistei dr. Jūratei 
Zubienei, burnos higienistei Vilmai Subačiūtei, dantų technikui 
Vytautui Petrui Opolskiui; gydytojo odontologo padėjėjai Nijolei 
Šambarauskienei, burnos higienistei Laimai Kuzovčikovienei, 
dantų technikui Raimundui Bagdonui, dantų technikei 
Genovaitei Romai Makarevičienei; dantų technikei Ramunei 
Petkelienei, burnos higienistei Kristinai Saldūnaitei; burnos 
higienistei Valdonei Kelmienei, dantų technikui Petrui Raliui, 
gydytojo odontologo padėjėjai Virginijai Povilaitienei, gydytojo 
odontologo padėjėjai Tatjanai Tomaševič, dantų technikei 
Joanai Arbataitienei; burnos higienistei Ritai Juchnevičienei, 
dantų technikei  Zigridai Kaulinienei, gydytojo odontologo 
padėjėjai Verutei Semenikienei; gydytojo odontologo padėjėjai 
Valentinai Nikiforovai, dantų technikui Egidijui Barsevičiui.

Medicinos darbuotojų diena

Medicinos darbuotojų diena -  profesinė medicinos darbuotojų 
šventė. Šventė Lietuvoje pradėta minėti nuo 2004 m. LR 
Sveikatos apsaugos ministro Juozo Oleko iniciatyva. Jis pasiūlė 
šia diena papildyti Atmintinų dienų sąrašą. Balandžio 27–oji 
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On this occasion, the Lithuanian Minister of Health 
awarded the title of Meritorious Lithuanian Doctor and 
Meritorious Healthcare Professional to professionals who 
have contributed most to the field of healthcare. Members 
of our dental community have also received these 
awards: paediatric dentist Prof. Habil. Dr. Irena Balčiūnienė, 
endodontist Doc. Dr. Anastazija Tutkuvienė, dentist Jadvyga 
Meškėnienė, periodontist Prof. Dr. Alina Pūrienė, dentist and 
oral-maxillofacial surgeon Prof. Habil. Dr. Ričardas Kubilius, 
dentist Danutė Šapalienė, dentist and oral surgeon Romas 
Abunevičius, dentist and oral surgeon Aušra Šaikuvienė, 
dentist and oral-maxillofacial surgeon Marija Jūratė Aldona 
Andrašūnienė, dentist and oral surgeon Vytautas Bosas, dentist 
Zina Bieleckienė.

March 20th: World Oral Health Day

On the 20th of March, Lithuania, together with more than 75 
countries from North and South America, Europe, Africa, Asia and 
Oceania, celebrate World Oral Health Day, the primary goal of which 
is to promote public awareness of the importance of oral health.

On this occasion, Lithuanian dentists, professionals, oral hygienists 
and future professionals invite everyone to examine their oral health 
free of charge and get professional guidance on oral health issues. 

In cooperation with the Institution of the Ombudsman For 
Children‘s Rights, a conference was held in the Seimas in order 
to create the opportunity for Swedish and Norwegian dentists 
to share their knowledge and practical work examples as well 
as to discuss the role of the dentist in the system for protecting 
children‘s rights, possibilities to observe and identify children that 
are in need of additional protection and the assistance of other 
specialists. Attention was also paid to the necessity of strengthening 
the competence and responsibility of dental care specialists in the 
field of children‘s rights protection and the cooperation of state 
and municipal institutions with these specialists in order to ensure 
that the relevant institutions are aware of all the children who‘s 
rights and interests are being violated.

Fern Blossom: Medical Gathering

Medical professionals of the National Defence system, Lithuanian 
family physicians, members of the Dental Chamber and guests 
from other Baltic countries as well as their families gather in 
Plateliai (in the Plungė district), at the Plokštinė camp site, where 
the Fern Blossom medical gathering takes place. This event is 
dedicated to the improvement of theoretical and particularly 
practical emergency aid skills. During the event, various games 
and relay races are played. When military medical personnel is 
satisfied that all relay participants have understood and learned 
the instructions, the competition starts. Carrying a child on a 
stretcher over a 200m stretch, a team of 4 people must carry out six 
medical tasks correctly. Professional skills must be demonstrated 
while intubating a manikin, performing bar reinforcement and 
stopping bleeding. The Dental Chamber team has repeatedly 
been among the winners of this competition.

pasirinkta todėl, kad 1918 metų balandžio 27 dieną Lietuvos 
Respublikos valstybės taryba sudarė Sveikatos komisiją.

Šios šventės proga LR Sveikatos apsaugos ministras Nusipelniusio 
Lietuvos gydytojo vardą ir nusipelniusio Lietuvos sveikatos 
apsaugos darbuotojo vardą suteikia iškiliausiems sveikatos 
apsaugos atstovams. Tokius apdovanojimus yra gavę mūsų 
bendruomenės nariai: gydytoja vaikų odontologė prof. habil. dr. 
Irena Balčiūnienė, gydytoja endodontologė doc. dr. Anastazija 
Tutkuvienė, gydytoja odontologė Jadvyga Meškėnienė, gydytoja 
periodontologė prof. dr. Alina Pūrienė, gydytojas burnos, veido 
ir žandikaulių chirurgas prof. habil. dr. Ričardas Kubilius, gydytoja 
odontologė Danutė Šapalienė, gydytojas burnos chirurgas 
Romas Abunevičius, gydytoja burnos chirurgė Aušra Šaikuvienė, 
gydytoja burnos, veido ir žandikaulių chirurgė Marija Jūratė Aldona 
Andrašūnienė, gydytojas odontologas, gydytojas burnos chirurgas 
Vytautas Bosas, gydytoja odontologė Zina Bieleckienė. 

Kovo 20-oji – Pasaulinė burnos sveikatos diena 

Kovo 20 d. Lietuva kartu su daugiau nei 75 pasaulio šalimis, 
esančiomis Šiaurės ir Pietų Amerikoje, Europoje, Afrikoje, Azijoje 
ir Okeanijoje, mini Pasaulinę burnos sveikatos dieną, kurios 
pagrindinis tikslas – kad kuo daugiau žmonių sužinotų apie 
burnos sveikatos svarbą.
     
Ta proga Lietuvos gydytojai odontologai, gydytojai odontologai 
specialistai, burnos higienistai ir būsimi specialistai kviečia 
visus žmones nemokamai pasitikrinti burnos sveikatą ir gauti 
profesionalių rekomendacijų burnos sveikatos klausimais.

Bendradarbiaujant su Vaiko teisių kontrolieriaus 
įstaiga Seime buvo surengta konferencija, kurioje pirmą kartą 
Lietuvoje Švedijos ir Norvegijos gydytojai odontologai dalijosi 
žiniomis ir praktiniais savo darbo pavydžiais, buvo kalbama 
apie odontologo vaidmenį vaiko teisių apsaugos sistemoje, 
galimybėmis pastebėti ir atpažinti vaikus, kuriems reikalinga 
kitų specialistų pagalba ir papildoma apsauga. Taip pat 
buvo atkreiptas dėmesys į būtinybę stiprinti odontologinės 
priežiūros specialistų kompetenciją ir atsakomybę vaiko 
teisių apsaugos srityje bei valstybės ir savivaldybių institucijų 
bendradarbiavimą su šiais specialistais siekiant užtikrinti, 
kad kompetentingos institucijos žinotų visus vaikus, kurių 
teisės ir interesai pažeidžiami.

Medikų sąskrydis „Paparčio žiedas“

Krašto apsaugos medikai, Lietuvos šeimos gydytojai, 
Odontologų rūmų nariai bei svečiai iš Baltijos šalių kartu 
su šeimomis renkasi į Platelius (Plungės rajone), Plokštinės 
stovyklavietę, kur vyksta medikų sąskrydis „Paparčio žiedas“. 
Šis renginys skiriamas būtinosios pagalbos teoriniams ir ypač 
praktiniams įgūdžiams lavinti. Vyksta estafetės, žaidimai. Kai karo 
medikai įsitikina, kad visi estafečių dalyviai suprato ir išmoko 
teisingai atlikti rungtis, prasideda varžybos. Dviejų šimtų metrų 
ruože bėgant su vaiku neštuvuose ke turių žmonių komandai 
reikia teisingai atlikti šešias medicinines užduotis. Profesinius 
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In the Land of Teeth: a Children’s drawings exhibition

In order to draw public attention to the importance of oral 
disease prevention, the Lithuanian Dental Chamber organised 
In the Land of Teeth, a children’s drawing competition. In 2011, 
the Chamber received two thousand children’s drawings from 
across Lithuania in the space of months. Drawings were drawn 
by pupils from kindergartens and primary schools. Some 
schools and pre-school institutions sent just a few pictures, 
while other schools sent pictures drawn by several classes. The 
Chamber also received drawings by disabled kids – children 
with special needs and visually impaired children.

The children’s drawings were a great illustration of children’s 
oral health knowledge. The children depicted healthy foods 
and, in contrast to these products, they painted foods and 
beverages that damaged teeth. Some of the drawings were 
associated with dental services. It is nice to notice that children 
are not afraid to visit the dentist, and this is evidenced by the 
bright colours of the drawings. In addition to this, we may 
state that children know how much time it takes to brush their 
teeth and what kind of dental care products are out there.

Making Dental History 

The Lithuanian Medicine and Pharmacy Museum of the 
Lithuanian University of Health Sciences has presented a 
pre-war X-ray machine, preserved by the relatives of dentist 
E. Pšigodskienė, the acquisition of which was funded by the 
Dental Chamber. The Chamber’s support is memorialised on 
a plaque on the X-ray machine.

A logo for the dental profession

In 2010, the dental community launched a debate about 
the creation of a professional logo. This debate was initiated 
by Professor Dr. A. Šurna, Assoc. Prof. Dr. D. Sakavičius, Assoc. 
Prof. Dr. Gleiznis, Assoc. Prof. Dr. A. Tutkuvienė and others. The 
Council of the Lithuanian Dental Chamber resolved to begin 
creating a professional logo.
 
Inspiration for the creation of the logo was sought in historical 
sources reflecting the dental profession. Apart from this, a 
comparison of foreign logos was performed as well as an analysis 
of the crests of Vilnius and Kaunas universities. The Council 
repeatedly discussed this issue. Some members of the Council, 
for example, J. Vyšniauskas, drew logo designs themselves. There 
were some attempts to associate the logo with the image of St. 
Apollonia, the patron saint of dentists. After detailed historical 
materials were collected and many analyses and discussions 
about the logo took place, the Chamber turned to artist Jaunius 
Kaubrys, and tasked him with the creation of a professional dental 
logo. After intense cooperation with the artist, on 18 May 2012 
the Council approved the professional dental logo, which can 
now be used in professional activities and souvenirs.

The logos of doctors and pharmacists are used in their 
professional stamps. Accordingly, the Council of the Dental 

įgūdžius reikia pademonstruoti intubuojant manekeną, 
šinuojant, stabdant kraujavimą. Odontologų rūmų komanda 
yra ne kartą buvusi tarp prizininkų ir nugalėtojų. 

Vaikų piešinių paroda „Dantukų šalyje“

Lietuvos Respublikos odontologų rūmai, norėdami atkreipti 
Lietuvos visuomenės dėmesį į burnos ligų, profilaktikos svarbą, 
surengė vaikų piešinių konkursą „Dantukų šalyje“. 2011 m. 
per keturis mėnesius rūmai sulaukė dviejų tūkstančių vaikų 
piešinių iš visos Lietuvos. Piešinius siuntė darželių auklėtiniai 
ir pradinių klasių mokiniai. Vienos mokyklos ir ikimokyklinio 
ugdymo įstaigos atsiuntė kelis piešinius, kitos – kelių klasių 
vaikų piešinius. Rūmai sulaukė ir vaikučių su negalia – specialiųjų 
poreikių ir silpnaregių vaikų – piešinių. 
     
Vaikų piešiniai puikiai atskleidė turimas teorines burnos 
priežiūros žinias. Jie piešiniuose vaizdavo sveikus maisto 
produktus, o kaip kontrastą šiems produktams piešė dantukams 
kenkiantį maistą ir gėrimus. Dalis piešinių buvo susiję su 
gydytojo odontologo paslaugomis. Smagu, kad vaikai nebijo 
vizito pas odontologą, tuo įtikina šviesių spalvų piešiniai. Be 
to, matome, kad vaikai žino, kiek laiko reikia valyti dantukus ir 
kokios yra dantų priežiūros priemonės.

Kuriame odontologijos istoriją

Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Lietuvos medicinos 
ir farmacijos istorijos muziejuje buvo pristatytas gydytojos 
odontologės E. Pšigodskienės giminių išsaugotas prieškarinis 
rentgeno aparatas, kurio įsigijimą finansavo Odontologų rūmai. 
Paramą įamžino ant rentgeno aparato esanti lentelė.

Gydytojų odontologų profesijos ženklas 

2010 m. odontologų bendruomenė pradėjo diskusijas dėl 
profesinio ženklo sukūrimo, kurias inicijavo prof. dr. A. Šurna, 
doc. dr. D. Sakavičius, doc. dr. Gleiznis, doc. dr. A. Tutkuvienė 
ir kt. Lietuvos Respublikos odontologų rūmų taryboje buvo 
nutarta pradėti odontologų profesijos ženklo kūrimo darbus.
 
Ženklui sukurti ieškota istorinių šaltinių, atspindinčių 
odontologų profesiją. Taip pat palyginti užsienio valstybių 
odontologų profesijos ženklai, buvo analizuojami ir Vilniaus, 
Kauno universitetų ženklai. Taryboje ne kartą diskutuota šiuo 
klausimu. Kai kurie tarybos nariai, pavyzdžiui, J. Vyšniauskas, 
patys nupiešė ženklo eskizų. Buvo bandymų ženklą susieti su 
šv. Apolonijos, kaip odontologų globėjos, atvaizdu. Surinkus 
išsamią istorinę medžiagą, išnagrinėjus ir aptarus ženklus, 
buvo kreiptasi į dailininką Jaunių Kaubrį ir paprašyta sukurti 
gydytojo odontologo profesinį ženklą. Po intensyvaus darbo 
su dailininku 2012 m. gegužės 18 d. taryba patvirtino gydytojo 
odontologo profesijos ženklą, kurį bus galima naudoti 
profesinėje veikloje, suvenyruose.

Gydytojų ir farmacininkų profesijos ženklai naudojami sveikatos 
specialisto spauduose. Dėl to Odontologų rūmų taryba kreipėsi 
į sveikatos apsaugos ministrą, siūlydama atlikti pataisas teisės 
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Chamber appealed to the Minister of Health to propose an 
amendment to the legislation regulating the issuance of 
stamps for dentists in order to include the dental logo approved 
by the Council of the Chamber into the dental stamp. The 
proposal was approved by the Ministry of Health and now the 
dental stamp carries the professional logo of dentists. 

akte, reglamentuojančiame spaudų išdavimą gydytojams 
odontologams, įtraukiant į gydytojo odontologo spaudo žymą 
rūmų tarybos patvirtintą gydytojo odontologo profesijos ženklą. 
Rūmų siūlymą Sveikatos apsaugos ministerija patvirtino ir 
gydytojo odontologo spaudo žymoje yra gydytojo odontologo 
profesijos ženklas.
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ODONTOLOGIJOS PRAMONĖ 
LIETUVOJE
Dr. Žana Sakalauskienė
 
Po nepriklausomybės atkūrimo Lietuvoje privatus 
odontologijos sektorius pradėjo sparčiai plėstis. Atsirado didelis 
modernios odontologijos įrangos bei kitų odontologijoje 
naudojamų šiuolaikinių medžiagų ir instrumentų poreikis, 
nes sovietmečiu dažniausiai buvo naudojamos pasenusios 
priemonės ir nuolat jaučiamas jų stygius. Taigi atsirado 
galimybė į Lietuvą ateiti pasauliniams odontologijos 
pramonės atstovams, kurie netrukus labai aktyviai pradėjo 
veiklą Lietuvoje. 
 
Vieną pirmųjų modernios odontologijos įrangos ir medžiagų 
parduotuvę Vilniuje 1991 metais įkūrė išeivijos gydytoja 
odontologė Alina Veigel, siekdama paskatinti Lietuvos dantų 
gydytojus ir technikus pradėti privačią praktiką bei naudoti 
kokybiškas modernias priemones ir gydymo metodus. Ši 
parduotuvė buvo pirmoji Vokietijos kompanijos „Voco“ 
odontologijos  gaminių platintoja Lietuvoje. Netrukus garsių 
kompanijų odontologijos gaminius pradėjo aktyviai platinti 
daugybė vietinių firmų. Vilniuje veiklą pradėjo įmonės „BIOK“, 
„MP - Dentoflex Schumann“, „Stoma“, „Sundora“, „SK Impex“, 
Kaune buvo įkurta įmonė „Simandra“ bei kitos. Šios prekybinės 
įmonės įvežė ir platino Lietuvoje daugiausiai Vokietijos ir JAV 
kompanijų, tokių kaip „3М“, „Heraeus Kulzer“, „Kerr“, „Espe“, 
„Densply“, odontologijos gaminius. 
 
Ypač didelį postūmį atnaujinant Lietuvos odontologijos 
klinikų įrangą padarė 1994 metais Pasaulio banko suteikta 
paskola moderniai odontologijos įrangai įsigyti. Panaudojus 
šią Pasaulio banko ir iš dalies Lietuvos vyriausybės paramą, 
daug Lietuvos odontologijos klinikų buvo modernizuotos. 
 
Kadangi Lietuvos gydytojams odontologams daugybė 
naujai atsiradusių odontologijos gaminių bei siūlomų 
naujų technologijų buvo mažai žinomos, gamintojams teko 
prisidėti organizuojant įvairius tobulinimosi kursus Lietuvoje ir 
užsienyje, paremiant kviestinius lektorius. Užsienio kompanijų 
odontologijos gaminių gamintojų darbuotojai, gerai apmokyti 
atstovai ekspertai, pradėjo dirbti Lietuvoje kiek vėliau.   
 
Verta detaliau paminėti tas įmones, kurios išliko iki šių dienų 
ir toliau sėkmingai tęsia veiklą prisidėdamos prie Lietuvos 
odontologijos progreso. 
 
„BIOK“  istorija prasidėjo 1988 metais Vilniuje, kai 5 chemijos 
mokslų daktarai įkūrė kosmetikos gamybos įmonę. 
Odontologijos gaminių platinimo veiklą „BIOK“ pradėjo 
1994 metais, juos susiradus  kompanijai „3M“ (JAV) ir 
pasiūlius prekiauti savo odontologijos gaminiais. Nuo 
tada iki šiol „BIOK“ odontologijos verslui vadovauja gerai 
žinoma Lietuvos odontologams dr. M. Danilevičiūtė. 2003 
metais įmonės pavadinimas buvo pakeistas į „Unidentas“. 

THE DENTAL INDUSTRY IN 
LITHUANIA
Dr. Žana Sakalauskienė

After the restoration of independence in Lithuania, the 
private dental sector began to expand rapidly. This resulted 
in a significant demand for modern dental equipment and 
other modern materials and tools used in dentistry, for in the 
Soviet times outdated tools were usually used and a constant 
shortage of tools made itself felt. Thus an opportunity arose 
for the representatives of the global dental industry to come 
to Lithuania, and they soon became very active in Lithuania.

Emigrant dentist Alina Veigel was one of the first to establish 
a store for modern dental equipment and materials in 1991 
in Vilnius, seeking to encourage Lithuanian dentists and 
technicians to start private practice and use high-quality 
modern instruments and treatment methods. This store was 
the first distributor of dental products by the German company 
Voco in Lithuania. Soon, a number of local firms began to 
actively distribute products by famous dental companies. 
In Vilnius, the companies BIOK, MP - Dentoflex Schumann, 
Stoma, Sundora and SK Impex set up operations; in Kaunas, 
the Simandra company and others were established. These 
trading companies imported and distributed mainly German 
and American dental products by companies such as 3М, 
Heraeus Kulzer, Kerr, Espe, and Densply.

An especially great boost for updating equipment in Lithuanian 
dental clinics took place   in 1994, when the World Bank granted 
a loan for the purchase of modern dental equipment. Using 
the loan provided by the World Bank, and partially funded by 
the Government of Lithuania, a number of Lithuanian dental 
clinics were modernised.
 
Because Lithuanian dentists were not familiar with many 
new dental products and technologies, the manufacturers 
had to get involved in organising various training courses 
in Lithuania and abroad as well as supporting the visiting 
lecturers. The personnel of foreign manufacturers of dental 
products, well-trained experts and representatives started to 
work in Lithuania a little bit later.
 
A more detailed mention is deserved by the companies 
that have survived to this day and continue their activities 
successfully by contributing to the progress of dentistry 
in Lithuania.
 
The story of BIOK began in 1988 in Vilnius, when five chemistry 
PhDs founded a cosmetics manufacturing company. BIOK 
started distributing dental products in 1994, when the 
American company 3M proposed that they sell its dental 
products. From then on the BIOK dental business has been 
led by the well-known Lithuanian dentist Dr. M. Danilevičiūtė. 
In 2003, the company name was changed to Unidentas. Dr. 
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M. Danilevičiūtė teaches a dental materials course for the 
students at the Vilnius University Institute of Dentistry and 
actively participates in the organisation and support of the 
professional development of dentists. Even earlier, in 1993, 
a dental instruments distribution company called Simandra 
began operations in Kaunas, merging in 1995 with the Finnish 
company Planmeca Group, a manufacturer and worldwide 
distributor of modern dental instruments. Since then, the 
company in Kaunas has been known to Lithuanian dentists as 
Plandent. In addition to these well-known companies, there 
are a number of other companies successfully developing 
their activity in the distribution of modern dental materials 
and equipment in Lithuania: Dab Dental, SK Impex, Analizė, 
Mardentas, Medicinos Projektai, Vilimekso Servisas, Inoveca 
Medtechna, AstraVita and many others. Unfortunately, 
distributors of modern dental instruments in Lithuania face 
significant challenges in competition with distributors from 
neighbouring Poland, where the reduced VAT applied to 
medical products is much lower than in Lithuania and affects 
product pricing.

Well-trained representatives of large global companies 
developing and producing new dental technology began to 
work in Lithuania from 1996. The first companies to send their 
representatives were 3М (USA), Densply (USA), Voco (Germany) 
and GC (Japan). To this day, dentists Ž. Sakalauskienė (3M ESPE) 
and V. Vilkinis (CG) have been successfully representing global 
manufacturers of dental products, renowned in the Lithuanian 
dental community as experienced dentists and experts of 
modern dental technology. Representatives of large global 
dental companies work closely with the Lithuanian dental 
academic community and students by supporting their research 
activities and creating opportunities for the application of new 
technology in the education and training of new dentists.

Speaking of the implementation of modern dental technologies 
in Lithuania, we cannot forget to mention trade fairs such as 
Baltmedica, Baltfarma, Baltlabor, Baltdent, Baltoptik, where 
innovations are presented and which have been organised 
since 1994 almost every year. Global manufacturers and 
distributors of dental equipment and materials participate 
in these fairs in order to present the latest achievements in 
dentistry. During these fairs, various conferences introduce 
dental professionals to the latest developments in the 
application of clinical practice achievements.

Because dental innovation development and its implementation 
in daily practice requires significant investment and scientific 
expertise, it is not surprising that this field is spearheaded by 
the manufacturers of developed countries, such as the U.S. 
and Germany. However, it should be noted that there are 
also companies in Lithuania that produce dental equipment 
(Medica, Lumen) and materials (Medicinos Linija) which are 
used by Lithuanian dentists in daily practice.

Dr. M. Danilevičiūtė dėsto odontologijos medžiagų kursą 
studentams Vilniaus universiteto Odontologijos institute 
bei aktyviai dalyvauja organizuojant ir remiant gydytojų 
odontologų tobulinimą. Dar anksčiau, 1993 metais, Kaune 
odontologijos priemonių platinimo veiklą pradėjo įmonė 
„Simandra“, kuri 1995 metais susijungė su Suomijos kompanija 
„Planmeca Group“, gaminančia bei platinančia modernias 
odontologijos priemones visame pasaulyje. Nuo tada Kauno 
įmonė žinoma Lietuvos odontologams kaip „Plandent“. Be šių 
gerai žinomų odontologams įmonių, šiandien sėkmingai savo 
veiklą Lietuvoje plėtoja modernias odontologijos medžiagas 
ir įrangą platinančios firmos „Dab Dental“, „SK Impex“, 
„Analizė“, „Mardentas“, „Medicinos projektai“, „Vilimekso 
servisas“, „Inoveca Medtechna“, „AstraVita“ bei daugybė 
kitų. Deja, modernių odontologijos priemonių platintojams 
Lietuvoje tenka susidurti su dideliais iššūkiais konkuruojant su 
platintojais iš kaimyninės Lenkijos, kur galiojantis lengvatinis 
PVM medicinos gaminiams yra  daug mažesnis nei Lietuvoje, 
o tai turi įtakos gaminių kainai.         
 
Didžiųjų pasaulinių kompanijų, plėtojančių bei gaminančių 
naujas odontologijos technologijas, gerai apmokyti atstovai 
pradėjo dirbti Lietuvoje nuo 1996 metų. Pirmosios savo 
atstovus įdarbino kompanijos „3М“ (JAV), „Densply“ (JAV), 
„Voco“ (Vokietija), GC (Japonija). Iki šių dienų daug metų 
sėkmingai dirba pasaulinių odontologijos produkcijos 
gamintojų atstovai gydytojai odontologai Ž. Sakalauskienė 
(„3М ESPE“) ir V. Vilkinis (GC), gerai žinomi Lietuvos 
odontologų bendruomenėje kaip patyrę modernių 
odontologijos  technologijų ekspertai. Didžiųjų pasaulinių 
odontologijos kompanijų atstovai glaudžiai bendradarbiauja 
su Lietuvos odontologijos akademine bendruomene ir 
studentais, remdami jų mokslinę veiklą bei sudarydami 
galimybę taikyti naujas technologijas ruošiant odontologus.   
 
Kalbant apie modernių odontologijos technologijų įdiegimą 
Lietuvoje negalima nepaminėti naujoves pristatančių 
parodų „Baltmedica“, „Baltfarma“, „Baltlabor“, „Baltdent“, 
„Baltoptik“, vykstančių nuo 1994 metų beveik kasmet. Šiose 
parodose dalyvauja pasauliniai odontologijos medžiagų 
bei įrangos gamintojai ir platintojai Lietuvoje, pristatydami 
naujausius odontologijos pasiekimus. Parodų metu vyksta 
konferencijos, skirtos odontologijos specialistams, kuriose 
jie supažindinami su naujausių pasiekimų taikymo klinikinėje 
praktikoje galimybėmis.
 
Kadangi odontologijos naujovių plėtra ir diegimas į kasdienę 
praktiką reikalauja didelių investicijų bei mokslinės patirties, 
nenuostabu, kad šioje srityje pirmauja išsivysčiusių šalių, tokių 
kaip JAV ir Vokietija, gamintojai. Vis dėlto reikia paminėti, kad 
ir Lietuvoje yra įmonių, gaminančių odontologijos įrangą 
(„Medica“, „Lumen“) bei medžiagas („Medicinos linija“), kurias 
dalis Lietuvos odontologų naudoja kasdienėje praktikoje.
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INFORMACIJOS 
SKLAIDA 
IR LEIDINIAI

Siekdami supažindinti savo narius su odontologijos 
aktualijomis ir bendromis pastangomis nuveiktais darbais 
įvairiose sveikatos apsaugos srityse, taip pat norėdami pateikti 
naujausią informaciją apie odontologų bendruomenei 
svarbius priimtus teisės aktus ar jų pataisas, Odontologų 
rūmai informaciją skleidžia: 

- Internetinėje svetainėje www.odontologurumai.lt;

- Rūmų periodiniame leidinyje „Odontologų rūmų žinios“. 

Tai visiems odontologijos srityje dirbantiems specialistams 
skirtas ketvirtinis žurnalas, Odontologų rūmų nariams 
platinamas nemokamai ir pasiekia visus gydytojus 
odontologus, gydytojų odontologų padėjėjus, burnos 
higienistus bei dantų technikus. 

Žurnale pristatomos odontologijos mokslo ir praktikos 
aktualijos, medicinos pasiekimai, teisinė informacija, 
Odontologų rūmų veikla.

- atsakydami į klausimus raštu;
- konsultuodami telefonu ar kt. elektroninio ryšio 
priemonėmis;

- rūmų teritoriniuose skyriuose ir / ar komisijose;
- mokslinėse konferencijose, seminaruose;
- rūmų leidiniuose ar remdami kitus leidinius apie 
odontologiją.

SPREAD OF 
INFORMATION AND 
PUBLISHING

In order to present its members with dental news and the 
results of joint work efforts in the field of healthcare as well 
as the latest information about approved or revised legal 
acts that are relevant to the dental community, the Dental 
Chamber publicises information via the following channels: 

- the official website www.odontologurumai.lt

- the Chamber’s periodical, Odontologų Rūmų Žinios (Dental 
Chamber News). 

This is a quarterly magazine for all specialists working in 
the field of dentistry. It is distributed to every member of 
the Dental Chamber free of charge, reaching all dentists, 
dental assistants, dental hygienists and dental technicians. 

The magazine presents news from the world of dental 
science and practice, medical achievements, legal 
information and information about the activity of the 
Dental Chamber itself.

- by providing answers to questions sent in
- consultation by telephone or other means of online 
communication

- at territorial departments and/or in commissions
- at scientific conferences, seminars
- in Chamber publications or by financing other 
publications about dentistry.
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2004–2014 metais rūmai parengė šiuos leidinius:

1. 2004 06–2005 02 „Odontologijos sąsiuvinį“;

2. Nuo 2005 02 – žurnalą „Odontologų rūmų žinios“;

3. Leidinį lietuvių ir anglų kalbomis „Odontologija Lietuvoje 
2006“;

4. Leidinius – metodines rekomendacijas „Kokybės vadovas 
ir bazinės procedūros odontologinės priežiūros (pagalbos) 
įstaigoje“ ir „Kokybės vadovas ir bazinės procedūros dantų 
protezų gamybos laboratorijoje“ (2007);

5. Leidinį „Odontologinių ligų diagnostikos ir gydymo 
protokolai (gydytojo odontologo kompetencija“ (2007);

6. Leidinį „Lietuvos Respublikos odontologų rūmų veiklos 
ataskaita 2004 06 01–2008 04 15“;
7. Tarptautinio kongreso tezes „Pacientų sauga odontologijoje“ 
(2009);

8. Metodinę priemonę „Infekcijų kontrolė odontologijos 
praktikoje“ (2010);

9. Monografiją „Profesorius Stasys Čepulis“ (2010);

10. Odontologų profesinės etikos kodeksą (2012);

11. Leidinį „Lietuvos Respublikos odontologų rūmai 2008–
2012“;

12. Leidinį „10 metų kartu“.

2004–2014 m. rūmai finansiškai parėmė šių knygų leidimą:

1. S. Čestovo „Metalo keraminiai ir metalo polimeriniai dantys“ 
(2008);

2. A. Pūrienės, V. Pečiulienės, J. Žekonienės, M. Musteikytės, 
V. Janulytės „Lietuvos gydytojų odontologų sveikata. 
Ergonomija odontologijoje“ (2009 m.);

3. I. Balčiūnienės, A. Pūrienės, I. Lukšaitės „Iškilieji Lietuvos 
gydytojai odontologai“ (2012);

4. V. Juknaitės, A. Baltėno „Kad pamatytų šitą pasaulį“ (2014); 

5. A. Rimkevičiaus, L. Zalecko, A. Pūrienės, M. Bylaitės, R. 
Gancevičienės „Burnos patologijos atlasas“ (2014);

6. I. Balčiūnienės, A. Pūrienės, I. Lukšaitės „Gydytojos 
odontologės – Lietuvos kūrėjų motinos ir žmonos“  (2014).

Siekdami tobulinti informacijos sklaidą ir prieinamumą, rūmai 
savo nariams sukūrė informacinę sistemą „Odontologijos 
praktikos, burnos priežiūros specialistų licencijų paieška“, 
„Odontologinės priežiūros (pagalbos) įstaigų licencijų paieška“, 

The Chamber published the following publications in 
2004-2014:

1. Odontologijos sąsiuvinys (The Dental Notebook) 
(06/2004-02/2005)

2. The news magazine of the Dental Chamber, Odontologų 
rūmų žinios (from 02/2005)

3. Publications in Lithuanian and English, Dentistry in 
Lithuania (2006)

4. Methodological recommendations for quality 
management and basic procedures in institutions of dental 
care and in dental prosthesis labs, Kokybės vadovas ir bazinės 
procedūros odontologinės priežiūros (pagalbos) įstaigoje, 
and  Kokybės vadovas ir bazinės procedūros dantų protezų 
gamybos laboratorijoje (2007)

5. Publication on the diagnosis and treatment protocols for 
dental disease, Odontologinių ligų diagnostikos ir gydymo 
protokolai (gydytojo odontologo kompetencija), (2007)

6. Performance Report of the Lithuanian Dental Chamber 
(01/06/2004-15/04/2008)

7. Findings from the international congress on Patient Safety 
in Dentistry (2009)

8. Methodological publication on the control of infections in 
dental practice, Infekcijų kontrolė odontologijos praktikoje 
(2010)

9. Monograph on Professor Stasys Čepulis, Profesorius Stasys 
Čepulis (2010)

10. Code of ethics for dental professionals, Odontologų 
profesinės etikos kodeksą (2012)

11. Publication about the Lithuanian Dental Chamber from 
2008 to 2012, Lietuvos Respublikos odontologų rūmai 2008–
2012 (2012)

12. Publication about dentistry in Lithuania, 10 years together 
(2014)

The Chamber funded the publication of the following 
books in 2004-2014:

1. Čestov, S. Metalo keraminiai ir metalo polimeriniai dantys 
(2008)

2. Pūrienė, A., Pečiulienė, A., Žekonienė, J., Musteikytė, 
M., Janulytė, V. Lietuvos gydytojų odontologų sveikata. 
Ergonomija odontologijoje (2009)

3. Balčiūnienė, I., Pūrienė, A., Lukšaitė, I. Iškilieji Lietuvos 
gydytojai odontologai (2012)
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4. Juknaitė, V., Baltėnas, A. Kad pamatytų šitą pasaulį (2014) 

5. Rimkevičius, A., Zaleckas, L., Pūrienė, A., Bylaitė, M., 
Gancevičienė, R. Burnos patologijos atlasas (2014)

6. Balčiūnienė, I., Pūrienė, A., Lukšaitė, I. Gydytojos 
odontologės – Lietuvos kūrėjų motinos ir žmonos (2014).

With a view to improving the spread and accessibility of 
information, the Chamber created a search system for 
its members that allows searching for dental practices, 
dentists and dental care specialists by license, as well as 
by a medical professional’s stamp number. Members of 
the Chamber can find all the information they need online. 
The nariams.odontologurumai.lt information system allows 
them to see information about their own licence and stamp 
number, the date of issue of their license and number of 
professional improvement hours clocked, as well as to print 
a preliminary certificate indicating personal data and number 
of hours clocked. An online certification system was also 
created. The electronic systems are currently being improved 
by an additional function that reminds Chamber members 
about necessary declarations and insufficient numbers of 
professional improvement hours clocked.

Members of the Chamber can read about news from the 
dental community, especially information necessary for 
practising dentists, in the Stomatologija – Baltic Dental and 
Maxillofacial Journal, published in Lithuanian and English. 
The role of this journal, as the only national periodical in 
Lithuanian from the Baltic States, is especially significant in 
developing Lithuanian dental terminology and preserving 
the purity of the native language. The opportunity to publish 
work in the national language also strengthens the standing 
of Lithuanian science, and this cannot be replaced by 
translated publications.

Stomatologija – Baltic Dental and Maxillofacial Journal was 
developed for several years before first being published. 
This initiative involved many scientists, dentists, non-
governmental organisations and sponsors. In 1996, on the 
initiative of the Lithuanian Association of Private Dentists 
(Chairman G. Šlepikas), specialists started publishing a journal 
on dental practice entitled Stomatologijos praktika. The 
first two editions of the journal were edited by V. Norvilas 
(Sk-impex), with A. Tutkuvienė as the medical editor. From 
1997, this position was taken over by doctor B. Janickas, 
and from 1998 to the present – by Dr. Juozas Žilinskas. In 
1999, the name of the journal was changed to the current 
title, Stomatologija – Baltic Dental and Maxillofacial Journal. 
In 2000, the Scientific Council of the Lithuanian Academy 
of Sciences recognised the journal as one that meets the 
standards of a scientific peer-reviewed publication and 
entered the journal onto its list of scientific publications. In 
2005, the journal was also recognised in the international 
arena and was incorporated into the PubMed MEDLINE 
data base. 

„Sveikatos specialistų spaudų paieška“. Čia elektroninėje 
erdvėje rūmų nariai gali rasti visą jiems reikalingą informaciją. 
Informacinėje sistemoje nariams.odontologurumai.lt 
kiekvienas rūmų narys gali matyti savo licencijų ir spaudų 
duomenis, licencijos išdavimo datą, surinktą profesinio 
tobulinimo valandų skaičių, atsispausdinti preliminarią 
deklaraciją su surinktomis tobulinimo valandomis ir asmens 
duomenimis. Sukurta ir elektroninė sertifikato sistema. Šiuo 
metu elektroninės sistemos tobulinamos ir tai leis rūmų 
nariams priminti apie deklaravimą, trūkstamas profesinio 
tobulinimosi valandas. 
     
Susipažinti su odontologų bendruomenės aktualijomis, 
naujausiomis žiniomis, ypač reikalingomis praktikuojantiems 
odontologams, rūmu nariai gali žurnale „Stomatologija – 
Baltic Dental and Maxillofacial Journal“, leidžiamame lietuvių 
ir anglų kalbomis. Nepaprastai reikšmingas žurnalo, kaip 
vienintelio Baltijos šalyse nacionalinio periodinio leidinio 
lietuvių kalba, skirto odontologams, vaidmuo ugdant 
lietuvišką odontologijos terminiją ir išsaugant gimtosios 
kalbos grynumą. Galimybė paskelbti darbus valstybine 
kalba stiprina Lietuvos mokslo autoritetą ir to negali atstoti 
verstiniai leidiniai.

Žurnalas „Stomatologija – Baltic Dental and Maxillofacial 
Journal“ buvo kuriamas ne vienerius metus. Šiame darbe 
dalyvavo daug mokslininkų, gydytojų, visuomeninių 
organizacijų bei rėmėjų. 1996 m. Lietuvos privačių gydytojų 
stomatologų bendrijos (pirmininkas G. Šlepikas) iniciatyva 
pradėtas leisti žurnalas „Stomatologijos praktika“. Pirmuosius 
du žurnalo numerius redagavo V. Norvilas (Sk-impex), 
medicinos redaktorė buvo A. Tutkuvienė. 1997 m. žurnalo 
redaktoriumi tapo gydytojas B. Janickas, nuo 1998 m. iki 
šiol – dr. Juozas Žilinskas. 1999 m. žurnalo pavadinimas 
buvo pakeistas į dabartinį „Stomatologija – Baltic Dental and 
Maxillofacial Journal“. 2000 m. Lietuvos mokslų akademijos 
Mokslo taryba įvertino žurnalą kaip atitinkantį mokslo 
recenzuojamų leidinių reikalavimus ir įtraukė į jų sąrašą. 
2005 metais žurnalas pasiekė tarptautinį pripažinimą ir buvo 
įtrauktas į „PubMed MEDLINE“ duomenų bazę.
 
Per šešiolika žurnalo gyvavimo metų išspausdinta šimtai 
reikšmingų straipsnių, įvairi informacija apie bendruomenės 
gyvenimą pelnė žurnalui pripažinimą Lietuvoje ir užsienyje. 
Tai liudija gausus ir besiplečiantis straipsnių autorių skaičius 
iš įvairių užsienio šalių – Italijos, Brazilijos, Vokietijos, Švedijos, 
Norvegijos, Šveicarijos. Daugėja skaitytojų ne tik Lietuvoje, 
bet ir Latvijoje, Estijoje.
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