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Fiksuotų ortodontinių 
retencinių aparatų nesėkmės 
ir jų sprendimo būdai
Dr. Agnė Staniulytė, doc. dr. Laura Linkevičienė

Ortodontinis atkrytis – tai po ortodontinio gydymo atsiradęs 
nepageidaujamas dantų padėties kitimas, kuriam būdingas 
sąkandžio patologijos atsinaujinimas. Manoma, kad atkrytį 
lemia periodonto, sąkandžio, minkštųjų 
audinių veiksniai bei tolesnis veido ir žandi-
kaulių augimas.

Lietuvos Respublikos odontologų rūmų narių įgaliotinių ataskaitinis-rinkiminis susirinkimas 
ir tarptautinis kongresas „Burnos sveikatos ir gyvenimo kokybės dermė“
2016 m. gegužės 27–28 d. Konferencijų centras „SPA Vilnius DRUSKININKAI“ (K. Dineikos g. 1, Druskininkai) 

Genetinių ir aplinkos veiksnių įtaka 
dantų lankų morfologijai. Dvynių tyrimas
Dr. Vilma Švalkauskienė

Dantų lankų ir sąkandžio morfologija – tai dantų padėties 
dantų lankuose ypatybės, sąlygojamos genetinių ir aplinkos 
veiksnių. Nepaisant mokslu pagrįstų ortodontinio gydymo 
protokolų, kartais gydymą lydi nesėkmės ir recidyvas. Gydy-
mo recidyvas galimai įvyksta dėl netinkamo gydymo plano 
sudarymo ir neaiškios dantų lankų bei 
sąkandžio etiologijos.20–22 p. 23–24 p.

Šv. Apolonijos – odontologų ir jų 
pacientų globėjos – paminėjimo diena 

Laikydamiesi ilgamečių tradicijų, Lietuvos Respublikos odontologų rūmai (toliau – Rūmai) organizuoja 
iškilmingą Tarptautinės odontologų dienos minėjimą, kurio metu apdovanojami iškiliausi, labiausiai 
profesinėje, mokslinėje ir visuomeninėje veikloje nusipelnę gydytojai odontologai ir burnos priežiūros 
specialistai. Vasario 6 dieną didžiausia ir reikšmingiausia odontologų bendruomenės šventė – 
Tarptautinė odontologų diena – buvo minima Klaipėdoje. 3–4 p.

12–13 p.
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Štai ir praėjo Lietuvos Respublikos odontologų rūmų (toliau – Rūmai) 
trečiosios tarybos kadencijos (2012–2016 m.) metai. Š. m. gegužės 27–28 
dienomis Druskininkuose vyks Rūmų narių įgaliotinių ataskaitinis-rinkiminis 
susirinkimas ir bus išrinkta nauja Rūmų taryba, kuri, manau, pratęs pradėtus 
darbus ir Rūmai išliks solidi, profesionali, kompetentinga organizacija, kurią 
vertina visos Lietuvos valstybinės ir sveikatos priežiūrą reglamentuojančios 
institucijos bei pacientai. 

Pažvelgus į Rūmų tarybos ir bendruomenės 
narių atliktus darbus, akivaizdu, kad nuveikta tikrai 
nemažai, nors kartais atrodo, kad kasdien buvo 
tiesiog dirbama tai, kas būtina laikmečiui. Norė-
čiau pasidžiaugti mūsų bendruomenės ir pacientų 
gerovei nuveiktais Rūmų tarybos (2012–2016 m.) 
darbais ir trumpai peržvelgti juos. 

2016   m. sausio 1  d. duomenimis, Rūmai vie-
nija 7 755 narius, iš jų 3 776 gydytojai odontolo-
gai, 1 204 dantų technikai, 793 burnos higienistai, 
1 833 gydytojo odontologo padėjėjai, 143 burnos 
higienistai – gydytojo odontologo padėjėjai, 6 dan-
tų technikai – gydytojo odontologo padėjėjai. De-
šimčiai  tūkstančių Lietuvos gyventojų tenka 12,75 
odontologai. 

Lietuvoje veikia 2 068 privačios odontologinės 
priežiūros (pagalbos) įstaigos, 254 viešosios odon-
tologinės priežiūros (pagalbos) įstaigos.

Per ataskaitinį 2012–2016  m. laikotarpį įvy-
ko 29 tarybos posėdžiai, iš jų 5 išvažiuojamieji į 
Kauną, Šiaulius, Panevėžį, Klaipėdą, Vilnių. Į išva-
žiuojamuosius posėdžius pakviesti valstybinėms 
įstaigoms, savivaldybėms, sveikatos institucijoms 
atstovaujantys asmenys, visuomenės atstovai na-
grinėjo su odontologija susijusias problemas re-
gione, vietos odontologų bendruomenės išsakė 
savo lūkesčius, pastebėjimus. Tarybos posėdžių 
metu buvo svarstyti įvairūs mūsų bendruomenei 
ir Lietuvos gyventojams aktualūs klausimai, pa-
rengtas dantų protezavimo paslaugų teikimo ir 
išlaidų kompensavimo iš PSDF aprašas, parengti 
dokumentai dėl gydytojų vaikų odontologų kon-
sultacijų su manupuliacijomis įteisinimo, todėl 
bus skiriama daugiau lėšų vaikų dantų priežiūrai, 
pagerės vaikų odontologinių paslaugų prieinamu-
mas naudojant sedaciją. Svarstytas klausimas ir 
parengti dokumentai dėl odontologų galimybės 
vykdyti veiklą pagal Nuolatinio Lietuvos gyven-
tojo individualios veiklos vykdymo pažymą. Įgy-
vendinus šį projektą turėtų sumažėti mokestinė 
našta, būtų supaprastinta odontologų įsidarbi-
nimo procedūra. Svarstyta ir nutarta paruošti 
akreditavimo standartus, pradėtas rengti odon-
tologinių ligų diagnostikos ir gydymo protokolas. 
Su Valstybine akreditavimo sveikatos priežiūros 
veiklai tarnyba prie Sveikatos apsaugos ministeri-
jos svarstyti aktyvių medicinos prietaisų registra-
vimo ir pranešimų tvarkos klausimai. LR sveikatos 
apsaugos ministerijai išsiųsta Rūmų pozicija dėl 
būtinosios pagalbos tvarkos bei mastų. Svarty-
tas ir priimtas Gydytojų odontologų profesinės 
kvalifikacijos tobulinimo reglamentuojamoms 
procedūroms atlikti, reglamentuojamų procedū-
rų priežiūros ir kontrolės tvarkos naujas aprašas. 
Bendradarbiaujant su Radiacinės saugos centru, 
parengta radiologinių indikacijų odontologijoje 
tvarka. Svarstyta dėl odontologų ir burnos prie-

žiūros specialistų ruošimo pertekliaus Lietuvoje, 
dėl civilinės atsakomybės draudimo, dėl gydytojų 
odontologų praktikos įstatymo, dėl dantų bali-
nimo ir gyvsidabrio naudojimo odontologijoje ir 
kiti. 

Per ataskaitinį laikotarpį buvo atnaujintos ir de-
rinamos šios medicinos normos:
Atnaujintos:
• MN 35:2012 „Burnos higienistas. Teisės, parei-

gos, kompetencija ir atsakomybė“
• MN 41:2013 „Gydytojas odontologas perio-

dontologas. Teisės, pareigos, kompetencija ir 
atsakomybė“

• MN 47:2014 „Gydytojas ortodontas. Teisės, 
pareigos, kompetencija ir atsakomybė“

• MN 42:2015 „Gydytojas odontologas. Teisės, 
pareigos, kompetencija ir atsakomybė“

Derinamos:
• MN 44:2005 „Gydytojas burnos chirurgas. Tei-

sės, pareigos, kompetencija ir atsakomybė“
• MN 45:2016 „Gydytojas vaikų odontologas. 

Teisės, pareigos, kompetencija ir atsakomybė“
Darbo grupėse derinamos:
• MN ??:2016 „Gydytojas burnos, veido ir žandi-

kaulių chirurgas. Teisės, pareigos, kompetencija 
ir atsakomybė“

• MN 24:2007 „Gydytojo odontologo padėjėjas. 
Teisės, pareigos, kompetencija ir atsakomybė“

• MN 46:2005 „Dantų technikas. Teisės, parei-
gos, kompetencija ir atsakomybė“

Per ataskaitinį laikotarpį Rūmų odontologų 
licencijavimo komisija gydytojams odontologams 
ir gydytojams odontologams specialistams išda-
vė 913 licencijų, burnos priežiūros specialistams 
1 213 licencijų. Šiuo laikotarpiu 628 gydytojams 
odontologams ir gydytojams odontologams spe-
cialistams licencijos galiojimas buvo sustabdytas, 
332 gydytojams odontologams ir gydytojams 
odontologams specialistams licencijos galiojimas 
buvo panaikintas, 2  920 patvirtintų 5-ių metų 
gydytojų odontologų ir gydytojų odontologų 
specialistų tobulinimosi ir profesinės praktikos 
deklaracijų. Odontologinės priežiūros (pagal-
bos) įstaigų licencijavimo komisija per ketverius 
trečiosios kadencijos komisijos veiklos metus 
odontologinėms įstaigoms išdavė 399 licencijas, 
550 įstaigų licencijų duomenys buvo patikslin-
ti, 29 įstaigoms išduoti licencijų dublikatai. Šiuo 
laikotarpiu 5 įstaigoms licencijų galiojimas buvo 
sustabdytas, 75 įstaigoms licencijų galiojimas 
buvo panaikintas. Šių komisijų veikloje aktyviai 
dalyvavo ir LR sveikatos apsaugos ministerijos 
deleguoti atstovai. Rūmų licencijavimo komisijų 
sprendimai po kiekvieno posėdžio buvo viešai 
skelbiami internetinėje erdvėje bei prieinami 
visiems. Taip pat licencijavimo komisijos apie po-
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sėdžių metu priimtus sprendimus informuodavo 
Sveikatos apsaugos ministeriją, buvo visapusiškai 
užtikrintas informacijos skaidrumas ir viešumas. 

Rūmų atstovai per ataskaitinį laikotarpį aktyviai 
dalyvavo inicijuojant ir kuriant Nacionalinę burnos 
sveikatos 2016–2020 metų programą, kuri buvo 
patvirtinta pirmą kartą Lietuvos istorijoje (2016 
m. sausio 8 d.). Dalyvavo ruošiant ir įgyvendinant 
naująją, 2013 metais įsigaliojusią, vaiko sveikatos 
pažymos redakciją, papildytą duomenimis apie ka-
riozinių, plombuotų ir išrautų dantų skaičių bei są-
kandžio anomalijas (2013 m. gegužės 16 d. Lietuvos 
Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymas 
Nr. V-507 „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos ap-
saugos ministro 2004 m. gruodžio 24 d. įsakymo 
Nr. V-951 „Dėl statistinės apskaitos formos Nr. 
027-1/a „Vaiko sveikatos pažymėjimas“ patvirtini-
mo“ pakeitimo“.) Nauja redakcija patvirtinta statis-
tinė apskaitos forma Nr. 027-1/a „Vaiko sveikatos 
pažymėjimas“. Remiantis šia pažyma 2014 m. buvo 
gauti pirmieji respublikiniai statistiniai epidemiolo-
giniai duomenys apie vaikų (nuo 1 iki 12 klasės) ser-
gamumą dantų ligomis, sąkandžio anomalijas pagal 
rajonus ir mokyklas. 

Rūmų nariai dalyvavo visuomenės sveikatos 
biurų atstovų mokymuose „Odontologinių ligų 
epidemiologija ir profilaktika“, siekdami pamokyti 
Visuomenės sveikatos biurų darbuotojus, susti-
printi šviečiamąjį-mokomąjį darbą burnos ligų 
prevencijos srityje, išmokyti visuomenės sveika-
tos specialistus skaityti ir interpretuoti naujosios 
pažymos duomenis. Kadencijos laikotarpiu Rūmų 
atstovai ėmėsi jungti pavienes universitetų, kole-
gijų, teritorinių Rūmų skyrių ar privačių asmenų 
veiklas burnos ligų prevencijos srityje. Teikta vi-
sokeriopa  – informacinė, organizacinė, aprūpi-
nimo burnos ligų profilaktikos priemonėmis bei 
vaizdine medžiaga  – pagalba. Ši veikla sulaukė 
didžiulio rėmėjų susidomėjimo, todėl buvo su-
kaupta burnos ligų profilaktikos priemonių, ku-
rios pasiekdavo atokiausiuose šalies kampeliuose 
vykdomas vaikų, suaugusiųjų, nėščių moterų ir 
senelių sveikatinimo programas. Nuo 2013 metų 
Rūmai aktyviai įsijungė į renginių, skirtų kasmeti-
nei Burnos sveikatos dienai kovo 20-ają paminėti, 
organizavimą. Rūmų iniciatyva, pasitelkiant pagal-
bon odontologijos studijų programos studentus, 
Rūmų narius, įvyko daugybė šviečiamųjų-moko-
mųjų renginių vaikų darželiuose, mokyklose, vai-
kų globos namuose, senelių globos namuose bei 
kitose įstaigose. 

Noriu pasidžiaugti, kad per ataskaitinį laikotar-
pį Rūmai užregistravo 986 profesinės kvalifikacijos 
tobulinimosi renginius, kuriuose dalyvavo daugiau 
nei 51 tūkstantis Odontologų rūmų narių. Rūmai 
dirbo, kad odontologų bendruomenei informaci-
ja būtų lengviau ir patogiau prieinama. Kadencijos 
laikotarpiu buvo sukurtas progresyvus Lietuvoje 
neformaliojo švietimo renginių registras. Atnau-
jinta Rūmų internetinė svetainė. Joje visi Rūmų 
nariai gali rasti reikiamą informaciją apie odonto-
logijos ar burnos priežiūros specialisto praktikos 
licencijas, jų išdavimą, sustabdymą ar panaikinimą 
bei sveikatos specialisto spaudų išdavimą, kitą tei-
sinę ir aktualią informaciją. Prisijungus prie Narių 
portalo (šiuo metu turime beveik 5 000 aktyvių 
vartotojų) galima pasitikslinti surinktas profesinės 
kvalifikacijos tobulinimosi valandas, elektroninėje 
erdvėje pamatyti, kuriuose Rūmų registruotuose 
tobulinimosi renginiuose dalyvauta (registruota 
jau 2  400 renginių, juose dalyvavo daugiau kaip 
105  000 dalyvių), pasižiūrėti odontologijos ar 

burnos priežiūros specialisto praktikos licencijų 
ir sveikatos specialisto spaudo numerius, dekla-
ravimosi laiką, atsispausdinti preliminarią gydy-
tojų odontologų ir burnos priežiūros specialistų 
paskutiniųjų 5-ių metų tobulinimosi ir profesinės 
praktikos deklaraciją, registruotis į tobulinimosi 
renginius. 

Rūmuose nuo 2013 metų įdiegta elektroninių 
laiškų ir trumpųjų žinučių informavimo sistema. Ji 
leidžia Rūmų nariams pateikti aktualią informaciją 
greitai ir patogiai. Rūmų nariai visada informuoja-
mi apie artėjantį licencijos deklaravimo laikotarpį, 
licencijavimo komisijos priimtus sprendimus dėl jų 
licencijos, svarbius profesinės kvalifikacijos tobu-
linimosi renginius, kitus įvykius. Šiuo metu baigta 
derinti duomenų gavimo iš „Sodros“ procedūra, 
kuri leistų skelbti visas Rūmų narių darbovietes 
licencijuojamose įstaigose, palengvintų deklaravi-
mosi procesą, nes užtektų pateikti tik sveikatos 
pažymą ir nebereiktų pažymų iš darbdavio. Per 
ataskaitinį laikotarpį sukurtas Neformaliojo švie-
timo komisijos balsavimo portalas, kuriame komi-
sijos nariai profesinės kvalifikacijos tobulinimosi 
renginius vertina elektroniu balsavimu, todėl 
visi balsavimai ir sprendimai gali būti peržiūrimi 
ir yra skaidrūs. Atnaujintas profesinės kvalifikaci-
jos tobulinimosi renginių organizatorių portalas. 
Jame organizatoriai gali daug patogiau pateikti 
informaciją apie renginius ir jų dalyvius. Taip pat 
profesinės kvalifikacijos tobulinimo renginio daly-
viui sertifikatai sugeneruojami automatiškai ir ne-
bereikia jų tvirtinti Rūmuose. Sukurtas gydytojų 
odontologų profesinės kvalifikacijos tobulinimo 
reglamentuojamoms procedūroms atlikti regis-

tras, kuriame registruojami visi reglamentuoja-
mų procedūrų kursantai ir odontologai, galintys 
teikti šias paslaugas. Sukurta nauja Rūmų nario 
pažymėjimo kortelė su QR kodu. Ji leis Rūmų na-
riams greitai registruotis profesinės kvalifikacijos 
tobulinimosi renginiuose. Pažymėjimas gali būti 
naudojamas ir kaip kontaktinių duomenų kortelė 
(Vcard).

2012–2016 m. Rūmai didelį dėmesį skyrė rekla-
mos problemoms odontologijoje. Rūmuose vyko 
konferencija „Odontologas ar reklamos agentas, 
kur riba?“, kurioje dalyvavo LR konkurencijos tary-
bos atstovai, Valstybinės vartotojų teisių apsaugos 
tarnyba, Rūmų etikos ir procedūrų komisija bei im-
plantus bei dantų balinimo priemones reklamuo-
jančių įmonių atstovai. Nagrinėtos odontologijos 
reklamos problemos nacionaliniu lygiu. 

Rūmų taryba per ataskaitinį laikotarpį svars-
tė Rūmų narių prašymus socialinei paramai gauti, 
prašymus atleisti nuo nario mokesčio mokėjimo, 
teikė pasiūlymus dėl bendradarbiavimo su drau-
dimo kompanijomis, nuostatas dėl atleidimo nuo 
Rūmų nario mokesčio bei nuostatas socialinei pa-
ramai gauti. Dauguma Rūmų narių gaunamų pra-
šymų buvo motyvuoti, pagrįsti dokumentais, todėl 
nekilo abejonių dėl paramos skyrimo kolegoms.

Didelis dėmesys buvo skirtas etiškam gydytojų 
odontologų ir burnos priežiūros specialistų elgesiui 
su pacientais. Per ataskaitinį laikotarpį buvo nagri-
nėjami pacientų skundai dėl gydytojų odontologų 
neetiško elgesio. Skunduose pateikta medžiaga 
dalinai pasitvirtino, nagrinėti gydytojai odontologai 
pažeidė kelis Odontologų profesinės etikos kodek-
so punktus. 
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 Dažniausiai konstatuotas gydytojo odontolo-

go nepagarbus elgesys su pacientu, nesugebėjimas 
abipusio dialogo būdu išspręsti iškilusių problemų, 
svarstyti gydytojai odontologai pažeidė vieną ar kitą 
Lietuvos Respublikos įstatymą. Taip pat skunduose 
minimi gydytojai odontologai pažeidė Odontologų 
profesinės etikos kodeksą, spaudoje skelbdami kon-
fidencialius duomenis apie paciento burnos svei-
katos būklę, taikytą gydymą, nurodydami paciento 
vardą, pavardę. Daug gydytojų odontologų dėmesio 
susilaukė konferencija „Etika, teisinis reglamentavi-
mas bei atsakomybė medicinoje ir odontologijoje“. 
Joje paskaitas skaitė žinomi Lietuvoje etikos, morali-
nio ugdymo ir teisės specialistai.

Per 2012–2016 metus Odontologų rūmai or-
ganizavo visuotinius rūmų narių susirinkimus ir 
tarptautinius kongresus, kuriuose paskaitas skaitė 
lektoriai iš Danijos, Švedijos, Ispanijos, Šveicarijos, 
Belgijos, Vokietijos, Mongolijos, Gruzijos, JAV, Ai-
rijos, Jungtinės Karalystės, Latvijos, Portugalijos, 
Lichtenšteino, Turkijos ir kitų valstybių.

• 2012  m. birželio 1–2  d. Druskininkuose 
vyko tarptautinis kongresas „Odontologija 
šiandien ir rytoj“ ir Rūmų narių įgaliotinių 
ataskaitinis-rinkiminis susirinkimas. Dalyva-
vo Pasaulio odontologų federacijos (FDI) 
prezidentas dr. Orlando Monteiro da Silva. 

• 2013 m. gegužės 31 d. – birželio 1 d. Drus-
kininkuose vyko tarptautinis kongresas 
„Odontologija žmogaus sveikatai“ ir visuo-
tinis Odontologų rūmų narių susirinkimas. 

• 2014 m. gegužės 30–31  d. Druskininkuose 
vyko tarptautinis kongresas „Nuo idėjos iki 
pasiekimų“ ir visuotinis Odontologų rūmų 
narių susirinkimas. Pirmoji Lietuvos medikų 
savivalda  – Lietuvos Respublikos odonto-
logų rūmai – paminėjo 10-ies metų veiklos 
jubiliejų. Savo vizitu Rūmus pagerbė Euro-
pos odontologų tarybos (The Council of 
European Dentists (CED)) prezidentas DR 
W.  Doneus, Estijos odontologų asociacijos 
atstovai, Lenkijos gydytojų ir odontologų 
rūmų atstovė, Vokietijos odontologų asoci-
acijos atstovai. 

• 2014 m. gegužės 29 d. LR Seime vyko spau-
dos konferencija „Pirmajai Lietuvos medikų 
savivaldai 10 metų. Šių dienų odontologijos 
Europos Sąjungoje ir Lietuvoje uždaviniai ir 
jų sprendimo būdai Lietuvos piliečių labui“.

• 2015  m. gegužės 29–30  d. Druskininkuo-
se vyko tarptautinis kongresas „Burnos 
ligų profilaktika ir reabilitacija“ ir visuotinis 
Odontologų rūmų narių susirinkimas.

• 2016 m. gegužės 27–28  d. Druskininkuose 
vyks tarptautinis kongresas „Burnos svei-
katos ir gyvenimo kokybės dermė“ ir Rūmų 
narių įgaliotinių ataskaitinis-rinkiminis susi-
rinkimas.

Kadencijos laikotarpiu organizuotos privalo-
mųjų profesinės kvalifikacijos tobulinimo valandų 
konferencijos „4  X  2 – tai svarbu“, odontologų 
bendruomenė su jaunąja karta, artimaisiais rinkosi 
Anykščių rajone, kur pirmą kartą vyko Rūmų orga-
nizuota vasaros stovykla „Padėk draugui, gink savo 
kraštą“. Stovykloje dalyvavo Utenos apskrities 
šaulių 9-oji rinktinė, Krizių tyrimo centro atstovai. 
Stovykloje vyko aktyvūs mokymai teikti būtiną-
ją pagalbą, praktinių įgūdžių lavinimas karo lauko 
sąlygomis, sportinės varžybos odontologams, šau-
liams ir jų artimiesiems. 

Rūmai 2 metus iš eilės viešėjo parodų ir kon-
gresų centre „Litexpo“ vykstančiame renginyje 

„Vaikų šalis“, kur buvo įsikūręs stendas „Dantukų 
klubas“. Tai vienas laukiamiausių ir lankomiausių 
renginių, skirtų visai šeimai, o „Dantukų klubas“ 
visada kviečia mažuosius parodos dalyvius ir jų 
tėvelius atkreipti dėmesį į burnos ligų profilaktiką. 
Taip pat Rūmuose vyko vaikų priešinių konkurso 
„Aš sveikų dantukų šeimininkas“ laureatų apdova-
nojimo ir piešinių parodos atidarymo šventė. Kon-
kursą organizavo Švenčionių Juliaus Siniaus meno 
mokykla kartu su Odontologų rūmais. 

Rūmai glaudžiai bendradarbiavo su sutrikusio 
intelekto žmonių dienos centru „Šviesa“ ir pri-
sidėjo prie knygos „Kad pamatytų šitą pasaulį“ 
leidimo. Knyga kviečia visus į susitikimą su talen-
tingais asmenimis, turinčiais proto negalią. Odon-
tologų rūmai buvo apdovanoti specialia padėka 
už dienos centro „Šviesa“ iniciatyvų palaikymą ir 
idėjų įgyvendinimą. 

Per ataskaitinį laikotarpį Rūmuose vyko odon-
tologų bendruomenės susitikimas su tuometiniu 
LR sveikatos apsaugos ministru Vyteniu Povilu 
Andriukaičiu, organizuotas susitikimas su Lietuvos 
pacientų organizacijų atstovų tarybos (LPOAT) 
pirmininke, Europos pacientų forumo valdybos 
nare Vida Augustiniene, Radiacinės saugos centro 
atstovais. Didelis Rūmų dėmesys buvo skirtas susi-
tikimams, diskusijoms, problemų sprendimams su 
Valstybine mokesčių inspekcija dėl jos vykdomos 
akcijos „Baltieji chalatai“. 

Džiaugiuosi, kad per šį laikotarpį iškiliausi, la-
biausiai profesinėje, mokslinėje ir visuomeninėje 
veikloje nusipelnę Rūmų nariai buvo apdovanoti 
LR Ministro Pirmininko padėkomis, LR sveikatos 
apsaugos ministerijos, Rūmų padėkos raštais.  

Per ataskaitinį laikotarpį Rūmai glaudžiai ben-
dradarbiavo su užsienio šalių odontologų asocia-
cijomis: 2013 m. Rūmuose lankėsi Vokietijos odon-
tologų rūmų (BZAK) atstovų delegacija, Latvijos, 
Estijos odontologų asociacijos nariai, Ukrainos 
odontologų asociacijos prezidentas Myron Uhryn. 
Kadangi nuo pat įkūrimo Rūmai sėkmingai vykdė 
jiems deleguotas valstybės funkcijas, yra atsakin-
gi už odontologijos paslaugų kokybę ir pacientų 
saugumą Lietuvoje, užtikrina odontologų etikos 
kodekso laikymosi priežiūrą ir rūpinasi, kad šios 
srities specialistai nuolat gerintų savo profesines 
žinias, Europos odontologų taryba rekomendavo 
Lietuvos Respublikos odontologų rūmus kaip pa-
vyzdį Ukrainai ir kitoms šalims kuriant savo šalies 
odontologų rūmus.

Per kadenciją Lietuvos odontologų delegacijos 
lankėsi Vokietijos odontologų dienose Frankfur-
te ir Hamburge, Lenkijos gydytojų ir odontologų 
rūmuose. Įvyko Baltijos šalių odontologų asociaci-
jų atstovų susitikimas „Dėl bendros Baltijos šalių 
burnos sveikatos strategijos 2012–2020“ (priimta 
rezoliucija) ir Baltijos šalių odontologų asociacijų 
atstovų susitikimas 2013 m. Tartu, Estijoje.

2012–2016 m. Rūmų nariai vyko į tarptautinius 
Pasaulinės odontologų organizacijos (FDI) kongre-
sus, kuriuose buvo sprendžiami klausimai dėl cu-
kraus maisto produktuose ir dantų ėduonies, bur-
nos sveikatos ir gyvenimo kokybės, burnos vėžinių 
susirgimų, bazinio odontologų ruošimo, pagalbinio 
personalo odontologo komandoje, dantų techni-
kų, FDI vaidmens odontologinėje etikoje, dantų 
implantų, burnos sveikatos reikšmės sveikam se-
nėjimui ir kt. 

Rūmų atstovai dalyvavo Europos odontologų 
tarybos (CED) posėdžiuose ir atstovavo Lietuvos 
odontologams. 2014 m. rugsėjo mėnesį buvo suor-
ganizuotas Europos odontologų tarybos Infekcijos 

kontrolės ir atliekų tvarkymo darbo grupės išva-
žiuojamasis posėdis Odontologų rūmuose. 

Nemažą dalį veiklos užėmė ir mokomo-
sios-šviečiamosios medžiagos Rūmų nariams, 
pacientams ir visuomenei rengimas. Didžiulio dė-
mesio sulaukė leidiniai „10 metų kartu“ (2014 m.); 
„Odontologai rekomenduoja: apie vaikų dantis“ 
(2015 m.); „Odontologai rekomenduoja: apie bur-
nos vėžį“ (2016  m.). Ši leidinių serija visuomenei 
buvo platinama nemokamai. Leidiniai įdomūs ir 
unikalūs, nes tai ne tik spausdintiniai tekstai, turin-
tys išliekamąją vertę, bet ir interaktyvūs produk-
tai: interneto svetainėje www.odontologurumai.lt 
paspaudus ant leidinio nuorodų galima Odontolo-
gų rūmams užduoti rūpimus klausimus apie vaikų 
burnos sveikatą, burnos vėžį. Į klausimus atsako 
Rūmų kalbinami gydytojai odontologai ir burnos 
priežiūros specialistai. Rūmai taip pat išleido 2015 
ir 2016 metais gydytojų odontologų bendruo-
menę pasiekusius kalendorius, kuriuose pateikta 
odontologams aktuali informacija apie KPI ir kpi in-
deksų apskaičiavimą bei vaikų dantų dygimo laikus. 
Per ataskaitinį laikotarpį Rūmai parėmė šių leidinių 
leidybą: „Profesionalioji burnos higiena: praktikos 
darbai“, „Proto negalią turinčių asmenų dailės 
darbų albumo leidyba“; „Gydytojos odontologės 
– Lietuvos kūrėjų motinos ir žmonos“, „Burnos 
patologija“. 

Rūmams sėkmingai vykdant valstybės deleguo-
tas funkcijas, prisiimant atsakomybę už odontologi-
jos paslaugų kokybę ir pacientų saugumą Lietuvoje, 
užtikrinant odontologų etikos kodekso laikymosi 
priežiūrą ir rūpinimąsi, kad odontologai nuolat 
gerintų savo profesines žinias, Rūmų garbės narė 
LR Seimo Sveikatos reikalų komiteto pirmininkė 
Dangutė Mikutienė netikėtai užregistravo Lietuvos 
Respublikos odontologų rūmų įstatymo pakeitimo 
projektą, kuriuo Rūmams valstybės deleguotos 
funkcijos – Rūmų fizinių ir juridinių asmenų licen-
cijavimo funkcijos – būtų perduotos Valstybinės 
akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnybos 
prie Sveikatos apsaugos ministerijos, taip pat būtų 
naikinama privaloma narystė Rūmuose. Šis projek-
tas sutrikdė ir paralyžiavo normalią Rūmų veiklą, 
įnešė didelės sumaišties į darnią, susitelkusią odon-
tologų bendruomenę. Rūmai iki šiol kovoja dėl 
išlikimo, vyksta bendravimas ir susitikimai su LR 
Seimo nariais, projektų rengimai, didelio palaikymo 
sulaukta iš užsienio šalių odontologų asociacijų, Pa-
saulinės odontologų organizacijos (FDI), Europos 
odontologų tarybos (CED). Šiuo metu yra paruoš-
tas Odontologijos praktikos įstatymo pakeitimo 
projektas, kuris yra patvirtintas LR Vyriausybės ir 
balandžio mėnesį turėtų būti priimtas LR Seime. 
Tai garantuotų iškilusių problemų baigtį, stabilizuo-
tų padėtį ir užtikrintų pirmosios Lietuvoje medikų 
savivaldos išlikimą. 

Čia paminėta tik maža dalis Rūmų nuveiktų dar-
bų ir iniciatyvų. Visą išsamią informaciją apie Rūmų 
trečiosios tarybos veiklą rasite leidinyje „Lietuvos 
Respublikos odontologų rūmai 2012–2016 m.“ Dė-
koju Rūmų tarybai, komisijoms, teritoriniams sky-
riams, aktyviems bendruomenės nariams, admini-
stracijai, kad atsidavusiai dirba, negaili laiko, jėgų ir 
pastangų bendruomenės labui. Tariu ačiū, kad bu-
vome kartu, buvome darbštūs ir susitelkę, siekėme 
išlaikyti demokratijos ir laisvės principus, nepasida-
vėme provokacijoms, nepuolėme į neviltį.  

Dėkoju, kad buvome kartu.
Lietuvos Respublikos odontologų rūmų

tarybos pirmininkas Alvydas Šeikus
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„Šypsena vienintelė kreivė, kuri viską ištiesina“

SUSITIKIMAI

Tarptautinės odontologų dienos proga 
kalbame su Šv. Apolonijos nominacijos 
laureate, odontologų bendruomenės 
Mokytoja, gydytoja odontologe Olga 
Čerkauskiene.

Kada apsisprendėte savo gyvenimą sieti su 
odontologija?

1956–1957 m., dirbdama atokiame Šiaurės ra-
jone, mačiau žmonių kančias, sukeltas dantų ir bur-
nos ligų. Padėti tokiems pacientams mažai tegalė-
jau – trūko žinių ir įgūdžių. 1957 m. apsisprendžiau 
savo gyvenimą susieti su odontologija, nors labiau 
viliojo bendroji medicina.

Būdama 11,5 metų buvote ištremta į Sibirą, 
ten mokėtės Irkutsko srities mokykloje. Kaip 
prisimenate šį laikotarpį?

Kiekvieną rytą į mokyklą ir vakarais namo ei-
davome 6 km. Sunkiausia būdavo žiemą – tamsu, 
sniego virš kelių, spaudė 45–50 laipsnių šaltis. Labai 
bijojome vilkų.

Iš pradžių mokslai sekėsi sunkiai, nes nemo-
kėjau kalbos, norėjosi mesti viską. Tėveliai puikiai 
mane suprasdami drąsino, guodė sakydami, kad tik 
kantrybė, darbas ir mokslas padės išlipti iš tamsios 
gyvenimo duobės, į kurią buvome patekę.

Buvote stropi mokinė. Įstojote į Irkutsko 
felčerių–akušerių mokyklą ir baigėte ją rau-
donu diplomu. 1957  m. įstojote į Irkutsko 
valstybinio instituto Stomatologijos fakulte-
tą. Atsiradus galimybei grįžti į gimtinę, Jūs du 
kartus kaip kandidatė buvote atvykusi į Kauno 
medicinos institutą, bet abu kartus mandatinė 
komisija Jūsų prašymą atmetė, todėl stomato-
logijos mokslus baigėte Irkutske. Kokie jaus-
mai tada buvo užplūdę, kad negalite mokytis 
Lietuvoje?

Sunku atsakyti į šį klausimą. Jaučiausi atstum-
ta, nereikalinga. Kasmet išvažiuodama iš Lietuvos 
liedavau ašaras, juk čia grįžę gyveno mano tėvai, 
draugai, čia mano Tėvynė.

Gavusi „laisvą“ diplomą 1962  m. atvykote į 
Lietuvą ir pradėjote dirbti tuometinėje Klaipė-
dos Raudonojo Kryžiaus poliklinikoje. Visus 14 
metų dirbote su tais pačiais kolegomis, keitėsi 
tik poliklinikos pavadinimai ir vieta. Kokios gy-
dytojo savybės svarbios šiam darbui? Kas Jums 
teikia didžiausią džiaugsmą?

Bendradarbiavimas, sąžiningumas, pareigingu-
mas, kruopštumas, atjauta. Prisiminimai apie reiklų, 
draugišką kolektyvą, jų pagalbą nuostabūs.

Nuo 1980 metų dirbote internatūros vadove, 
išugdėte ne vieną klaipėdiečių odontologų kartą. 
Po internatūros patardavote, konsultuodavote 
ir padėdavote visiems pagalbos stokojantiems. 
Jūsų mokiniai sako: „Mes Olgą Čerkauskienę 
pažįstame ilgiau nei 35 metus. Tai ne šiaip pažin-
tis – tai ilgalaikis Mokytojos ir mokinių ryšys.“ 
Kaip pavyko išlaikyti tokius šiltus mokytojos ir 
mokinių santykius? 

Manau, mano pareiga buvo su jaunesniais 
kolegomis pasidalyti žiniomis, praktikiniais įgū-
džiais. Tai teikė man džiaugsmą, malonumą. Visus 

juos gerbiau ir mylėjau. Dabar jau nebedirbu 9 
metus, tačiau likau neabejinga jų darbams, sė-
kmei. Esu dėkinga, kad net ir būdami labai užim-
ti, randa laiko aplankyti, paskambinti. Ačiū jiems 
už pagarbą.

Kokie žmonės Jus įkvėpia dirbti, tobulėti, da-
lintis žiniomis?

Darbštūs, smalsūs, siekiantys tikslo.
Ar Jūs turėjote mokytojų, sektinų pavyzdžių, 

kurie suteikė jėgų siekti geriausių rezultatų?
Tai vyresnės kartos gydytojai, jie nuoširdžiai pa-

tardavo ir padėdavo nereikalaudami jokios grąžos. 
Suteikė puikias sąlygas tobulintis. Noriu paminėti 
šviesios atminties gyd. Juliją Vaitekonienę, Anicetą 
Pasvenskienę, Eleną Šabonaitę ir kitas.

Jūsų darbą puikiai vertino pacientai. Kas le-
mia gerus santykius su jais? 

Nuoširdumas, atjauta, neabejingumas. Sakoma, 

jog pacientas labiau linkęs atleisti gydytojo klaidas 
nei abejingumą.

Kas Jums kelia nerimą šių dienų odontologi-
joje?

Mano nuomone, odontologija šiandien tapo la-
bai komercine medicinos sritimi. Norėtųsi daugiau 
gydytojo atjautos pacientui. Manau, kažkiek darbų 
turėtų būti atliekama labdaros tikslais, žmonėms, 
kurie norėtų, bet negali sau leisti šiuolaikinių odon-
tologijos paslaugų.

Ką Jums reiškia aukščiausias gydytojo odon-
tologo profesinės veiklos įvertinimas – Šv. Apo-
lonijos apdovanojimas?

Džiaugiuosi, kad mano darbai įvertinti. Malo-
niausia dar kartą įsitikinti, kad išaugintos odontolo-
gų kartos manęs nepamiršo.

Koks Jūsų palinkėjimas odontologų bendruo-
menei ir pacientams?

Gydytojams ir burnos priežiūros specialistams 
linkiu sėkmės, kūrybiškumo, kolegiškumo. Patirti 
pasitenkinimą dirbant ir turiningai atsipalaiduoti 
laisvu metu. Pacientams, kaip jau esu kažkada sa-
kiusi, linkiu rūpintis savo sveikata, neapleisti dantų, 
valyti juos du kartus per dieną ne trumpiau nei 
2 minutes, apsilankyti pas savo odontologą 2–3 
kartus per metus ir svarbiausia, rasti tokį burnos 
sveikatos specialistą, kuriuo pasitikėtų ir lankytųsi 
ne dėl to, kad reikia, o dėl to, kad patys nori. Juk 
šypsena – vienintelė kreivė, kuri viską ištiesina. 

Dėkoju už pokalbį.

Rūmų viešųjų ryšių specialistė 
Justina Steponavičiūtė

Kasmet 
išvažiuodama iš 
Lietuvos liedavau 
ašaras, juk čia grįžę 
gyveno mano tėvai, 
draugai, čia mano 
Tėvynė.

Šv. Apolonijos nominacijos laureatė gydytoja odontologė Olga Čerkauskienė su vyru Zenonu Čerkausku
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Šv. Apolonijos – odontologų ir jų 
pacientų globėjos – paminėjimo diena

Laikydamiesi ilgamečių tradicijų, Lietuvos Respublikos odontologų rūmai (toliau – Rūmai) organizuoja iškilmingą Tarptau-
tinės odontologų dienos minėjimą, kurio metu apdovanojami iškiliausi, labiausiai profesinėje, mokslinėje ir visuomeninėje 
veikloje nusipelnę gydytojai odontologai ir burnos priežiūros specialistai. Vasario 6 dieną didžiausia ir reikšmingiausia 
odontologų bendruomenės šventė – Tarptautinė odontologų diena – buvo minima Klaipėdoje. Minėjimą Klaipėdos 
Marijos Taikos Karalienės bažnyčioje mišiomis pradėjo klebonas kunigas Vilius Viktoravičius. Kunigas visai odontologų 
bendruomenei linkėjo būti kalnų viršūnėmis, į kurias norima žiūrėti ir lygiuotis. 

Iškilmingą odontologų profesinės dienos 
renginio dalį pradėjo 1990  metų režisieriaus 
G.  Skvarnavičiaus sukurtas filmas „Kuo prikąsi-
me liežuvį“, priminęs susirinkusiems dalyviams 
odontologijos istoriją ir globėjos šv.  Apolonijos 
reikšmę, leidęs pasidžiaugti naujomis pažangio-
mis technologijomis odontologijos srityje ir įver-
tinti dabartinį progresą. 

Pasveikinti odontologų bendruomenę susirin-
ko Lietuvos Respublikos Ministro Pirmininko pa-
tarėjas sveikatai Antanas Vinkus, Klaipėdos miesto 
meras Vytautas Grubliauskas, Rūmų garbės narys 
Plungės miesto meras Audrius Klišonis, Klaipėdos 
Marijos Taikos Karalienės bažnyčios klebonas kuni-
gas Vilius Viktoravičius, Kauno, Klaipėdos kolegijų 
vadovai ir atstovai. 

Pirmasis sveikinimo žodžius odontologų 
bendruomenei tarti buvo pakviestas Rūmų ta-
rybos pirmininkas A. Šeikus. Sveikinimo kalboje 
prisiminta Šv. Apolonijos, odontologų ir jų pa-
cientų globėjos, dienos reikšmė, istorijos faktai. 
„Sakoma, atvira ausis yra vienintelis tikėtinas 
atviros širdies ženklas. Todėl labai svarbu įsi-
klausyti, suprasti ne tik bendruomenėje kylan-
čias problemas, svarbu išgirsti ir mūsų pacien-
tus. Odontologo darbas atsakingas, kruopštus, 
dažniausiai net neįvertintas mūsų visuomenės, 
tačiau labai svarbus. Ačiū visiems, dirbkime 
kartu ir viskas bus gerai“, – sveikinimo kalboje 
sakė A. Šeikus.

Sveikinimo žodžius tarė ir Klaipėdos miesto 
meras Vytautas Grubliauskas. Jis dėkojo renginio 
dalyviams, kad atvyko į džiazuojantį Klaipėdos 
miestą, ir linkėjo odontologams plačiai šypsotis pa-
sauliui, kad pasaulis paskui šypsotųsi visais sveikais 
dantimis. Meras įteikė padėkas gydytojai odon-
tologei ortodontei Verai Gaidamakai ir gydytojai 
odontologei Rūtai Kavolienei. 

Lietuvos Respublikos Ministro Pirmininko 
Algirdo Butkevičiaus vardu nuoširdų sveikinimą 
odontologų bendruomenei ir renginio svečiams 
Tarptautinės odontologų dienos proga perdavė 
Ministro Pirmininko patarėjas sveikatai Antanas 
Vinkus. „Džiaugiuosi, kad Tarptautinė odonto-
logų diena mus visus sujungė. Šį susibūrimą aš 
suprantu, kaip jūsų profesinės vienybės, profe-
sinės patirties dalijimąsi, nueito kelio apžvalgą, 
susimąstymą, kaip toli jūs dar galite nueiti, ką 
padarėte ir ko dar nepadarėte. Dantys – neats-
kiriama žmogaus fizinės ir psichologinės darnos 
dalis. Jei jų netenkame, iškyla grėsmė ne tik mūsų 
sveikatai, bet ir visaverčiam socialiniam gyveni-
mui. Ar galima pakili nuotaika, nuoširdus juokas, 

pasitikėjimas savimi ir galimybė laisvai bendrauti, 
jei prisidengiame veidą ranka. Šypsodamiesi jau-
čiamės laimingesni ir gražesni. Šypsotis, ištiesti 
ranką, kada yra sunku, tai yra perduodama ge-
nais. Šiandienos odontologija primena mažus 
stebuklus. Gydomos sudėtingiausios ligos ir trau-
mos. Specialistų teigimu, Lietuvos odontologija 
yra tarp pažangiausių ir pasaulyje gerai vertina-
mų. Kitos valstybės didžiuojasi mūsų odontolo-
gais ir visi nori važiuoti mokytis į Lietuvą. Kiek 
pasaulio medikų vertiną jūsų triūsą ir darbą! Esa-
te pavyzdys kitiems, nes pirmieji Europoje įkūrė-
te odontologų savivaldos organizaciją, kuri vieni-
ja ne tik odontologus, bet ir burnos priežiūros 
specialistus. Tai unikalu. Eikite pakelta galvą tarp 
aukščiausio lygio medicinos elito, lygiai taip pat 
kaip rentgenologija, fizioterapija. Mūsų stomato-
logija yra visa apimanti specialybė“, – sveikinimo 
kalboje minėjo A. Vinkus. 

Renginio metu Lietuvos Respublikos Ministro 

Pirmininko padėkos buvo įteiktos gydytojai vaikų 
odontologei Vilmai Brukienei, gydytojai odonto-
logei ortopedei Elvyrai Kameneckienei, gydytojai 
odontologei Ramunei Kiaunienei, gydytojai odon-
tologei Santai Miežinienei, dantų technikui Petrui 
Raliui, gydytojai endodontologei Anastazijai Tut-
kuvienei. 

„Kolegos, žmogaus dvasinės jėgos pamatas yra 
trys nuostatos: atsakomybė, santarvė ir profesio-
nalumas. Atsakomybė atsiduoti žmogui į jo paties 
rankas. Ką bedarytume, kaip besielgtume šeimo-
je, su šalia stovinčiu, kolektyve, su nepažįstamais 
žmonėmis, būkime atsakingi patys sau. Būkime 
ir gyvenkime santarvėje. Be tarpusavio pagalbos, 
be žmonių kairėje ir dešinėje neįmanoma laiku iš-
spręsti problemų. Eikime tuo keliu ir tokiu princi-
pu. Profesionalumas tai ne tik žinios, patirtis, bet 
ir sąžiningas gydytojo tarnavimas, siekiant padėti 
žmonėms“, – gražių žodžių negailėjo Ministro Pir-
mininko patarėjas Sveikatai Antanas Vinkus. 

Šv. Mišios už odontologus ir pacientus

Gausi odontologų bendruomenė Klaipėdos Marijos Taikos Karalienės bažnyčioje
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 LR sveikatos apsaugos ministrės Rimantės 

Šalaševičiūtės vardu padėkos renginio metu buvo 
įteiktos gydytojui odontologui ortopedui Marijui 
Aleksiejūnui, gydytojui burnos, veido ir žandikaulių 
chirurgui Simonui Grybauskui, gydytojui odontolo-
gui burnos, veido ir žandikaulių chirurgui Gintarui 
Janužiui, gydytojai vaikų odontologei Julijai Nar-
butaitei, gydytojai odontologei burnos chirurgei 
Birutei Bronislavai Šlėnytei, gydytojai odontologei 
Sigutei Vaškelaitienei, gydytojui odontologui or-
topedui Rolandui Viliamui, gydytojai odontologei 
ortopedei Lyrai Žemrietienei.

Rūmų garbės narys Audrius Klišonis sveikinimu 
kreipėsi į susirinkusius svečius. „Kad prieš 12 metų 
Odontologų rūmai įsikūrė yra be galo svarbus ir, 
manyčiau, sveikatos apsaugos sistemoje vienas es-
minių ir prasmingiausių sprendimų. Man teko gar-
bė stovėti prie tų ištakų kartu su doc. dr. Anastazija 
Tutkuviene, Alvydu Šeikumi ir kitais jūsų šviesuliais. 
Tai, kad odontologus pavyko suburti į vieną būrį, 
yra didžiulė vertybė. Jūs veikiate ne visi atskirai, 
bet veikiate bendruomenėje. Jūs buvote išmintin-
gi ir esate išmintingi, nes sugebate vienas kitame 
matyti kolegas, o ne konkurentus, partnerius, o 
ne priešus. Manau, kad tos išminties vedami jūs 
jau 12 metų dirbate kartu. Pačioje pradžioje iš-
mintingas sprendimas buvo tai, kad Odontologų 
rūmuose buvo sutelkta visa odontologija, t. y. gy-
dytojai odontologai, burnos priežiūros specialistai 
ir akademinė visuomenė. Jūs esate viena jėga vie-
name kumštyje. Jūs einate per varines triūbas, o 
jos siunčia didelius išbandymus. Tačiau išbandymai 
siunčiami tiems, kurie gali juos pakelti. Ir praėjusiais 
metais, ir šiais jūs turite išbandymų  – kovoti dėl 
Odontologų rūmų išlikimo  – ir aš net neabejoju, 
kad jūs išliksite. Jūs ne tik išliksite, bet išeisite iš šios 
situacijos sustiprėję. Noriu palinkėti visiems sė-
kmės, darnos asmeniniame gyvenime, profesinėje 
veikloje, daugiau kolegiškumo, atjautos, daugiau 
besišypsančios Lietuvos. Būkite laimingi, stiprūs, 
išmintingi“, – linkėjo Audrius Klišonis.

Renginio vedėjas perskaitė Sveikatos priežiūros 
ir farmacijos specialistų kompetencijų centro vado-
vo Juozo Ruolės sveikinimą Odontologų rūmams. 

Gražios šventės metu už ilgametę aktyvią pro-
fesinę veiklą, dideles pastangas, nuoširdų ir pras-
mingą darbą buvo pagerbti nusipelnę savo srities 
specialistai, kuriems įteikti Rūmų padėkos raštai. 
Apdovanoti gydytojas endodontologas Kastytis 
Antanas Bušauskas, gydytoja odontologė ortope-
dė Nijolė Deveikienė, gydytoja odontologė Živilė 
Gaižauskienė, gydytojas odontologas Rytis Vil-
mantas Kaubrys, dantų technikas Darius Kelmis, 
gydytoja odontologė Regina Pakštienė, gydytoja 
endodontologė Rita Vėberienė. 

Renginio metu padėkos raštais už 2015 m. ge-
riausią klinikinę publikaciją žurnale „Odontologų 
rūmų žinios“ apdovanoti gydytojas odontologas 
burnos chirurgas dr. Vaidas Varinauskas ir gydy-
tojas burnos, veido ir žandikaulių chirurgas prof. 
habil. dr. Ričardas Kubilius. Publikacija „Pacientų 
su bedančiu apatiniu žandikauliu gydymo dantų 
implantais galimybių apžvalga“ buvo paskelbta 
2015 m. pirmame žurnalo „Odontologų rūmų ži-
nios“ numeryje. 

Aukščiausias gydytojo odontologo profesinės 
veiklos įvertinimas  – Šv. Apolonijos apdovanoji-
mas  – Tarptautinės odontologų dienos minėjimo 
metu Klaipėdoje buvo įteiktas gydytojai odonto-
logei Olgai Čerkauskienei. Klaipėdos odontologų 
bendruomenė Olgą Čerkauskienę pristatė kaip 
gyvenimo mokytoją. Olga Čerkauskienė nuolatos 

 Šv. Apolonijos ir burnos priežiūros specialistų nominacijų statulėlės

Pasveikinti bendruomenę susirinko Lietuvos Respublikos Ministro Pirmininko patarėjas sveikatai Antanas Vinkus, 
Klaipėdos miesto meras Vytautas Grubliauskas, Rūmų garbės narys Audrius Klišonis, Klaipėdos Marijos Taikos 
Karalienės bažnyčios klebonas kunigas Vilius Viktoravičius

Už ilgametę aktyvią profesinę veiklą, nuoširdų ir prasmingą darbą buvo pagerbti nusipelnę savo srities specialis-
tai, kuriems įteiktos LR Ministro Pirmininko padėkos, Rūmų padėkos raštai

Šv. Apolonijos apdovanojimas įteiktas gydytojai odontologei Olgai Čerkauskienei



2016 metai, kovas, Nr. 1 (42) Odontologų rūmų žinios 9
kėlė kvalifikaciją dalyvaudama kongresuose, kon-
ferencijose, praktiniuose mokymuose Lietuvoje 
ir užsienyje. Renginiuose pristatydavo savo tyri-
mų rezultatus. Nuo 1980  m. dirbo internatūros 
vadove. Ne vienam Klaipėdos gydytojui ji padėjo 
labiau pamilti odontologiją, daugybė jų ir šiandien 
sėkmingai praktikuoja. Ji gerbiama kolegų už pro-
fesionalumą, reiklumą ir aktyvią moklinę, praktinę, 
pedagoginę ir visuomeninę veiklą. „Kai sovietinis 
odontologijos konvejeris suniveliavo ir palaužė 
ne vieną, gydytoja odontologė Olga Čerkauskie-
nė buvo nenuvargstantis optimizmo, energijos ir 
profesionalumo šaltinis, moralinis ramstis daugy-
bei Klaipėdos odontologų bendruomenės narių. Ji 
ne tik buvo, bet ir išliko mokytoja, kuri neatleistų 
atsipalaidavimo, neprofesionalumo ar susireikš-
minimo“, – apie Šv. Apolonijos statulėlės laureatę 
kalbėjo jos mokiniai. 

Dėkodama kolegoms, bendražygiams, šeimai ir ar-
timiesiems Olga Čerkauskienė sakė: „Kartu mes dirbo-
me, kartu mes klydome ir kartu mes progresavome.“

Vasario 6-ąją Klaipėdoje kartu buvo pagerbti ir 
pasveikinti labiausiai nusipelnę burnos priežiūros 
specialistai. Dantų techniko nominacijos laureato 
statulėlė renginio metu buvo įteikta dantų techni-
kei Laimutei Šulinskienei. Laimutė Šulinskienė nuo 
pat profesinės veiklos pradžios pasižymėjo kaip 
stropi, kruopšti, pareiginga darbuotoja, daug dė-
mesio skirianti ne tik tiesioginėms dantų techniko 
pareigoms, bet ir darbo organizavimo klausimams. 
Ji tikra savo srities specialistė, domisi naujovėmis, 
šiuolaikinėmis darbo priemonėmis, darbo metodi-
komis. Laimutė Šulinskienė yra Odontologų rūmų 
tarybos narė, kartu su kolegomis aktyviai dalyvavo 
ir dalyvauja ruošiant norminius dokumentus odon-
tologinės priežiūros klausimais, tobulinant ir ku-
riant medicinines normas, naujas darbo metodikas, 
svarstant viešai LR teisės aktus, yra odontologų ir 
burnos priežiūros specialistų komisijos narė. Nuo 
2012 m. ji tapo LR Seimo Sveikatos reikalų komi-
teto visuomenine patarėja, deleguota nuo Odon-
tologų rūmų. 

Burnos higienisto nominacijos laureato statulėlė 
buvo skirta burnos higienistei Daivai Mačiulienei. 
Daiva Mačiulienė jau 16 metų dirba burnos higi-
eniste. Tai yra išskirtinės profesinės kvalifikacijos 
burnos higienistė, vykdanti ne tik praktinę, bet ir 
aktyvią pedagoginę veiklą rengiant burnos priežiū-
ros specialistus. Daiva Mačiulienė aktyviai dalyvauja 
Burnos higienistų draugijos veikloje, yra puikiai ver-
tinama tiek pacientų, tiek bendradarbių už aukštą 
profesinę kvalifikaciją, rūpinimąsi visuomenės bur-
nos sveikatos švietimu. 

Gydytojo odontologo padėjėjo nominacija 
buvo skirta gydytojo odontologo padėjėjai Nijolei 
Valutytei. Nijolė Valutytė gimė Klaipėdos rajone, 
1982  m. baigė Klaipėdos J.  Kupčinsko mokyklą, 
profesinę veiklą pradėjo Vilniuje kaip medicinos 
felčerė. Nuo 1992  m. iki dabar dirba Jūrininkų 
sveikatos priežiūros centre ir yra įgijusi gydytojo 
odontologo padėjėjo profesinę kvalifikaciją. Gydy-
tojo odontologo padėjėja Nijolė Valutytė yra labai 
profesionali, smalsi, kūrybinga, noriai tobulina savo 
profesinę kvalifikaciją. Už profesionalumą Nijolę 
darbe vertina kolegos, bendradarbiai ir pacientai. 

Dėkojame Klaipėdos teritoriniam skyriui už 
puikias akimirkas ir gražią šventę. Sveikiname visą 
odontologų bendruomenę su Tarptautine odon-
tologų diena.  

Rūmų viešųjų ryšių specialistė
Justina Steponavičiūtė

Dantų techniko nominacijos laureato statulėlė įteikta dantų technikei Laimutei Šulinskienei

Burnos higienisto nominacijos laureato statulėlė skirta burnos higienistei Daivai Mačiulienei

Gydytojo odontologo padėjėjo nominacija skirta gydytojo odontologo padėjėjai Nijolei Valutytei

Apdovanotieji



Reklama. Užs. Nr. 42.002
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„Nebūkime konkurentai, o būkime 
partneriai, patarėjai vieni kitiems“

SUSITIKIMAI

Tarptautinės odontologų dienos proga kalbame su 2015 metų geriausio dantų techniko nominacijos laureate 
dantų technike Laimute Šulinskiene. Ji jau daugiau nei 20 metų sėkmingai vadovauja savo privačiai dantų protezų 
gamybos įmonei ir dirba dantų technike.

Laimutę Šulinskienę medicina lydėjo nuo pat 
vaikystės: tėvai, baigę Veterinarijos akademiją, savo 
darbą siejo su klinikiniu ir vadovaujamu darbu. 
Dabar visa jos šeima susijusi su medicina – vyras 
buvo burnos higienistas, dukra baigė odontologijos 
mokslus Lietuvos sveikatos mokslų universitete, 
žentas – dantų technikas. Laimutė Šulinskienė jau 
25 metus sėkmingai vadovauja savo įmonės gydy-
tojų ir burnos priežiūros specialistų komandai. „La-
bai džiaugiuosi subūrusi profesionalius specialistus, 
žaviuosi jų domėjimusi naujovėmis, noru tobulėti. 
Įmonė dalinai arba pilnai finansuoja darbuotojų 
tobulinimąsi kursuose, organizuojame mokymus 
ir savo įmonėje. Didžiausias džiaugsmas – dar-
buotojų ir pacientų dėkingumas, labai malonu, kai 
po dešimties metų pacientai sugrįžta patenkinti 
protezavimu, gydymu ir tęsia draugystę su mūsų 
specialistais“, – džiugias akimirkas darbe prisiminė 
L. Šulinskienė. 

Geriausią 2015 metų dantų technikę dirbti, 
tobulėti bei dalintis žiniomis labiausiai įkvepia už-
sienio specialistai. Laimutei tenka išvykti į kitose 
šalyse vykstančius mokymus, stebėti kolegų darbą, 
išmokti naudotis naujomis technologijomis. Dantų 
technikė puikiai atsiliepia ir apie Lietuvos specialis-
tus: „Nuo studijų laikų turėjau puikius dėstytojus: 
K. Puklevičių, Ž. Kučingį, S. Čestovą. Šie dėstytojai 
praktikai davė daug išminties man, kaip jaunai spe-
cialistei. Stažavausi įvairių šalių firmose, teko padir-
bėti Vokietijos dantų technikų laboratorijoje, iš kur 
parsivežiau daug žinių ir idėjų kurti savo laborato-
riją. Pirmoji šalyje ėmiau taikyti šviesos polimerų 
technologiją, vokiečių dantų technikai padėjo įsigyti 
laboratorinę įrangą“, – pasakojo L. Šulinskienė. 

Kalbėdama apie darbą, didelį darbuotojų ko-
lektyvą (įmonėje dirba 23 žmonės), L. Šulinskienė 
atvyrauja, kad „problemų yra kaip ir kiekvienoje 
didesnėje firmoje. Esame priklausomi nuo dar-
buotojų šeimyninio gyvenimo pokyčių: kas išsikelia 
gyventi į kitą miestą, kas išeina motinystės atosto-
gų, kas jau ruošiasi iš jų grįžti. Darbuotojai jauni, 
ieškantys savęs, taigi, vyksta nuolatinė kaita. Man 
smagu, kad žmonės nori grįžti dėl gerų darbo są-
lygų, kokybiškų medžiagų, naujos įrangos. Tai ir yra 
mano tikslas, kad specialistai nuolat tobulėtų kartu 
su technologijomis, dirbtų su naujausiomis medžia-
gomis“. 

Laimutės Šulinskienės ir jos kolektyvo darbą 
puikiai vertina pacientai. Pasak pašnekovės, gerus 
santykius su pacientais lemia darbuotojų atsidavi-
mas darbui: „Jie nuoširdžiai bendrauja su pacien-
tais, nejaučia monotonijos, į kiekvieną atvejį įsigilina 
ir žmonės tai jaučia bei įvertina.“

Danų technikė 2008  m. buvo išrinkta į Lietu-
vos Respublikos odontologų rūmų tarybą, į kurią 
pakartotinai vėl išrinkta po 4 metų ir tebėra iki 

šiol. Kalbėdama apie darbą Rūmuose Laimutė Šu-
linskienė pasakoja: „Vadovavau Burnos priežiūros 
specialistų komisijai, antrą kadenciją dirbu Odon-
tologų licencijavimo komisijoje, esu deleguota į 
Lietuvos Respublikos Seimo Sveikatos reikalų ko-
mitetą nepriklausoma konsultante. Rūmų tarybos 
nariai dirba pasiaukojančiai, neskaičiuodami savo 
darbo laiko, laisvalaikio. Tuo metu, kai kolegos ilsisi, 
mes skaitome raštus, kuriame įstatymus, medici-
nos normas, rūpinamės kongresų organizavimu. 
Būtų šaunu įjungti ir daugiau bendruomenės į šią 
veiklą. Dabartinė situacija verčia sunerimti: apie 
mūsų Rūmų veiklą daug purvo pilama iš bendruo-
menės narių ir iš aukštų pareigūnų, net neįsigilinant 
į esamą situaciją, priimami neapgalvoti įstatymų pa-
keitimai, pvz., neprivaloma narystė Rūmuose. Kelia 
nerimą dezinformacija apie Rūmų tarybos uždarą 
veiklą, bet juk viskas skelbiama viešojoje erdvėje. 
Tiek Odontologų licencijavimo, tiek Odontologi-
nės priežiūros (pagalbos) įstaigų licencijavimo ko-
misijų darbe dalyvauja Sveikatos apsaugos ministe-
rijos deleguoti specialistai. Mūsų medicinos sistema 
pilna skaudulių, įstaigose gausu dokumentacijos, 
įvairių tikrinimų, sutarčių sudarymų ir t. t. Bet ši sis-
tema turėtų būti tobulinama“, – apie odontologijos 
srities problemas kalba L. Šulinskienė. 

Pašnekovė aktyviai dalyvauja ne tik Odontolo-
gų rūmų veikloje, tačiau yra ir viena Lietuvos dantų 
technikų sąjungos įkūrėjų ir veiklos iniciatorių. At-
sidavusiai atstovauja visai Lietuvos dantų technikų 
bendruomenei. Paklausta, ką jai reiškia ši veikla, 
L. Šulinskienė neslepia, kad labai nori paskatinti visą 
dantų technikų bendruomenę susitelkti: „Kartu 
būtų galima aptarti problemas, matyti esamą situ-
aciją, rasti sprendimus. Dauguma kolegų užsidarę, 
nenori net stoti į Lietuvos dantų technikų sąjungą, 
visur žvalgomasi naudos. Tačiau pagrindinė nauda 
ir yra bendraminčių kolegų būrys susitikimuose, 
kursuose, renginiuose. Nebūkime konkurentai, o 
būkime partneriai, patarėjai vieni kitiems. Mūsų 
veikla Lietuvos dantų technikų sąjungoje įpareigoja 
vertinti esamą situaciją, spręsti problemas, daug 

ką keisti mūsų profesinėje veikloje pradedant stu-
dentų atranka į dantų technikų specialybę, ruošiant 
dantų technikų medicinos normą, kaip ir kokiomis 
sąlygomis paruošti jauną specialistą, kad kuo ma-
žiau pasitaikytų klaidų jo darbe.“

Kaip ir daugeliui medikų, didžiausias atlygis už 
sunkų darbą  – pacientų pasitikėjimas ir pagarba, 
kolegų ir bendruomenės palaikymas ir geras žodis. 
Laimutė Šulinskienė yra dėkinga visai odontolo-
gų bendruomenei už 2015 metų geriausio dantų 
techniko nominaciją. „Apdovanojimas vainikavo, 
sujungė visus mano nuveiktus darbus, o jų buvo 
gausu. Aš žiūriu į ateitį, darbų dar laukia labai daug. 
Odontologų bendruomenei linkiu į savo kolegas 
nežiūrėti kaip į konkurentus, stengiantis sumen-
kinti kitą ir iškelti save. Priimkime vienas kitą kaip 
lygiavertį artimą draugą, nebijokime konsultuotis 
ir dalintis patarimais, juk svarbiausias tikslas  – tai 
paciento gerovė. Sulaukti motyvuotų, supratingų, 
dėkingų pacientų, įvertinančių mūsų viršvalandžius, 
nuoširdų darbą ir pastangas gerinant burnos este-
tiką, bendrą savijautą, kuri neatsiejama nuo geros 
gyvenimo kokybės“, – baigdama pokalbį sakė ge-
riausia 2015 metų dantų technikė Laimutė Šulins-
kienė. 

Rūmų viešųjų ryšių specialistė 
Justina Steponavičiūtė

Dantų technikė Laimutė Šulinskienė

Didžiausias atlygis 
už sunkų darbą – 
pacientų pasitikėjimas 
ir pagarba, kolegų 
ir bendruomenės 
palaikymas ir geras žodis
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KONGRESO PROGRAMA

Lietuvos Respublikos odontologų rūmų narių įgaliotinių ataskaitinis-
rinkiminis susirinkimas ir tarptautinis kongresas 

2016 m. gegužės 27–28 d. Konferencijų centras „SPA Vilnius DRUSKININKAI“ (K. Dineikos g. 1, Druskininkai)

Burnos sveikatos ir gyvenimo kokybės dermė

Rytinė sesija
RONGO-RONGO   2016-05-27, penktadienis 

Moderatorius:  doc. dr. A. Tutkuvienė

Sesijos  
laikas

Pranešimas Lektorius

10.00-10.45 Odontologinės praktikos teisinio reguliavimo aktualijos D. Zeleckienė, Advokatės D. Zeleckienės kontora
N. Stasiulienė, Lietuvos Respublikos 
sveikatos apsaugos ministerija

11.00-15.00 Rūmų narių įgaliotinių ataskaitinis-rinkiminis susirinkimas

• Tarybos pirmininko ataskaita

• Lietuvos Respublikos odontologų rūmų Statuto ir Odontologų etikos kodekso pataisų svarstymas

• Rinkimai į Tarybą, Garbės teismą ir Revizijos komisiją

Popietinė sesija Moderatorius:  prof. habil. dr. I. Balčiūnienė

Sesijos 
laikas

Pranešimas Lektorius

15.00-15.45 Gydytojas odontologas – prestižinės profesijos ir pašaukimo derinys Kun., prof. habil. dr. A. Narbekovas
Vytauto Didžiojo universitetas

15.50-16.20 Licencijuojamos veiklos sąlygų laikymosi priežiūra Jūratė Goštautienė
Lietuvos Respublikos odontologų rūmai

16.25-17.10 Naujosios gaivinimo gairės. Kaip teiksime pirmąją pagalbą 2016? Dr. A. Krikščionaitienė
Krizių tyrimo centras 

17.15-18.00 Dantų implantavimo ir protezavimo ant implantų ypatumai Dr. A. Černikis
A. Černikio odontologinė klinika, UAB

Rytinė sesija
RONGO-RONGO    2016-05-28, šeštadienis

Moderatoriai: prof. dr. V. Mačiulskienė, dr. G. Janužis (sinchroninis vertimas)

Sesijos  
laikas

Pranešimas Lektorius

10.00-10.45 Fluoridų terapinis bei šalutinis poveikis; rekomendacijos saugiam 
vartojimui

Prof. dr. V. Mačiulskienė
Lietuvos sveikatos mokslų universitetas

10.50-12.20 Pagyvenusių burnos sveikata: iššūkiai ir galimybės. Prof. dr. S. Graca
Lisabonos universitetas, Portugalija

12.25-13.10 Periodonto ligų rizikos faktoriai: ar gali odontologas ir jo komanda 
pakeisti situaciją?

Dr. K. Davey
Dandžio universitetas, Škotija

13.15-14.00 Hipnoterapija prieš  bruksizmą Dr. K. Davey
Dandžio universitetas, Škotija

PROGRAMA
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Lietuvos Respublikos odontologų rūmų narių įgaliotinių ataskaitinis-
rinkiminis susirinkimas ir tarptautinis kongresas 

Rytinė sesija
AZTECA   2016-05-28, šeštadienis 

Moderatoriai:  prof. dr. V. Pečiulienė, prof. habil. dr. R. Kubilius

Sesijos 
laikas

Pranešimas Lektorius

10.00-10.45 Bakterijų atsparumo antibiotikams augimas – nauji iššūkiai infekci-
jų kontrolei.

Dr. R. Valintėlienė
Higienos institutas

10.50-11.35 Lėtinės odontogeninės infekcijos įtaka žmogaus organizmui Prof. habil. dr. R. Kubilius
Lietuvos sveikatos mokslų universitetas

11.40-12.25 Odontogeninės kilmės skausmas. Ar pavaldi jo kontrolė gydytojui 
odontologui?

Prof. dr.V. Pečiulienė
Vilniaus universitetas

12.30-13.00 Šoninių kandžių adentija, galimi gydymo sprendimai Doc. dr. L. Linkevičienė
Vilniaus universitetas

13.05-13.50 Išorinės dantų rezorbcija – klinikiniai, diagnostikos, gydymo aspektai Dr. G. Lodienė
Lietuvos sveikatos mokslų universitetas

Popietinė sesija Moderatoriai: dr. G. Lodienė, doc. dr. D. Sakavičius

Sesijos 
laikas

Pranešimas Lektorius

14.00-14.30 Dantų lankų okliuzinių kreivių individualizavimas, įvertinant 
smilkininio- apatinio žandikaulio sąnario ir viršutinio žandikaulio 
funkcines struktūras

Dr. G. Skirbutis
Lietuvos sveikatos mokslų universitetas

14.35-15.35 Dantų protezavimo ypatumai nuo diagnostinių modelių iki galuti-
nio rezultato.

E. Barsevičius 
UAB „Dens Novus“

15.40-17.10 IPS e.max sistema visoms keramikos indikacijoms A. Drachenberg
Ivoclar Vivadent GmbH, Vokietija

Popietinė sesija Moderatoriai: dr. P. Kalesinskas, R. Pletkus

Sesijos 
laikas

Pranešimas Lektorius

14.00-14.45 Dantenų recesijos diagnostika ir chirurginis  gydymas Prof. dr. M. Dominiak
Vroclavo medicinos universitetas, Lenkija

14.50-15.35 Plonas dantenų biotipas – ką daryti implantuojant? Doc. dr. T. Linkevičius
Vilniaus universitetas

15.40-16.25 Dantų ėduonies profilaktikos priemonės: sakyti negalima nutylėti Dr. P. Kalesinskas
Vilniaus universitetas

16.30-17.15 Ksilitolis ir burnos sveikata Doc. dr. E. Senakola
Rygos Stradinio universitetas, Latvija

MAYA     2016-05-28, šeštadienis

JAUNŲJŲ MOKSLININKŲ KONKURSINIŲ DARBŲ PRISTATYMAS

KOMISIJA: doc. dr. V. Brukienė (VU), dr. G. Janužis (LSMU), A. Šeikus (LR odontologų rūmai)

*Kongreso mokslinė programa gali būti tikslinama.
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Noriu kažko daugiau nei įprastų atostogų
AKTUALI INFORMACIJA 

Kelionės visada buvo mano aistra, kasmet sten-
giuosi išvykti į nors vieną didelę, tolimą kelionę. 
Taip per pastaruosius kelerius metus pamačiau 
tikrai nemažą dalį pasaulio. Ir tikrai teisūs tie, ku-
rie sako, kad kelionėse dažnai gimsta įdomių idė-
jų. Viena idėja  – keliavimą paversti prasmingesne 
veikla – atėjo ir man. Tose valstybėse, kuriose lan-
kiausi, pragyvenimo lygis labai žemas ir dantų gydy-
mas kartais tampa prabanga. Nors girdėjau daug 
skeptikų, sakančių, kad pasaulio nepakeisiu, mano 
atsakymas jiems – pasaulio keisti ir neketinu, tiesiog 
jei galėsiu kam nors padėti, kad neskaudėtų, būsiu 
labai laiminga.

Ir štai maždaug prieš metus laiko mano pras-
mingo keliavimo paieškos baigėsi: viena kolegė re-
komendavo susisiekti su Franciu Muthama iš Keni-
jos. Jis prieš kelerius metus yra įkūręs nevalstybinę 
pelno nesiekiančią organizciją „Kinga Africa“. Pa-
grindiniai šios organizacijos tikslai yra keli: pirmiau-
sia, mokyti vaikus valytis dantis, dalinant mokyklose 
dantų šepetėlius ir pastas, be to, teikti nemokamą 
odontologinę pagalbą skirtinguose kaimuose ir 
šviesti žmones, kad dantis turi gydyti ne šamanai, o 
odontologai. Prasidėjo susirašinėjimas su Franciu ir 
kelionės planavimas.

Turėjau per metus susirasti komandą, susirinkti 
labdarą ir susiorganizuoti visą kelionę. Prie manęs 
mielai prisijungė kolegė Auristida Gerliakienė ir dvi 
odontologo padėjėjos – Edita Povilaitytė ir Nerin-
ga Rainienė. Medžiagomis ir instrumentais parėmė 
„Medgrupė“, „Hereaus“, „Voco“, „Vitis“, „DTL“, 
„GlaxoSmithKline Lietuva“. Todėl beveik visą ke-
lionės bagažą sudarė pirštinės, kaukės, plombos, 
dantų pastos ir šepetėliai. Labai nustebino tai, kad 
visi, į kuriuos kreipiausi, mielai sutiko prisidėti. Tad 
tikėjimas žmonėmis ir jų gera valia labai padidėjo. 

Intensyvaus ruošimosi metai pralėkė ir atėjo 
laikas iškeliauti. Keliolika valandų lėktuve ir mes 
atsidūrėme Nairobyje, Kenijos sostinėje. Čia mus 
pasitiko Francis ir nuotykiai prasidėjo...

Mūsų gyvenvietė nuo Nairobio apie 300 km į 
rytus, tačiau keliai tokio baisumo, kad kelionė iki 
būsimų namų truko apie 5  val. Gyvenome nedi-
delėje aptvertoje stovykloje, kurioje yra apie 100 
vieno aukšto namų. Ten gyvena žmonės, kurie tie-
sia elektros tinklus Kenijos Mačakos provincijoje. 
Namas tikrai labai kuklus, bet jame buvo viskas, ko 
reikia: dušas, tualetas, virtuvė. Tiesa, elektros kar-
tais nebūdavo ir ilgiau nei parą, o karšto vandens 
neturėjome visą pirmą darbo savaitę. Bet geras 
oras (dieną temperatūra pakildavo iki +23–27 °C) 
ir saulė atpirkdavo visus trūkumus. Parduotuvės 
stovykloje nebuvo, todėl maistą tekdavo pirkti vie-
tinio miestelio turgelyje. Jame visi buvo informuoti 
apie atvykusias odontologes iš Europos, todėl kai-
nos mums buvo „vietinės“, tai yra kelis kartus ma-
žesnės nei baltiesiems žmonėms. Džiaugėmės, kad 
mumis pasirūpino.

Pirmą savaitę važinėjome į įvairias pradines ir 
vidurines mokyklas bei mokėme vaikus valytis dan-

Gydytoja odontologė Eglė Vindašiūtė

Tai, ką man pavyko nuveikti lapkričio mėnesį Kenijoje, pavadinčiau vienu įdomiausiu savo gyvenimo kelionių projektu. Tai buvo 
įdomi, prasminga ir keičianti požiūrį į gyvenimą patirtis. Bet apie viską nuo pradžių.

Komanda

Vaikams išdalijome burnos priežiūros priemones

Pacientų gydymas
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tis, dalijome dantų šepetukus ir pastas. Aplankėme 
8 mokyklas, kiekvienoje jų mokosi apie 300–500 
vaikų, taigi skaičiai iš tiesų įspūdingi. Vaikai labai 
draugiški, kai kurie jų baltą žmogų mato pirmą kar-
tą, todėl dėmesio gavome tikrai daug. Deja, dalis 
vaikų dantų šepetuką irgi matė pirmą kartą, todėl 
ir dantų būklė labai įvairi, kai kuriems net šypsan-
tis matyti ėduonies pažeisti dantys. Per tą savaitę 
emocijų gavome užtektinai, nors tai buvo tik pir-
moji savaitė. 

Važiuodama į Keniją neturėjau žalio supratimo, 
kokiomis sąlygomis teks dirbti, nes Francis buvo 
minėjęs, kad jie turi dvi mobilias kėdes ir viską, ko 
reikia pagrindinei odontologinei veiklai savano-
riaujant. Tačiau kai atvykusios peržiūrėjome, kokią 
įrangą ir instrumentus jie turi, teko stipriai nusivilti. 
Pirmiausia, darbo vietoje nebuvo jokio apšvietimo. 
Gerai, kad Auristida turėjo lempą, fiksuojamą ant 
galvos, o man, deja, didžiąją laiko dalį teko šviestis 
telefono prožektoriumi. Kita problema, kad kėdės 
be jokių antgalių, tiesiog paprastos kėdės. Ėduonį 
teko valyti atšipusiais ekskavatoriais rankiniu būdu. 
Pradžioje tikrai ėmė neviltis, kad atsivežėm tiek 
daug plombinių medžiagų ir negalėsime jų panau-
doti, tačiau vėliau atšipusius ekskavatorius pavyko 
visai neblogai įvaldyti. Žinoma, plombuoti teko 
taip, kad užpildas nebūtų „per aukštas“, nes tiesiog 
neturėjome kuo nuimti pertekliaus, o plomboms 
poliruoti naudojome aštresnes kiuretes. 

Bendrai gyventojų dantų būklė gana prasta, 
nes, kaip ir vaikai, kai kurie suaugusieji dantų še-
petuko per gyvenimą nėra matę. Rūkalių nėra 
daug ir tai galbūt šiek tiek gelbėja situaciją. Tačiau 
kai kurių žmonių dantų per apnašas nebuvo ga-
lima įžiūrėti. 

Dažniausiai gydymas apsiribojo dantų šalinimu, 
nes paprastai šalinant ėduonies pažeistus audinius 
atsiverdavo pulpos kamera, tuomet pacientams vi-
sada leisdavome rinktis, ar važiuoti maždaug 100 
km iki artimiausio gydytojo, kuris gali atlikti ka-
nalų gydymą, arba tokį dantį šalinti. Deja, turbūt 
95  procentai pacientų rinkosi šalinimą. Auristida 
mane tikrai profesionaliai mokė rauti dantis, pačius 
sunkiausius atvejus siųsdavau tik jai, nes mano pa-
tirtis burnos chirurgijoje ne itin didelė. Tiesa, es-
tetinius plombavimus (jei taip galima pavadinti tai, 
ką ten darėme) pavyko atlikti visai neblogai, pvz., 
„įtaisyti“ plombą priekiniame dantyje. 

Beveik paskutinę darbo dieną atvyko 8 metų 
mergaitė su nuskeltu priekiniu dantimi. Jau matė-
si pulpa ir jai labai skaudėjo. Mama reikalavo dantį 
šalinti, tačiau vien apie tai pagalvojus apėmė toks 
jausmas, kad tikrai to daryti negaliu. Nutariau, kad 
geriau duosiu pinigų kelionės išlaidoms ir dantų 
kanalams gydyti ir bent taip pabandysiu išsaugoti 
mergaitei psichologiškai netraumuotą (arba ma-
žiau traumuotą) vaikystę.

Dirbdavome nuo 8 ryto iki maždaug 5 vakaro, 
kasdien priimdavome apie 60–80 pacientų, žmo-
nių eilės rikiuodavosi nuo ankstaus ryto, tačiau net 
ir versdamosi per galvą, visų vis tiek nesugebėda-
vome priimti. Per visą savanorystės laiką priėmė-
me beveik 900 pacientų, išrovėme apie 800 dantų 
ir uždėjome apie 200 plombų. Suprantu, kad tai 
tik lašas jūroje. Su Franciu bendrauju ir toliau, jis 
dėkoja ir sako, kad žmonės apie mus kalba iki šiol 
bei tikisi, kad arba atvyksime dar kartą pačios, arba 
rasime gerą pamainą. 

Šiuo metu kaip tik jau susitariau su UPS (jų va-
das Vladas Lašas geranoriškai sutiko prisidėti prie 
labdaros nemokamu nusiuntimu) dėl sterilizato-
riaus ir distiliavimo aparato siuntimo į Keniją. 

Mes Kenijoje buvome pirma komanda, kuri dir-
bo taip ilgai ir taip darniai. Savaitgaliais spėjome ir 
pakeliauti, o gamta ten tikrai įspūdinga. Aplankėme 
Masai Mara nacionalinį parką, kuriame liūtus, ge-
pardus, dramblius ir dar daug kitų gyvūnų galima 
pamatyti kelių metrų atstumu. Ten atrodo, kad esi 

rojuje, o žolės kvapas po lietaus nenupasakojamas.
Jei kas paklaustų, ar važiuočiau dar, atsakymas 

būtų – žinoma. Tokia kelionė man sujungia viską, 
kas gyvenime yra svarbu: pasaulio pažinimą, naujas 
ir įdomias pažintis, pagalbą žmonėms. O svarbiau-
sia, priverčia suvokti, kiek daug mes turime. 

Po estetinio plombavimo

Prieš estetinį plombavimą

Skurdas kartais badė akis

Vienos mokyklos mokiniai
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„Dirbti pacientų labui, studentų 
naudai ir savęs realizavimui“

SUSITIKIMAI

Daiva Mačiulienė odontologijoje jau 16 
metų. Burnos higienistė ne tik aktyvi 
odontologų bendruomenės narė, 
tačiau ir puiki dėstytoja, besirūpinanti 
jaunosios kartos švietimu. 

Burnos higienistė Daiva Mačiulienė savo gyveni-
mą su odontologija siejo jau vaikystėje. „Visada trau-
kė medicina, o odontologija ypatingai. Žaisdama su 
lėlėmis jau pildžiau joms pacientų korteles, gydžiau 
dantis plombuodama savo pasigaminta plomba“, – 
vaikystės dienas prisiminė D. Mačiulienė. 

Burnos higieniste jau16 metų dirbanti Daiva 
prisipažįsta, kad gydytojo darbe svarbiausia mei-
lė darbui, pacientui, taip pat dirbant labai svarbu 
smalsumas, domėjimasis naujovėmis, žmoniškumas 
ir bendravimas. Didžiausią džiaugsmą D.  Mačiulie-
nei teikia pacientų padėkos, šypsenos, grįžtamasis 
ryšys. Pasak Daivos, dirbti, tobulėti, dalintis žiniomis 
labiausiai įkvepia tie nesavanaudžiai žmonės, kurie 
siekia tobulybės, myli savo darbą, supranta, ką dirba, 
ir dalinasi savo žiniomis bei patirtimi, gerbia žmogų 
ir dirba jam. „Visada turėjau ir turiu iki šiol mokyto-
jus, sektinus pavyzdžius, kurie mane skatina tobulėti, 
siekti savo užsibrėžtų tikslų, jų pavyzdžiai mane mo-
tyvuoja“, – apie kolegas kalbėjo Daiva. 

Geriausia 2015 m. burnos higieniste išrinkta Dai-
va Mačiulienė Lietuvos sveikatos mokslų universitete, 
Odontologijos fakultete skaito paskaitas apie burnos 
ir dantų ligų profilaktiką. Nuo 2011 metų pradėjo dirb-
ti dėstytoja Kauno kolegijos Medicinos fakultete, nuo 
2012 metų yra Burnos sveikatos katedros vedėja. Pa-
klausta, kokia yra akademinė visuomenė ir kaip sudo-
minti ir patraukti jaunuosius studentus, Daiva neslėpė, 
kad studentai yra labai smalsūs, siekiantys tobulybės, 
norintys žinoti daug ar net viską, atsiradus galimybėms, 
siekia išvažiuoti į užsienį pasisemti praktikos. „Studentai 
labai domisi naujovėmis, reiklūs sau ir dėstytojams. Tad, 
norint sudominti studentą, reikia ne tik turėti teorinių 
žinių, bet ir nuolat taikyti naujus mokymo metodus, pa-
teikti naujas ir sudėtingas klinikines situacijas, vis daugiau 
pavyzdžių iš praktikos. Studentai yra labai įdomūs: jie 
muzikuoja, keliauja, linksminasi, tad norintis su jais susi-
draugauti dėstytojas turi būti geras šiuolaikinio jaunimo 
kuratorius (mentorius). Kaip sakau, „dėstytojas su ho-
biu“, – pasakojo D. Mačiulienė. 

Gerus santykius ne tik su studentais, bet ir su pa-
cientais, burnos higienistės Daivos nuomone, lemia 
pasitikėjimas: „Pacientai pasitiki manimi, kadangi daug 
savęs atiduodu dirbdama – bendraudama, konsultuo-
dama, motyvuodama ir patardama burnos sveikatos 
klausimais.“

Daiva Mačiulienė aktyviai dalyvauja mokslinėje 
Burnos higienistų draugijos veikloje. „Šios veiklos mane 
motyvuoja dirbti. Skaitydama paskaitas visada nau-
dojuosi klinikiniais tyrimais, kitų mokslininkų atliktais 
moksliniais darbais. Tyrimai atskleidžia naujas erdves 
tobulėti, dar yra daug veiklų, kurias reikia atlikti“, – apie 

mokslinę veiklą kalbėjo burnos higienistė. 
Paklausta, ką jai reiškia 2015 metų geriausio 

burnos higienisto nominacija, pašnekovė atvira-
vo, kad tai paskata nesustoti, dirbti pacientų labui, 
studentų naudai ir realizuoti save: „Odontologų 
bendruomenei linkiu mylėti savo darbą, pasitikėti 
savimi ir savo jėgomis, siekti savo užsibrėžtų tikslų, 
juos realizuoti. Pacientams linkiu rūpintis savo bur-
nos sveikata, tikėti ir pasitikėti specialistu.“ 

Rūmų viešųjų ryšių specialistė
Justina Steponavičiūtė Burnos higienistė Daiva Mačiulienė

Pokalbis su Burnos higienisto nominacijos laureate Daiva Mačiuliene

Reklama. Užs. Nr. 42.003
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„Viso ilgo darbo įvertinimas“
SUSITIKIMAI

NAUJI TOBULINIMOSI KURSAI

Lektorius: 

DT M.Bergler 
(Pensilvanijos universitetas, CAD/CAM 

keramiku centras, JAV)

Lektorė: 

prof. R.Jacobs 
(Leuveno universitetas, Diagnostinio 

vaizdinimo ir patologijos centras/ 
OMFS-IMPATH tyrimų grupė, Belgija)

Paskubėkite registruotis – 
vietų skaičius ribotas!

Lektorius: 

DT O.Brix 
(Innovative Dental Design, Vokietija)

Daugiau renginių: 
 WWW.PRODENTUM.LT/GYDYTOJAMS/

Registracija: 
tel.: 8657-62986 arba 
el.p.: kursai@prodentum.lt

2016 m. birželio 4 d., Vilnius 

CAD/CAM PROTEZAVIMO 
TECHNOLOGIJOS NAUJAI: 

DARBO  EIGOS IR MEDŽIAGU 
PASIRINKIMAS

2016 m. balandžio 16 d., Vilnius 

RENTGENO DIAGNOSTIKA 
ODONTOLOGIJOJE:
 KĄ BŪTINA ŽINOTI?

2016 m. birželio 18 d., Vilnius 

ĮDOMIOJI BEMETALĖ 
KERAMIKA

Gydytojo odontologo padėjėja Nijolė Valutytė jau daugiau nei 20 metų atsidavusiai 
dirba Jūrininkų sveikatos priežiūros centre. Tai labai profesionali, smalsi, kūrybinga 
asmenybė. Už profesionalumą Nijolę Valutytę darbe vertina kolegos ir pacientai.

1982 m. Nijolė Valutytė baigė Klaipėdos J. Kup-
činsko medicinos mokyklą ir įgijo medicinos felče-
rio specialybę. Profesinę veiklą pradėjo Vilniuje. 
Paklausta, kas paskatino įgyti gydytojo odontologo 
padėjėjo profesinę kvalifikaciją, Nijolė pasakojo, 
kad darbas patiko: „Viskas buvo nauja ir įdomu, o 
įgyta felčerės specialybė tuo metu leido dirbti gy-
dytojo odontologo padėjėja. Po aštuonerių darbo 
metų įgijau gydytojo odontologo profesinę kvalifi-
kaciją. Manau, kad neapsirikau, nes jau 24-eri me-
tai, kai dirbu šioje srityje.“ 

„Manau, kad gydytojui labai svarbu būti tikru 
savo profesijos žinovu, kad galėtum dirbti vienoje 
komandoje su gydytojais odontologais. Be abejo, 
darbe visada padeda ir tokios savybės kaip kruopš-
tumas, sąžiningumas, pasitikėjimas, atsakomybės 
jausmas. Visada pasidžiaugiu, kada darbe vyrauja 
teigiamos emocijos tarp paciento, gydytojo odon-
tologo ir jo padėjėjo. Tokiame dideliame kolektyve 

stengiames tobulėti visi“, – būtinas gydytojo odon-
tologo padėjėjo savybes vardijo Nijolė Valutytė. 

Paklausta, ar turėjo mokytojų, sektinų pavyzdžių, 
kurie suteikė jėgų siekti geriausių rezultatų, Nijolė at-
vyravo, kad kiekvienas kolega, su kuriuo tenka dirbti, 
ir yra mokytojas: „Visada pamatai sektinų pavyzdžių, 
kuriuos pritaikius savame darbe gali tikėtis geresnių 
rezultatų.“

Geriausios 2015 m. gydytojo odontologo padėjė-
jos darbą labai vertina pacientai. Pasiteiravus, kas le-
mia gerus santykius su jais, gal turi bendravimo pata-
rimų kolegoms, Nijolė sakė, kad be pacientų nebūtų 
ir jos šiame darbe: „Visada stengiuosi būti nuoširdi ir 
padėti pacientui visais rūpimais klausimais savo kom-
petencijos ribose. 2015 m. geriausio gydytojo odon-
tologo padėjėjo nominacija man reiškia labai daug. Tai 
viso ilgo darbo įvertinimas.

Kažkada seniai perskaičiau tokias poeto eilutes:

Taip gražiai ir atkakliai mes kopiame į kalną.
Ieškome prasmės ir pastovumo.
Tyliai džiaugiamės ir kuriam savo laimę.
Ant savų svajonių laiptų mūs dienų augimo...

Norėčiau palinkėti visai odontologų bendruome-
nei augti ir užaugti dideliais savo profesijos žinovais, 
o pacientams tikėti ir pasitikėti jiems teikiamomis 
paslaugomis.“

Rūmų viešųjų ryšių specialistė
Justina Steponavičiūtė

Gydytojo odontologo padėjėja Nijolė Valutytė

Pokalbis su Geriausio gydytojo odontologo padėjėjo nominacijos laureate Nijole Valutyte

Reklama. Užs. Nr. 42.004
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Dėl balo vertės 

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos minis-
tras įsakymu Nr. V-1550 „Dėl balo vertės patvir-
tinimo“ nustatė, kad asmens sveikatos priežiūros 
paslaugų (įskaitant medicininės reabilitacijos ir 
sanatorinio gydymo bei sveikatos programose nu-
matytas paslaugas), dantų protezavimo paslaugų, 
kurių išlaidos apmokamos Privalomojo sveikatos 
draudimo fondo (toliau  – PSDF) biudžeto lėšo-
mis, 1 balo vertė lygi 1,00 eurui (buvo 0,99 Eur), 
išskyrus stacionarines asmens sveikatos priežiū-
ros paslaugas, kurių išlaidos apmokamos Lietuvos 
Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2006 m. 
gruodžio 22 d. įsakymo Nr. V-1113 „Dėl Asmens 
sveikatos priežiūros paslaugų išlaidų apmokėjimo 
tvarkos aprašo tvirtinimo“ (šių paslaugų bazinių 
kainų 1 balo vertė negali būti didesnė nei 1,00 
euras), slaugos paslaugas namuose, kurių išlaidos 
apmokamos Lietuvos Respublikos sveikatos ap-
saugos ministro 2007 m. gruodžio 14 d. įsakymo 
Nr. V-1026 „Dėl Slaugos paslaugų ambulatorinėse 
asmens sveikatos priežiūros įstaigose ir namuose 
teikimo reikalavimų patvirtinimo“ bei brangiuosius 
tyrimus ir procedūras, kurių išlaidos apmokamos 

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 
2005 m. balandžio 27 d. įsakymo Nr. V-304 „Dėl 
Brangiųjų tyrimų ir procedūrų, kurių išlaidos ap-
mokamos Privalomojo sveikatos draudimo fondo 
biudžeto lėšomis, ir jų bazinių kainų sąrašo bei 
Brangiųjų tyrimų ir procedūrų išlaidų apmokėjimo 
tvarkos aprašo patvirtinimo“ nustatyta tvarka.

Atkreipiame dėmesį, kad įsakymas taikomas 
atsiskaitant už asmens sveikatos priežiūros paslau-
gas, suteiktas nuo 2016 m. sausio 1 d.

Dėl Nacionalinės burnos sveikatos 
programos

 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos 
ministras 2016 m. sausio 8 d. įsakymu Nr. V-14 pa-
tvirtino Nacionalinę burnos sveikatos 2016-2020 
metų programą (toliau – Programa), kuri įtvirtino 
priemones, užtikrinančias burnos sveikatą, burnos 
ligų kontrolės stiprinimo įgyvendinimą bei tarpins-
titucinį bendradarbiavimą burnos sveikatos prie-
žiūros srityje, siekiant sumažinti Lietuvos gyvento-
jų burnos ligų paplitimą ir intensyvumą.

Programoje pateikiama esamos situacijos anali-
zė, įtvirtintas Programos tikslas ir uždaviniai, verti-

nimo kriterijai ir laukiami rezultatai, įgyvendinimas 
ir koordinavimas bei išsamiai reglamentuotas Pro-
gramos įgyvendinimo priemonių planas.

Rūmai džiaugiasi darbo grupės, kurioje aktyviai 
dirbo ir Rūmų atstovai, konstruktyviu darbu, įtvir-
tinusiu galimybę išugdyti naujas piliečių kartas su 
sveika ir gražia šypsena.

Atkreipiame dėmesį, kad 2015 m. lapkričio 26 d. 
Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministras 
įsakymu Nr. V-1336 patvirtino Statistinės apskaitos 
formos Nr. 027-1/A „Vaiko sveikatos pažymėji-
mas“ pildymo taisykles. Taip pat pakeitė Lietuvos 
Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2005 m. 
gruodžio 5 d. įsakymą Nr. V-943 „Dėl Pirminės 
ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros pas-
laugų organizavimo ir apmokėjimo tvarkos aprašo 
bei Pirminės ambulatorinės asmens sveikatos prie-
žiūros paslaugų ir bazinių kainų sąrašo tvirtinimo“, 
Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 
2009 m. rugpjūčio 21 d. įsakymą Nr. V-668 „Dėl 
Dienos chirurgijos paslaugų teikimo reikalavimų 
ir dienos chirurgijos paslaugų sąrašo patvirtini-
mo“ bei Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos 
ministro 2010 m. gegužės 3 d. įsakymą Nr. V-383 
„Dėl Medicinos prietaisų instaliavimo, naudojimo 
ir priežiūros tvarkos aprašo patvirtinimo“, kuriuos 
išdėstė nauja redakcija.

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

Rūmų teisininkė Jūratė Goštautienė

Teisinė apžvalga

Lietuvos Respublikos odontologų rūmai 
išleido knygelę apie burnos vėžį  

AKTUALI INFORMACIJA 

Simbolinis gražus sutapimas, kad minint Pasaulinę ligonių dieną (vasario 
11 d.) Lietuvos Respublikos odontologų rūmai, matydami, jog Lietuvoje 
nustatoma vis daugiau burnos audinių ir organų susirgimų, išleido mo-
komąjį leidinį apie burnos onkologiją, skirtą visiems Lietuvos žmonėms. 
Leidinys išdalintas Rūmų teritoriniams skyriams Vilniuje, Kaune, Panevė-
žyje, Šiauliuose, Klaipėdoje ir yra platinamas nemokamai. 

Kartu sukurta galimybė Odontologų rūmų sve-
tainėje (www.odontologurumai.lt) užduoti klausi-
mus apie burnos vėžį. Čia Odontologų rūmai, su-
rinkę informaciją iš specialistų, pateiks atsakymus.

„Burna yra visos žmogaus sveikatos veidrodis. 
Džiaugiamės pasirodžiusiu leidiniu ir labai tikimės, 
kad jis nors maža dalelyte padės sumažinti sergan-
čių ir kenčiančių pacientų skaičių“, – sako Lietuvos 
Respublikos odontologų rūmų tarybos pirminin-
kas A. Šeikus. 

Šiuo leidiniu Lietuvos Respublikos odontologų 
rūmai siekia dar sykį atkreipti piliečių dėmesį į bur-
nos sveikatos svarbą ir jos reikšmę visam organiz-
mui, paskatinti žmones reguliariai tikrintis, išmokti 
apžiūrėti save, atpažinti atsiradusius pakitimus ir 
imtis veiksmų. Šia knygele norima pakeisti požiūrį, 
kad liga mus aplenks, nes ji gali atsirasti bet kada ir 
bet kam, todėl privaloma būti pasiruošus ir sustab-
dyti ją kiek įmanoma greičiau.

„Kviečiu visus piliečius profilaktiš-
kai tikrintis ir, jeigu šis leidinys padės 
laiku diagnozuoti ligą, manysime, kad 
išleista knygelė turėjo prasmę“, – kal-
bėjo A. Šeikus.

Knygelėje Lietuvos piliečiai su-
pažindinami su svarbiausia infor-
macija apie burnos vėžį. Leidinyje 
aptariama, kas yra gerybiniai ir pik-
tybiniai navikai. Nurodomi rizikos 
veiksniai, skatinantys ligos atsiradi-
mą. Pateikiamos aiškios rekomen-
dacijos, kaip atpažinti ligą, kokie yra 
jos simptomai. Leidinyje taip pat yra 
paaiškinama, kokia yra burnos vėžio diagnostika 
ir gydymas. 

Lietuvos Respublikos odontologų rūmai už lei-
dinio parengimą dėkoja Lietuvos sveikatos mokslų 
universiteto Veido ir žandikaulių chirurgijos klini-

kos prof. habil. dr. Ričardui Kubiliui ir Vilniaus uni-
versiteto Medicinos fakulteto Odontologijos insti-
tuto doc. dr. Linui Zaleckui.

Rūmų viešųjų ryšių specialistė
Justina Steponavičiūtė
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SPECIALISTAS SPECIALISTUI

Turėdamas 35 metų dantų implantavimo patirtį ir keliolika išradimų bei patentų, norėčiau nušviesti šios pažangios technologijos 
raidą ir negeroves Lietuvoje. Kartu su prof. S. Čepuliu, dr. O. Surovu, dr. V. Vaitkumi man teko kurti originalius implantus bei 
instrumentus ir pradėti implantavimo praktiką Lietuvoje 1981 m. Pirmąją Lietuvoje disertaciją dantų implantacijos tema apgy-
niau 1988 m. Atlikau kelis tūkstančius implantavimo operacijų ir tobulinau protezavimą ant implantų, o nuo 2007 m. mokau 
odontologus dantų chirurgijos, implantavimo ir protezavimo savo klinikos mokymo bazėje.

Pagal mano išradimus ir konsultacijas Vokieti-
jos kompanija „KOHLER Medizintechnik“ gamina 
kelių rūšių instrumentus, o Šveicarijos bendrovei 
„Thommen Medical“ teikiame pasiūlymus implan-
tacinėms inovacijoms.

Nuolat analizuoju implantacinės veiklos rezulta-
tus, optimizuodamas technologijas ir vertindamas 
implantų tinkamumą dėl ilgaamžiškumo bei koky-
bės. Subrendo išvada, kad bent 10 metų kokybiško 
implanto funkcionavimo yra teigiamas rezultatas, 
o nesėkmės dažniausiai sietinos su nepakankamu 
paciento sveikatos ištyrimu bei ydinga operavimo 
technologija. Ypač svarbu įvertinti žandikaulių ana-
tominius parametrus bei amžinius pakitimus, dantų, 
gleivinių ir dantenų būklę, kaulų struktūrą (rentge-
nologiškai), taip pat svarbu implantuojant nepažeisti 
nervų, kraujagyslių ir pasiekti pirminį implanto sta-
bilumą. Iki implantacijos būtina pašalinti infekcijos 
židinius dantyse ir žandikauliuose, o po danties iš-
traukimo išlaukti ne trumpiau kaip 4 mėnesius iki vi-
saverčio kaulo susiformavimo. Implantui prigyti (os-
eointegracijai) viršutiniame žandikaulyje reikia 3–4 
mėnesių, apatiniame – 2–3 mėnesių. Deja, skuboto 
implantavimo šalininkai rizikuoja galimomis kompli-
kacijomis net iki implanto praradimo. Prigijimo tru-
kmės (patvirtintos ilgalaikiais klinikiniais stebėjimais) 
laikymasis atitinka biologinius procesus kauluose ir 
minkštuose audiniuose, nemėginant apgauti gamtos.

Konstruojant protezą ant implantų, derėtų už-
tikrinti tarpelį tarp dantenos ir protezo higieniniam 
valymui.

Nepaisant blaškymosi tarp besikeičiančių madų, 
griežtai klasikinių biologiškai pagrįstų implantavimo 
principų besilaikantys odontologai yra atsargesni ir 
objektyviai pasiekia ilgalaikių (20–30 metų) rezul-
tatų. Mokantis ir implantuoti, ir protezuoti odon-
tologas yra pranašesnis už vienos srities specialis-
tus, nes gali teisingiau sudaryti paciento gydymo 
planą, parinkti implantus ir protezavimo būdus, 
o kartais – ir alternatyvų gydymą. Kviestume kuo 
daugiau odontologų mokytis implantavimo.

Remdamasis teorine analize ir savo klinikine 
praktika, pasirinkau agresyviai nesireklamuojančios 
šveicarų bendrovės  (veikiančios nuo 1980 m.) im-
plantus. Jų pranašumai prieš išpopuliarintus implan-
tus yra tobulesnė išorinio žiedo ir galvutės jungtis, 
optimizuojanti apkrovų pasiskirstymą, ploniausio 
tvirtinančio varžtelio lankstumas, mažinantis lūži-
mo pavojų, ir originali grąžtų su kreipikliais bei kitų 
instrumentų ir protezavimo priemonių sistema.

Šiandien implantų gamintojų atstovai Lietuvoje 
vykdo agresyvią reklamą, ir implantavimas tampa 
masinės mados dalyku. Stichiškai daugėja „implan-
tacijos centrų“, net „klasterių“ bei „grupių“, neva 
inovacijų kūrimo ir ES pagalbos pagrindu, nors 
akivaizdžiai vaikomasi kuo didesnio pelno ir veiklos 
monopolizavimo. Formuojama „mobiliųjų implan-

tatorių profesija“, aptarnaujanti po kelis ar net ke-
liolika odontologijos kabinetų, primetanti skuboto 
implantavimo siaurą požiūrį. Kabinetų odontologai 
nėra įsigilinę į racionalaus implantavimo dalykus, 
tad lengvai susigundo „implantatorių“ sparčios sė-
kmės pažadais. Jų interneto svetainėse nesikuklina-
ma girtis savo meistriškumu, nors dažniausiai patys 
yra implantavimo pradinukai.

Kai kurie implantų gamintojai skelbia, kad jų im-
plantai yra vieninteliai moksliškai pagrįsti.

Šis teiginys laikytinas tuščiai reklaminiu (ir mela-
gingu), nes dauguma implantų kūrėjų prieš paten-
tuodami nuodugniai ištiria savo gaminius bei tech-
nologijas eksperimentiškai ir kliniškai.

„Implantatorių“ reklaminiai pažadai (abejotini ir 
net klaidinantys):
• graži „vidinė šypsena su implantais“. Vidinė? 

Gal nesietina su išore ir išvaizda?
Kadaise mūsų protėviai (kaip ir laukiniai gyvū-

nai) gąsdino priešininkus šiepdami dantis. Dabar 
dantų rodymas yra tapęs šypsena – palankumo ir 
geros nuotaikos reiškimo gestu. Tačiau svarbiausia 
dantų funkcija tebėra pajėgumas kokybiškai kram-
tyti, be skausmo ir nemalonių pojūčių perduodant 
žandikaulių jėgas į smulkinamą maistą. Tik toks 
sveikatingas pajėgumas lemia tvarkingą visavertę 
mitybą, o tada ir natūralią šypseną.
• ,,tarptautinė viso gyvenimo garantija“ – lyg 

įsipareigojimas laiduoti implanto funkcionavi-
mą per visą (paciento?) gyvenimą ir atlyginti 
žalą atsiradus komplikacijoms (Visuotinė lietu-

vių enciklopedija, VI t., 414 p.). 
Šiuo pažadu gyvenimas kažkodėl pirmiausiai 

siejamas su „nepriekaištingu estetiniu vaizdu“ 
(vėl šypsena) bei nemokamu implantų ir proteza-
vimo dalių pristatymu į 70 šalių. Filosofiškai „viso 
gyvenimo garantija“ pretenduoja į didesnes nei 
Dievo galias. Tikrovėje implantavimo nesėkmių 
atvejais (atsiradus uždegiminiams reiškiniams, 
skausmui ar implanto atmetimui) dažniausiai pri-
reikia papildomų kaulo atkūrimo procedūrų. Kar-
tais visiškai neįmanoma pakartotinai implantuoti. 
Lieka neaišku, ar „viso gyvenimo garantija“ aprėpia 
ir visų komplikacijų gydymą.
• „implantavimas per 1 valandą vienu prisėdi-

mu iškart po danties išrovimo“
Toks skubotumas ir „pagreitintas implantavimas“ 

yra neabejotinai rizikingas ir lengvabūdiškas ne tik dėl 
žaizdos gijimo, bet ir dėl viso gydymo ilgalaikės sėkmės. 
Pasak lietuvių patarlės, skubūs darbai – vieni vargai.
• „12 dantų ant 4 implantų“

Toks sprendinys yra įmanomas teoriškai ir net 
praktiškai (jei alveolinė atauga visavertė, o parink-
tieji implantai reikiamų matmenų), tačiau tendencija 
į rekordus – kuo daugiau dantų ir mažiau implantų – 
neatitinka saugaus ir rezultatyvaus gydymo principų.

Šios negerovės kenkia dantų implantavimo rai-
dai, klaidina pacientus, neatitinka saugaus gydymo 
principų, dažnina komplikacijas, kurių taisymas yra 
labai problemiškas ir nuostolingas. 

Med. dr. Antanas Černikis

Dantų implantacija ir jos grimasos

Med. dr. Antanas Černikis



2016 metai, kovas, Nr. 1 (42)Odontologų rūmų žinios 20
KLINIKINĖ PATIRTIS

Fiksuotų ortodontinių retencinių aparatų nesėkmės ir jų sprendimo būdai

2 pav. Atsiklijavęs kompozito padelis ties 32 dantimi, ortodontinio atkryčio ir vielos deformacijos nestebima, 
viela pasyviai prigludusi prie dantų paviršių

3 pav. Vielos lūžis tarp centrinių kandžių
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Ortodontinis atkrytis – tai po ortodontinio gy-
dymo atsiradęs nepageidaujamas dantų padėties 
kitimas, kuriam būdingas sąkandžio patologijos at-
sinaujinimas  (1). Manoma, kad atkrytį lemia perio-
donto, sąkandžio, minkštųjų audinių veiksniai bei to-
lesnis veido ir žandikaulių augimas (2). Itin reikšmingi 
minkštųjų audinių pokyčiai ir besitęsiantis žandikau-
lių augimas, nes jų įtakos negalima tiksliai nuspėti ir 
kontroliuoti (3, 4). Dėl šios priežasties ortodontinio 
atkryčio tikimybė sunkiai prognozuojama ir tikėtina 
kiekvienam pacientui. Siekiant išvengti atkryčio, po 
ortodontinio gydymo taikomas retencinis periodas. 
Nors jo trukmė kol kas nėra aiškiai apibrėžta, pas-
tarąjį dešimtmetį vis dažniau akcentuojama ilgalaikės 
ar net visą gyvenimą trunkančios retencijos nauda 
(5,  6). Ilgalaikė retencija užtikrina dantų padėties 
stabilumą visą retencinio aparato naudojimo laiko-
tarpį. Vis dėlto, taikant ilgalaikės retencijos modelį, 
neišvengiama retencinio aparato nusidėvėjimo ar 
pažeidimo.

Įprastai pirmaisiais metais po ortodontinio 
gydymo pacientu rūpinasi gydytojas ortodontas, 
tačiau ir bendrosios praktikos gydytojas odon-
tologas turėtų gebėti atlikti kasmetinį retencinių 
aparatų patikrinimą ir suteikti pirmąją pagalbą, jei 
aparatas pažeistas. Gydytojas odontologas, atpaži-
nęs reteinerio defektą ir laiku suteikęs kvalifikuotą 
pagalbą, gali ne tik pašalinti diskomfortą, bet, svar-
biausia, sumažinti ortodontinio atkryčio tikimybę. 
Šio straipsnio tikslas  – supažindinti bendrosios 
praktikos gydytojus odontologus su dažniausiomis 
fiksuotų retencinių aparatų problemomis ir reko-
menduoti problemų sprendimo būdus.

Fiksuoti retenciniai aparatai

Fiksuoti ortodontiniai reteineriai yra plačiai nau-
dojami kasdienėje praktikoje, siekiant užtikrinti dantų 
padėties stabilumą retenciniu laikotarpiu (7, 8). Nors 
fiksuotų aparatų pranašumas, lyginant su išimamais 
retenciniais aparatais, nėra įrodytas, Littlewood ir 
bendraautorių apžvalginio straipsnio duomenimis, 
apatiniame žandikaulyje liežuviniai reteineriai nuo 
nepageidaujamo dantų poslinkio apsaugo efektyviau 
nei išimami (9). Taip pat fiksuoti retenciniai aparatai 
yra pasirenkami pirmiausia esant didelei ortodontinio 
atkryčio rizikai: po tremų ir diastemų gydymo, gydant 
pacientus su lūpos ir gomurio nesuaugimu, esant žy-
miai dantų rotacijos korekcijai, atlikus didelio laipsnio 
dantų proklinaciją dėl estetinių ar funkcinių tikslų, taip 
pat nebendradarbiaujantiems pacientams, kurie iši-
mamų retencinių aparatų nenešiotų (10).

Šiuo metu pirmiausia pasirenkamu aparatu lai-
komas vielos ir kompozito retencinis aparatas (11). 
Jis dažniausiai tvirtinamas prie liežuvinių priekinių 
dantų paviršių (nuo ilties iki ilties) adhezinio plomba-
vimo technika ir užtikrina fiziologinį dantų paslanku-
mą funkcijos metu (12). Vis dėlto fiksuoti retenciniai 
aparatai turi keletą reikšmingų trūkumų. Nenuima-
mi reteinciniai aparatai sunkina asmeninę burnos 
higieną ir neretai lemia padidėjusį apnašų kaupimąsi. 
Tačiau aktualiausia ir daugiausiai neigiamos įtakos 
turinti problema – įvairūs retencinio aparato defek-
tai. A.  Iliadi ir bendraautorių literatūros apžvalgos 

1 pav. Kombinuotas retencinio aparato defektas: (a) kompozito ir emalio jungties defektas, (b) vielos ir kompo-
zito jungties defektas
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5 pav. Likęs retencinio aparato fragmentas po vielos lūžio tarp centrinių kandžių

6 pav. Adhezinė nesėkmė kartu su vielos deformacija ties 43 dantimi

7 pav. Adhezinis defektas kartu su vielos deformacija 21, 22 dantų srityje

Fiksuotų ortodontinių retencinių aparatų nesėkmės ir jų sprendimo būdai

duomenimis, fiksuotų retencinių aparatų defektų 
nustatoma 12–50 proc. atvejų (13). Literatūroje mi-
nimi trys defektų tipai: kompozito ir emalio jungties 
defektas, vielos ir kompozito jungties defektas arba 
vielos vientisumo praradimas.

Kompozito ir emalio jungties defektą dažniau-
siai sąlygoja trauma, vielos mobilumas polimerizaci-
jos metu, nepakankamas aplikuoto adhezyvo kiekis 
ir nepakankama adhezyvo polimerizacija. Defektą 
vertinant vizualiai, gali būti matomas tarpas tarp 
kompozito ir danties paviršiaus (1 pav.) ar pakitu-
si kompozito padėtis. Neretai dėl šio defekto taip 
pat prarandama vielos ir kompozito jungtis, todėl 
kompozito nestebima visiškai.

Netinkamą vielos ir kompozito jungtį gali sąly-
goti šie etiologiniai veiksniai: nepakankamas vielą 
dengiančio kompozito storis, „aktyvaus“ reteinerio 
tvirtinimas ir trauma. Vertinant defektą, gali būti 
matomas tarpas tarp vielos ir kompozito (1 pav.), 
tačiau dažnai viela lieka nedislokuota. Tokiu atveju 
stebimas kompozitu nepadengtas vielos paviršius 
(2 pav.) ir vielos fragmento mobilumas.

Trečią retencinių aparatų defektą – vielos vientisu-
mo praradimą – dažniausiai lemia trauma. Vertinant 
vizualiai, stebimi keli atskiri vielos fragmentai (3 pav.).

Bendrosios praktikos gydytojams odontolo-
gams rekomenduojama fiksuotų retencinių apara-
tų būklę vertinti reguliariai, vieną kartą per metus, 
net jei pacientas nusiskundimų neturi. Patikrinimo 
metu svarbu įsitikinti, kad retencinis aparatas yra 
nepažeistas ir efektyviai apsaugo nuo ortodontinio 
atkryčio, t. y. ortodontinė viela vientisa ir be defor-
macijų, kompozito padeliai nepažeisti, nepageidau-
jamas dantų poslinkis neįvykęs.

Pirmoji pagalba

Gydytojas odontologas, pastebėjęs fiksuoto reten-
cinio aparato defektą, turėtų suteikti pagalbą, vado-
vaudamasis trimis pagrindiniais principais. Visų pirma, 
būtina panaikinti pažeisto aparato sukeliamą skausmą 
ar diskomfortą, pašalinant dirginantį elementą. Antra, 
esant tinkamai klinikinei situacijai, rekomenduojama 
visiškai atkurti retencinį aparatą. Galiausiai, pacientą 
būtina nukreipti į gydytojo ortodonto konsultaciją, kad 
retencinis aparatas būtų įvertintas ar pakeistas nauju.

Vis dėlto, prieš pradedant bet kokią retencinio 
aparato manipuliaciją, pirmiausia būtina kruopščiai 
surinkti anamnezę ir įvertinti defektą. Pacientui 
užduodami klausimai, kuriais būtų galima išsiaiškin-
ti, prieš kiek laiko retencinis aparatas pritvirtintas, 
kada pastebėjo defektą, ar pastebėjo dantų padė-
ties pokyčių. Surinkus anamnezę, svarbu įvertinti 
ortodontinės vielos būklę (vientisumą, deformaciją, 
pasyvumą) ir dantų padėties pokyčius dantų lanke. 
Šių veiksnių nustatymas padės parinkti tinkamiausią 
gydymo taktiką. 

4 pav. Pirmosios pagalbos etapų seka

Pažeistas retencinis 
aparatas

Skausmo ar diskomforto 
pašalinimas

Siuntimas konsultuotis 
pas gyd. ortodontą

Visiškas pažeisto retencinio 
aparato atkūrimas
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 Pirmosios pagalbos taktikos

I.  Jei vertinant retencinio aparato būklę pastebi-
mas prarastas vielos vientisumas (3, 5 pav.), įvy-
kusi vielos deformacija (6, 7 pav.) ar prasidėjusi 
dantų migracija, tai visiškas fiksuoto reteinerio 
atkūrimas negalimas. Tokiu atveju vienintelė 
galima pagalba – skausmo numalšinimas, paša-
linant diskomfortą keliantį fragmentą. Svarbu 
įsidėmėti, kad, įvykus ortodontinės vielos de-
formacijai, vielą lenkti ir tvirtinti prie dantų 
paviršių draudžiama. Lenkimo metu aktyvinta 
ortodontinė viela nesuteiks retencinio povei-
kio, tačiau sukurs kryptingą ortodontinę jėgą, 
lemiančią dantų poslinkį (14, 15).

Taigi, lūžus retencinio aparato vielai ar įvy-
kus jos deformacijai, atsilaisvinęs ar aštrus vie-
los kraštas turėtų būti nukerpamas ir pritaiko-
mas taip, kad netraumuotų minkštųjų audinių. 
Vielos fragmentą rekomenduojama nukirpti 
kuo arčiau kompozito padelio ortodontinėmis 
replėmis ar nugręžti turbininiu antgaliu, jei or-
todontinių instrumentų neturima. Jei nukirpus 
vielą vis dar jaučiamas aštrus vielos galas, jį re-
komenduojama padengti kompozitu.

II.  Kai stebimas adhezinis vieno ar kelių kompozi-
to padelių defektas, tačiau viela išlaikiusi vien-
tisumą ir be deformacijos pasyviai prigludusi 
prie dantų paviršių, o nepageidaujamas dantų 
poslinkis neįvykęs (2 pav.), galimas visiškas re-
tencinio aparato atkūrimas. Tai yra efektyviau-
sia pagalbos taktika, kuri maksimaliai sumažina 
ortodontinio atkryčio tikimybę.
Fiksuoto retencinio aparato korekcijos etapai:
• pašalinkite kompozito likučius nuo liežuvinių 

dantų paviršių ir vielos, naudodami pailgą 
16 ašmenų kietmetalio grąžtelį lėtaeigiame 
antgalyje: nepašalinti kompozito likučiai ma-
žina surišimo jėgą ir didina pakartotinio lūžio 
riziką (16). Pašalinę kompozito likučius, įsiti-
kinkite, kad viela procedūros metu nebuvo 
deformuota;

• ėsdinkite danties paviršių 15–20 sekundžių 
37 proc. ortofosforo rūgštimi;

• nuplaukite danties paviršių ir džiovinkite oro 
srove. Užtikrinkite drėgmės kontrolę vatos 
voleliais ir seilių siurbtukais;

• ant ėsdinto danties paviršiaus aplikuokite 
surišimo sistemą ir remdamiesi gamintojų 
instrukcijomis atlikite polimerizaciją;

• uždėkite kompozitą ant ortodontinės vielos 
ir liežuvinio danties paviršiaus taip, kad kom-
pozitas dengtų tik vidurinį vainiko trečdalį. 
Rekomenduojama ortodontinę vielą dengti 
apie 1 mm storio kompozitu sluoksniu (17). 
Pirmo pasirinkimo kompozitu vis dar lai-
komas kondensuojamas kompozitas, turin-
tis daug užpildo dalelių, tačiau S. Tabrizi su 
bendraautoriais 2010 m. tyrimu įrodė, kad 
skystas kompozitas taip pat yra kliniškai pri-
imtinas (18);

• atlikite kompozito polimerizaciją, patikrinki-
te kompozito ir danties jungtį bei okliuziją.

III.  Jei nustatomi daugiau nei pusės kompozito 
padelių adheziniai defektai (8  pav.), retencinį 
aparatą rekomenduojama nuimti. Tikėtina, kad 
tokio defekto atveju retencinis aparatas nebus 
pasyviai prigludęs prie dantų dėl kartu įvykusios 
vielos deformacijos.

Vielą galima nuimti „Weingart“ replėmis ar pe-
riodontologijoje naudojamu pjautuvėliu. Pjautuvėlį 
užkišus už vielos tarpdančio srityje ir atliekant ro-
tacinį judesį, aparatas atsiklijuoja itin lengvai. Nu-
ėmus fiksuotą retencinį aparatą, svarbu pašalinti 
kompozito likučius nuo dantų paviršių.

Atlikus korekciją, taip pat svarbu pasiteir-
auti apie išimamus retencinius aparatus. Ne-
retai gydytojai ortodontai naudoja dvigubos 
retencijos modelį: skiria ir fiksuotus, ir išima-
mus aparatus (19). Fiksuoti retenciniai apara-
tai išlaiko nekintančią priekinių dantų padėtį, 
o naktimis naudojami išimami papildomai 
stabilizuoja galinius dantis. Jei pažeidžiamas 
fiksuotas retencinis aparatas, tačiau nešio-
jamas išimamas, ortodontinio atkryčio tiki-
mybė mažėja. Tokiu atveju pacientus būtina 
instruktuoti apie išimamo retencinio aparato 
nešiojimo svarbą ir siųsti konsultuotis su gy-
dytoju ortodontu.

Išvados

Pastaruoju metu didėjant ortodontinių paci-
entų skaičiui ir populiarėjant ilgalaikės retencijos 
modeliui, fiksuotų kompozito ir vielos retencinių 
aparatų defektai tampa neišvengiama ne tik gydy-
tojų ortodontų, bet ir bendrosios praktikos gydy-
tojų odontologų kasdienybe. Pagrindinių pirmosios 
pagalbos principų išmanymas yra būtinas, nes lei-
džia gydytojui odontologui suteikti profesionalią 
pagalbą ir padeda sumažinti ortodontinio atkryčio 
tikimybę. 

Literatūros sąrašas redakcijai žinomas

8 pav. Keturių kompozito padelių adhezinis defektas

Reklama. Užs. Nr. 42.005
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Genetinių ir aplinkos veiksnių įtaka dantų 
lankų morfologijai. Dvynių tyrimas

Dantų lankų ir sąkandžio morfologija – tai dantų padėties dantų lankuose ypatybės, sąlygojamos genetinių ir 
aplinkos veiksnių. Nepaisant mokslu pagrįstų ortodontinio gydymo protokolų, kartais gydymą lydi nesėkmės ir 
recidyvas. Gydymo recidyvas galimai įvyksta dėl netinkamo gydymo plano sudarymo ir neaiškios dantų lankų bei 
sąkandžio etiologijos. Nors mokslinių tyrimų yra atlikta daug, tačiau nustatančių, kiek atskirą parametrą lemia 
genetika, o kiek aplinka, nėra daug. Taigi, vis dar sudėtinga tiksliai atsakyti į klausimus, kurį parametrą galima 
pakeisti lengviau, o kuris dėl stiprios genetikos įtakos reikalaus ilgalaikės retencijos. Dvynių tyrimas yra vienas 
dažniausiai naudojamų metodų, siekiant atskirti suminį genų ir aplinkos poveikį fenotipui. Dvynių metodas pa-
grįstas tuo, kad monozigotiniai (MZ) dvyniai turi identišką genų rinkinį, taigi, fenotipiniai skirtumai daugiausia yra 
sąlygoti aplinkos veiksnių. Dizigotiniai (DZ) dvyniai turi tik 50 proc. vienodų genų ir jų fenotipiniai skirtumai yra 
sąlygoti tiek adityvaus genų, tiek ir aplinkos poveikio.

Atlikus mokslinės literatūros analizę paaiškėjo, 
kad adityvaus genų veikimo ir aplinkos poveikio 
dantų lankų morfologijai ir sąkandžio parametrams 
tyrimų rezultatai yra gana prieštaringi. Pirmiausia tai 
gali būti paaiškinta daugumos anksčiau atliktų dvynių 
tyrimų esminiais metodologiniais trūkumais: netiks-
liu zigotiškumo nustatymu ir netiksliais morfometri-
niais matavimais, atliktais rankiniu būdu, naudojant 
liniuotę ir slankmatį. Populiarėjant trimačiams (3D) 
objektų skenavimo metodams ir įrangai, gerėja duo-
menų tikslumas [1]. Tačiau dantų lankų ir sąkandžio 
morfologijos tyrimų naudojant lazerines skenavimo 
technologijas dar nėra daug. Rezultatų prieštaringu-
mas ir metodiniai trūkumai paskatino atlikti išsamų 
adityvaus genų veikimo ir aplinkos įtakos dantų lankų 
ir sąkandžio morfologijai tyrimą panaudojant DNR 
testu paremtą zigotiškumo nustatymą ir naujausias 
3D dantų lankų lazerinio skenavimo technologijas.

Mokslinio darbo naujumas ir praktinė reikš-
mė. Ortodontinių anomalijų paplitimas tarp mo-

kyklinio amžiaus vaikų siekia 70–90  proc. [2,  3]. 
Ortodontinės anomalijos sąlygoja ne tik paciento 
funkcinius ir estetinius sutrikimus, tačiau ir iš to 
kylančias psichologines-socialines, darbingumo su-
trikdymo ir gyvenimo kokybės problemas. Orto-
dontinių pacientų gydymas dažnai yra tęstinis, dėl 
to kyla naujų problemų: išauga gydymo išlaidos, 
didėja specialistų poreikis. Ortodontinių anoma-
lijų etiologija yra daugiaveiksnė, tačiau iš esmės 
veiksnius galima suskirstyti į genetinius ir aplinkos. 
Dvynių tyrimas yra vienas dažniausiai naudojamų 
metodų siekiant atskirti suminį genų ir aplinkos po-
veikį fenotipui. Mūsų tyrime dvynių zigotiškumas 
nustatytas išskirtinai DNR testu, kuris yra ypač 
tikslus, o jo patikimumas siekia 99,99  proc. Dau-
guma tyrimų, vertinančių dantų lankų ir sąkandžio 
morfologiją, apsiriboja tik kai kuriais pasirinktais 
rodikliais ar jų grupėmis, tačiau įvairiapusis, kiek 
įmanoma visaapimantis morfologijos įvertinimas 
yra ypač retas. Ypač sudėtinga aptikti tokių tyrimų, 

kurie ne tik vertintų dantų lankų morfologiją įvai-
riais rodikliais, tačiau ir nagrinėtų genetinių veiks-
nių įtaką šiems rodikliams. Taigi, moksline prasme 
mūsų atliktas tyrimas yra gana naujas.

Gauti rezultatai reikšmingi tiek ortodontijos 
klinikinei praktikai, tiek viso genomo asociacijų ty-
rimams, kuriais siekiama aptikti genus, atsakingus 
už dantų lankų ir sąkandžio morfologiją.

Darbo tikslas

Ištirti adityvaus genų veikimo ir aplinkos įtaką dan-
tų lankų ir sąkandžio morfologijai, naudojant 3D (trijų 
dimensijų) lazerines technologijas ir dvynių tyrimo me-
todą, kai dvynių zigotiškumas nustatytas DNR testu.

Darbo uždaviniai:

1. Nustatyti adityvaus genų veikimo įtaką dantų 
lankų ir sąkandžio morfologijai. 

2. Nustatyti aplinkos įtaką dantų lankų ir sąkan-
džio morfologijai. 

1 pav. Taškai ant skaitmeninio apatinio 3D dantų lankų modelio 2 pav. Bendras skaitmeninių 3D dantų lankų modelių CO (centrinės okliuzijos) 
padėtyje vaizdas su visais taškais ir visomis plokštumomis

Dr. Vilma Švalkauskienė, Lietuvos sveikatos mokslų universitetas, Medicinos akademija, Odontologijos fakultetas, Ortodontijos klinika

Daktaro disertacijos apžvalga
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 Tyrimo medžiaga

Tiriamieji buvo dvyniai iš Lietuvos sveikatos 
mokslų universiteto (LSMU) Dvynių centro.

Imtį sudarant buvo taikyti tiriamųjų tinkamumo 
kriterijai:
• Įtraukimo kriterijai:

1. europoidinis veido tipas; 
2. tyrimai atlikti abiems poros dvyniams; 
3. visi dantys abiejuose dantų lankuose, išsky-

rus trečiuosius krūminius dantis;
• Atmetimo kriterijai: 

1. anksčiau taikytas ortodontinis gydymas; 
2. pašalintas vienas ar daugiau nuolatinių dantų; 
3. veido srities trauma.
Dvynių zigotiškumą nustačius DNR testu, MZ 

grupei buvo priskirta 80, o DZ grupei 64 asmenys 
(iš viso 144 tiriamieji, t.  y. 72 dvynių poros).Visos 
dvynių poros poroje buvo tos pačios lyties.

Tyrimo metodai

Dvynių zigotiškumo nustatymas
Zigotiškumas nustatytas sertifikuotoje „UAB 

Synlab Lietuva“ laboratorijoje naudojant dvynių 
porų genetinio identiškumo (zigotiškumo) nusta-
tymo metodiką pagal 15 specifinių DNR sričių.
Skaitmeninių 3D modelių sudarymas

Visiems tyrime dalyvavusiems dvyniams atlikus 
burnos ertmės apžiūrą buvo nuimti abiejų dantų 
lankų diagnostiniai atspaudai, gaminami gipsiniai 
dantų lankų modeliai. Po to gipsiniai dantų lankų 
modeliai buvo skenuojami naudojant lazerinio ske-
nerio („HDI Advance Scanner R3x“) modifikuotą 
modelį (tikslumas 22,5 mikronai) ir naudojantis pro-
gramine įranga („Scan Studio HD 1.3.0“) buvo suda-
romi skaitmeniniai 3D dantų lankų modeliai. Gauti 
skaitmeniniai modeliai buvo analizuojami naudojant 
programinę įrangą „Cloude Compare“(1–2 pav.).
Skaitmeninių 3D modelių analizė

Siekiant įvertinti genų bei aplinkos įtaką dantų lan-
kų ir sąkandžio morfologijai buvo tiriami dantų lankų 
morfologiniai parametrai pagal visuotinai pripažintas 
matavimo metodikas. Įvertinti dantų lankų ilgio, plo-
čio ir sąkandžio parametrai visose trijose plokštumo-
se – strėlinėje, horizontalioje ir skersinėje. 

Buvo pamatuotas dantų lankų ilgis: 1.1 Viso dan-
tų lanko ilgis (3 pav.); 1.2. Nuokrypis nuo idealaus 
priekinės dantų lanko dalies ilgio (Korkhaus indek-
sas); 1.3. Šoninių dantų lanko dalių ilgis; 1.4. Šoninių 
dantų lanko dalių tiesioginė asimetrija.

Pamatuotas dantų lanko plotis (skersinė kryp-

tis): 2.1. Dantų lanko plotis tarp vienvardžių dantų; 
2.2.  Nuokrypis nuo idealaus dantų lanko pločio 
(Pont indeksas); 2.3. Segmentinis (nuo danties vai-
niko iki strėlinės plokštumos) dantų lanko plotis; 
2.4.  Segmentinių dantų lanko dalių tiesioginė asi-
metrija; 2.5. Dantų padėties nuokrypis dantų lanko 
horizontalioje plokštumoje (Little indeksas). 

Įvertinti sąkandžio ypatumai: 3.1.   Viršutinių ir 
apatinių kandžių perdengimas (OJ, OB); 3.2. Viršu-
tinių ir apatinių dantų vainikų pločių proporcingu-
mas ir nuokrypis (Bolton indeksas); 3.3.  Strėlinės 
sukandimo kreivės gylis (Spee kreivė); 3.4.  Strė-
linės sukandimo kreivės (Spee) gylio tiesioginė 
asimetrija; 3.5. Viršutinių ir apatinių pirmųjų krū-
minių dantų santykio nuokrypis strėline kryptimi; 
3.6. Viršutinių ir apatinių pirmųjų krūminių dantų 
santykio strėline kryptimi tiesioginė asimetrija.

Rezultatai

Nagrinėjant genų ir aplinkos reikšmę viso dan-
tų lanko ilgiui buvo nustatyta, kad viršutinis dantų 
lankas yra stipriai genetiškai determinuotas. Šoni-
nių dantų lanko dalių ilgis genetiniu požiūriu buvo 
skirtingas, priklausomai nuo lanko dalies distalumo. 
Viršutiniame žandikaulyje pastebėta aiški tenden-
cija, kad juo tolimesnis dantų lanko dalies atstumas, 
tuo stipresnė aplinkos komponentės įtaka šoni-
niam dantų lanko dalių ilgiui. Tiesioginė asimetrija 
genetiškai labiau determinuota viršutinio žandikau-
lio kandžių, ilčių, pirmųjų kaplių ir pirmųjų krūminių 
dantų asimetrijai, o aplinka labiau sąlygoja antrųjų 
kaplių ir antrųjų krūminių dantų asimetriją. Anali-
zuojant dantų lanko plotį tarp vienvardžių dantų ir 
jo genetinį išreikštumą nustatyta, kad viršutiniame 
žandikaulyje visais atvejais adityvus genų veikimas 
buvo stipriau išreikštas negu aplinkos reikšmė. 
Nagrinėjant nuokrypio nuo idealaus dantų lanko 
pločio ypatumus pagal genų ir aplinkos poveikį 
nustatyta, kad stipriausia genetinė determinantė 
yra vertinant idealiuosius parametrus. Segmenti-
nis (nuo danties vainiko iki strėlinės plokštumos) 
dantų lanko plotis genų ir aplinkos sąveikos požiū-
riu ganėtinai skiriasi priklausomai nuo žandikaulio 
ir dantų lanko ketvirčio. Išmatavus segmentinių 
dantų lanko dalių tiesioginę asimetriją ir įvertinus 
genų veikimo ir aplinkos reikšmę paaiškėjo, kad ir 
viršutiniame, ir apatiniame žandikaulyje asimetriją 
sistemingai labiau lemia aplinka negu genų poveikis 
(Little indeksas). Buvo nustatyta, kad apatiniame 
žandikaulyje didžiąją nuokrypio dalį lemia geneti-

niai veiksniai, o viršutiniame žandikaulyje aplinkos 
veiksniai. Genetikos ir aplinkos poveikis skirtin-
giems dantų lankų parametrams išreikštas nevie-
nodai. Stipriausiai genetinė komponentė vyrauja 
vertinant viršutinių ir apatinių dantų vainikų pločių 
proporcingumą bei nuokrypį (Bolton indeksas). 
Vertinant genų ir aplinkos įtaką kandžių perdengi-
mui buvo nustatyta, kad tiek vertikalusis, tiek hori-
zontalusis perdengimas yra iš esmės determinuoti 
genų poveikio, o ne aplinkos. Strėlinės sukandimo 
kreivės (Spee kreivė) gylis genų ir aplinkos požiū-
riu buvo nulemtas dantų lanko pusės. Strėlinės su-
kandimo kreivės (Spee) gylio tiesioginė asimetrija 
buvo tarp tų rodiklių, kurių genetinė komponentė 
buvo išreikšta labai silpnai. Viršutinių ir apatinių pir-
mųjų krūminių dantų santykio nuokrypis strėline 
kryptimi savo genetine determinacija atliepė strėli-
nės sukandimo kreivės atveju nustatytą tendenciją, 
kad dešinioji pusė yra labiau lemiama genų povei-
kio. Vertinant viršutinių ir apatinių krūminių dantų 
asimetrijos dydį nustatyta, kad aplinkos poveikis 
šiai asimetrijai yra stipriai dominuojantis genetinių 
veiksnių požiūriu.

Išvados

1. Bendrai dantų lankų morfologijos parametrai 
labiau sąlygojami genetinių negu aplinkos veiks-
nių, tačiau genų ir aplinkos poveikis skirtingiems 
dantų lanko parametrams yra nevienodas: 
vertinant dantų lankų ilgį ir plotį, viršutinio 
žandikaulio morfologiniai parametrai genetinių 
veiksnių sąlygoti labiau negu apatinio žandikau-
lio, o vertinant sąkandžio parametrus stebima 
skirtinga dešiniosios ir kairiosios pusės parame-
trų genetinė determinacija.

2. Aplinkos veiksnių įtaka lyginant su genetiniais 
veiksniais labiau pasireiškia kai kuriems apatinio 
žandikaulio dantų lankų morfologijos parame-
trams – nuokrypiui nuo idealaus priekinės dantų 
lanko dalies ilgio (Korkhaus indeksas), kai kurių 
šoninių dantų lanko dalių tiesioginei asimetrijai, 
taip pat segmentiniam (nuo danties vainiko iki 
strėlinės plokštumos) dantų lanko pločiui. Be to, 
aplinkos veiksniai labiau nei genetiniai lemia se-
gmentinių dantų lanko dalių tiesioginę asimetriją 
tiek apatiniame, tiek viršutiniame dantų lanke, 
taip pat pirmųjų krūminių dantų tiesioginės asi-
metrijos nuokrypį strėline kryptimi. 

Literatūros sąrašas redakcijai žinomas

3 pav. Viso dantų lanko ilgio pamatavimas (Y) A – viršutinis dantų lankas; B – apatinis dantų lankas
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