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Labai noriu suprasti, kokia yra odontologija. Čia tiek daug žmonių, ne-
telpančių jos rėmuose ir profesionaliai atstovaujančių visiškai su profesija 
nesusijusioms veikloms: nuo įvairiausių sporto šakų iki muzikos instrumentų 
kūrybos rankomis. Ar kas nors gali nurodyti priežastinį ryšį šiuo atveju? Ar 
odontologija yra tokia įstabi ir išskirtinė profesija, pritraukianti galybę talen-
tingiausių žmonių? Ar atvirkščiai – ji tokia baisi, kad žmonės priversti ieškoti 
atgaivos kitose gyvenimo srityse?

Koks bebūtų atsakymas, Odontologų rūmams, 
kaip organizacijai, tenka labai sunki užduotis. Atsto-
vauti interesams tokios galybės talentingų žmonių, 
palengvinti jų kasdienių darbų naštą nėra papras-
ta. Talentas reiklus. Suprantama, todėl ir kritikos 
sulaukiama. Galime galvoti, žinoma, kad akmenų 
nemėto tik į nudžiūvusį medį. Dar sako, kad žaibas 
į salotas netrenkia.

Iš kitos pusės, Rūmai juk ne tik tie žmonės, 
kurie išvardinti internetinės svetainės administra-
cijos skyrelyje. Visi mes esame princai ir prince-
sės. O Lietuva maža. Todėl visi šalia. Ir pakeliui į 
koncertą sutikus kolegą, ar neteks abiems prisėsti 
prie trečio karališkosios šeimos atstovo? „Tai gal 
laikas plėsti tą Lietuvą, ar ką?“ – neviltis prabėga 
kolegos veidu.

Laikas plėsti save. Savo supratimą, toleranciją, 
pozityvumą. 

Kamuoja problemos? Jos, anot psichologų, nie-
kada nėra galutinai išsprendžiamos. Bet jų tikslas ir 
nėra būti išspręstoms, jos turi būti nuolat spren-
džiamos. O jei tikėtume R. Rolanu, tai „kai žmogus 
nekvailas, sėkmė atrodo dar beprasmiškesnė nei 
nesėkmė“. 

Blogi žmonės? Sena naujiena. Jau F. Dostojevs-
kis rašė, kad mylėti žmones tokius, kokie jie yra, 

neįmanoma. Ir vis dėlto reikia. „Todėl daryk jiems 
gera užsiėmęs nosį ir užmerkęs akis.“ 

Trūksta laiko? Jei norite pajusti laiko tėkmę, iš-
bandykite A.  Kamiu siūlomus būdus: leiskite die-
nas dantų gydytojo laukiamajame ant nepatogios 
kėdės (vargu ar mums padės); būkite balkone iš-
tisą sekmadienio popietę; klausykitės pranešimų 
nesuprantama kalba; rinkitės ilgiausius geležinkelio 
maršrutus ir, žinoma, važiuokite stačias; stovėkite 
eilėje prie teatro kasos langelio ir nepirkite bilieto. 
Suprasite, koks lėtas iš tikrųjų yra laikas.

Mokslininkai sako, kad daugeliui žmonių su 
amžiumi gyvenimas atrodo vis geresnis. Todėl 
džiaugsmingai laukiame.

Pagarbiai 
Vilma Brukienė
Lietuvos Respublikos odontologų rūmų  
tarybos pirmininko pavaduotoja

P.S.  Ar pastebėjote, kad odontologijos taisyklės 
galioja visur? Dar studijų metais dėstytojai aiš-
kino, kad nevalia maišyti metalų burnoje, nes 
baigsis blogai. Tas pats ir gyvenime: jei aukso 
karūna ant galvos, o žagrių metalas kišenėse, 
ar netrenkia srovės visų ir visko aplinkui?
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Kiekvieną pavasarį odontologų bendruomenė kaip gausi šeima susirenka į 
tarptautinį kongresą. Ir šios gegužės paskutinį savaitgalį Druskininkų kurortą 
užtvindė odontologai, o ataskaitiniame-rinkiminiame Rūmų narių įgaliotinių 
susirinkime buvo išrinkta nauja Odontologų rūmų taryba. Man patikėtos 
Odontologų rūmų tarybos pirmininko pavaduotojos pareigos.

Odontologų rūmai – puikus odontologus ir bur-
nos priežiūros specialistus vienijančios organizacijos 
pavyzdys. Džiaugiuosi, kad jau daugiau kaip 12 metų 
ši bendruomenė vienija, kviečia, sveikina, liūdi ir 
džiaugiasi kartu. Tikiuosi, kad patikėtos pareigos leis 
panaudoti sukauptas profesines žinias ir įgyti naujos 
patirties atstovaujant specialistų bendruomenei. 

Panevėžio kolegijoje jau 19 metų dėstau būsi-
miesiems burnos higienistams bei gydytojo odon-
tologo padėjėjams specialybės dalykus. Daugiau nei 
10 metų dirbu privačiame odontologijos kabinete 
burnos higieniste. Rūmuose atstovausiu visiems 
burnos priežiūros specialistams: gydytojo odon-
tologo padėjėjams, dantų technikams ir burnos 
higienistams. Šių specialybių atstovai be galo svar-
būs odontologinės komandos nariai. Atsakomybė 
kolegoms bei pacientams būtina visai Rūmų ben-
druomenei. Svarbu, kad ir kiekvienas narys, ir visi 
bendrai siektume Odontologų rūmų iškeltų užda-
vinių – rūpintis odontologų veikla, profesijos mo-
kymu ir kvalifikacijos kėlimu, keltume medicinos 

kultūrą bei užtikrintume etišką elgesį su kolegomis 
ir pacientais, vykdytume strateginius sveikatos 
sistemos uždavinius, gerintume gyventojų burnos 
sveikatą. 

Tik kartu dirbdami galime pasiekti iškeltus už-
davinius, todėl labai tikiuosi konstruktyvaus ben-
dravimo ir bendradarbiavimo su visais Odonto-
logų rūmų bendruomenės nariais, odontologinės 
priežiūros (pagalbos) įstaigų vadovais, valstybės 
institucijų atstovais sprendžiant svarbius mūsų pro-
fesijos klausimus. 

Odontologų rūmai  – profesinės savivaldos pa-
vyzdys ir kitų sveikatos priežiūros specialybių atsto-
vams, sulaukęs pripažinimo ir palaikymo iš Europos 
ir pasaulio odontologus vienijančių organizacijų. 
Svarbu nesustoti ir siekti užsibrėžtų tikslų, nepasi-
duoti sunkumams, neužkliūti už netikėtų slenksčių. 

Rima Adomaitienė 
Lietuvos Respublikos odontologų rūmų 

tarybos pirmininko pavaduotoja

Sveikiname!
Nuoširdžiai sveikiname Rūmų narius, sėkmingai apgynusius daktaro 

disertacijas. Džiaugiamės ir didžiuojamės jų pasiekimais ir linkime 
neišsenkančios energijos bei nuolatinio tobulėjimo profesiniame kelyje. 

Rūmų narė gydytoja 
burnos chirurgė Rūta 

Rastenienė apgynė disertaciją 
tema „Odontogeniniai veido ir 
žandikaulių sričių pūlynai, juos 
įtakojančių veiksnių ir gydymo 

įvertinimas". 

Rūmų narys gydytojas 
periodontologas Algirdas 

Puišys apgynė disertaciją tema: 
„Kraštinio kaulo stabilumo 
vertinimas apie apatiniame 
žandikaulyje įsriegtus dantų 

implantus, vertikaliai pastorinus 
minkštuosius audinius“.

Rūmų narė gydytoja 
odontologė, gydytoja ortodontė 
Vilija Berlin apgynė disertaciją 
tema: „Gydytojų odontologų ir 
gydytojų odontologų specialistų 
pasiūlos ir poreikio prognozės 

Lietuvoje iki 2024 metų“. 
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Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministras 2016 m. 
birželio 6 d. įsakymu Nr. V-707  bei 2016 m. liepos 14 d. 
įsakymu Nr. V-935 pakeitė Lietuvos Respublikos  sveikatos 
apsaugos ministro  2001 m. vasario 1 d. įsakymą Nr. 65 
„Dėl Informacijos apie pacientą valstybės institucijoms ir 
kitoms įstaigoms teikimo tvarkos patvirtinimo“.

Įsakymas nustato, jog konfidencialumo reikalavimas netaikomas ir informa-
cija gali būti  suteikta tik tarnybiniais tikslais, neturint raštiško paciento sutikimo 
ir Neveiksnių asmenų būklės peržiūrėjimo komisijoms jų funkcijoms vykdyti.

Primename, kad konfidencialumo reikalavimas netaikomas ir informacija 
taip pat gali būti suteikta tik tarnybiniais tikslais, neturint raštiško paciento 
sutikimo sveikatos priežiūros įstaigoms, kuriose yra/buvo gydomas, slaugomas 
pacientas arba atliekama jo sveikatos ekspertizė, institucijoms, kontroliuojan-
čioms sveikatos priežiūros paslaugas bei teismui, prokuratūrai, ikiteisminio 
tyrimo įstaigoms, savivaldybių vaiko teisių apsaugos skyriams bei kitoms insti-
tucijoms, kurioms tokią teisę suteikia Lietuvos Respublikos įstatymai.

Minėtos institucijos ar įstaigos, norėdamos gauti informacijos apie paci-
entą, pateikia vadovo arba jo įgalioto asmens ar Neveiksnių asmenų būklės 
peržiūrėjimo komisijos pirmininko pasirašytą prašymą, pavedimą, sprendi-
mą ar kitą dokumentą, kurį tokiais atvejais reikia pateikti pagal tų institucijų 
ar įstaigų darbą reglamentuojančius teisės aktus.

Atkreipiame dėmesį, kad sveikatos priežiūros įstaiga informaciją apie pacientą 
turi (savo iniciatyva ir be paciento sutikimo) pateikti savivaldybių vaiko teisių apsau-
gos skyriams (pagal vaiko gyvenamąją vietą arba pagal sveikatos priežiūros įstaigos 
vietą) nedelsiant, esant pagrįstų įtarimų, kad yra pažeidžiamos vaiko teisės.

Dėl bazinių kainų

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministras 2016 m. birželio 14 d. įsaky-
mu Nr. V-790 pakeitė Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 1999 m. 
sausio 11 d. įsakymą Nr. 17 „Dėl ortodontinio aparato ir breketų sistemos bazinių 
kainų bei ligų ir ortodontinių anomalijų, kurioms gydyti naudojami kompensuo-
jamieji ortodontiniai aparatai ir breketų sistemos sąrašų patvirtinimo“ ir nusta-
tė, kad kompensuojamojo ortodontinio aparato (plokštelės) bazinė kaina 
yra 59,86 balo (buvo – 56,74 balo), kompensuojamosios breketų sistemos – 
478,77 balo (buvo – 453,81 balo).

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministras 2016 m. birželio 14 d. 
įsakymu Nr. V-783 pakeitė Vaikų krūminių dantų dengimo silantinėmis me-
džiagomis paslaugų bazinių kainų sąrašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos svei-
katos apsaugos ministro 2005 m. rugsėjo 16 d. įsakymu Nr. V-713 „Dėl Vaikų 
krūminių dantų dengimo silantinėmis medžiagomis ir išlaidų kompensavimo iš 
Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto tvarkos aprašo bei vaikų krū-
minių dantų dengimo silantinėmis medžiagomis paslaugų bazinių kainų sąrašo 
patvirtinimo“, ir išdėstė jį nauja redakcija.

Įsakymas nustato, kad vieno danties dengimo silantais bazinė kaina (balais) 
yra 6,08 (buvo – 5,76), dviejų dantų – 8,16 (buvo – 7,73), trijų dantų – 10,17 
(buvo – 9,64), keturių dantų – 12,22 (buvo – 11,58).

Pažymėtina, kad Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministras pakei-
tė ir Dantų protezavimo paslaugų teikimo ir išlaidų kompensavimo iš Privalo-
mojo sveikatos draudimo fondo biudžeto tvarkos aprašą, patvirtintą Lietu-
vos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2005 m. lapkričio 21 d. įsakymu 
Nr. V-890 „Dėl Dantų protezavimo paslaugų teikimo ir išlaidų kompensavimo 
iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto tvarkos aprašo patvirti-
nimo“, Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšomis apmokamų 
dantų protezavimo paslaugų ir jų bazinių kainų sąrašą, patvirtintą Lietuvos 
Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2006 m. gruodžio 22 d. įsakymu 
Nr. V-1104 „Dėl Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšomis ap-
mokamų dantų protezavimo paslaugų ir jų bazinių kainų sąrašo patvirtinimo“, 
Ambulatorinės chirurgijos paslaugų teikimo reikalavimų aprašą, patvirtintą 
Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2013 m. liepos 25 d. įsaky-
mu Nr. V-754 „Dėl Ambulatorinės chirurgijos paslaugų teikimo reikalavimų 
aprašo patvirtinimo“, Specializuotų ambulatorinių asmens sveikatos priežiū-
ros paslaugų, kurių išlaidos apmokamos Privalomojo sveikatos draudimo fon-
do biudžeto lėšomis, ir jų bazinių kainų sąrašą, patvirtintą Lietuvos Respubli-
kos sveikatos apsaugos ministro 2008 m. gegužės 9 d. įsakymu Nr. V-436 „Dėl 

Specializuotų ambulatorinių asmens sveikatos priežiūros paslaugų, kurių išlai-
dos apmokamos Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšomis, ir 
jų bazinių kainų sąrašo patvirtinimo“, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos 
ministro 2005 m. gruodžio 5 d. įsakymą Nr. V-943 „Dėl Pirminės ambulatori-
nės asmens sveikatos priežiūros paslaugų organizavimo ir apmokėjimo tvar-
kos aprašo bei Pirminės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros paslaugų 
ir bazinių kainų sąrašo tvirtinimo“, nustatant didesnes bazines kainas (balais).  

Minėti įsakymai įsigaliojo 2016 m. liepos 1 d.

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos priežiūros įstaigų 
įstatymo pakeitimo

Lietuvos Respublikos Seimas 2016 m. birželio 29 d. priėmė Lietuvos Res-
publikos sveikatos priežiūros įstaigų įstatymo Nr. I-1367 2, 45 straipsnių pakei-
timo ir įstatymo papildymo 15², 15³ straipsniais įstatymą (toliau – Įstatymas).

Atkreipiame dėmesį, kad Įstatymas nustato pareigą asmens sveikatos prie-
žiūros paslaugas teikiančiai LNSS įstaigai suteikti iš Privalomojo sveikatos drau-
dimo fondo biudžeto lėšų apmokamą asmens sveikatos priežiūros paslaugą pa-
cientui, apdraustam privalomuoju sveikatos draudimu, per maksimalius asmens 
sveikatos priežiūros paslaugų teikimo terminus, t. y. pirminės ambulatorinės 
sveikatos priežiūros paslaugą sveikatos apsaugos ministro nustatytų ūmių būklių 
atveju – ne vėliau kaip per 24 valandas, pirminės ambulatorinės sveikatos prie-
žiūros paslaugą – ne vėliau kaip per 7 kalendorines dienas, antrinės ir tretinės 
ambulatorinės sveikatos priežiūros paslaugą – ne vėliau kaip per 30 kalendorinių 
dienų, brangiojo tyrimo ir (ar) procedūros paslaugą planinės pagalbos atveju – 
ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų, stacionarinę, dienos stacionaro ir (ar) 
dienos chirurgijos sveikatos priežiūros paslaugą planinės pagalbos atveju – ne 
vėliau kaip per 60 kalendorinių dienų bei informuoti pacientą apie minėtus mak-
simalius asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo terminus.

Maksimalūs asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo terminai skaičiuo-
jami nuo apdraustojo paciento kreipimosi į asmens sveikatos priežiūros įstaigą 
momento iki paskirto paslaugos gavimo laiko.

Išsamiai su teisės aktais galite susipažinti interneto svetainėje www.odon-
tologurumai.lt  

Rūmų teisininkė Jūratė Goštautienė

Teisinė apžvalga

Reklama. Užs. Nr. 43.001
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MI Lakas Recaldent iš GC
Vienu teptuko potepiu - nujautrina, atgaivina, apsaugo!

Dr. Valdas Vilkinis
Mob. +370 69928814
v.vilkinis@nordic.gceurope.com
A.Juozapaviciaus 99-3, Kaunas 45266, Lithuania
Daugiau info: www.gceurope.com

Lengva aplikacija
Lengvai atidaroma unidozė

• Dantų paviršiai turi būti švarūs ir sausi  
• Dantų paviršiai aptepami tolygiu MI lako
   sluoksniu vienkartiniu šepetėliu  

MI lako vienos unidozės (0,5ml)
pakanka visų suaugusio paciento
dantų padengimui!

  

Gydo dantų 
jautrumą ir
suteikia ilgalaikę 
apsaugą nuo
rūgščių

Lengvai aplikuojamas, 
procedūra trunka vos
kelias minutes  

Gerai prilimpa prie dantų
paviršių ir padengia juos
tolygiai net ir sunkiai
pasiekiamose vietose  

Pradeda kietėti nuo kontakto
su seilėmis

Turi 2 puikius skonius:
mėtų & braškių

Bespalvis ir skaidrus 

• MI lakas kietėja lėtai, todėl 4 valandas
   draudžiama valgyti, gerti alkoholį ir
   valyti dantis šepetėliu

Kada naudoti
Įvairiose klinikinėse siuacijose, kuomet reikalingas dantų jautrumo gydymas:

Cervikalinėse srityse Po profesionalios burnos 
higienos

Patologinio dantų 
nusidėvėjimo atvejais

Duraphat MI Varnish

Reklama. Užs. Nr. 43.003
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RENGINIAI

Lietuvos Respublikos odontologų rūmų narių įgaliotinių 
ataskaitinis-rinkiminis susirinkimas ir tarptautinis kongresas 
„Burnos sveikatos ir gyvenimo kokybės dermė“

Pirmoji medikų profesinė savivalda – Lietuvos Respublikos odontologų rūmai (toliau – Rūmai) – 2016 m. gegužės 27–28 d. 
odontologų bendruomenę sukvietė į Rūmų narių įgaliotinių ataskaitinį–rinkiminį susirinkimą ir jau dvyliktą kartą vykstan-
tį Rūmų tarptautinį kongresą „Burnos sveikatos ir gyvenimo kokybės dermė“. Rūmų tarptautinis kongresas – didžiausias 
ir reikšmingiausias odontologų bendruomenės renginys, pritraukiantis ne tik Lietuvos gydytojus odontologus bei bur-
nos priežiūros specialistus, bet ir užsienio svečius. Šių metų kongrese „Burnos sveikatos ir gyvenimo kokybės dermė“ 
pranešimus skaitė Lietuvos odontologai mokslininkai ir praktikai, naujausiais mokslo pasiekimais ir klinikine patirtimi bei 
žiniomis su kolegomis dalijosi užsienio lektoriai iš Portugalijos, Škotijos, Vokietijos, Lenkijos, Latvijos. Didelio gausiai susi-
rinkusios odontologų bendruomenės dėmesio sulaukė kongreso metu vykusi odontologinės įrangos ir medžiagų paroda, 
kurioje savo produkciją pristatė pusšimtis firmų ir rėmėjų. 

Rūmų narių įgaliotinių ataskaitinis-
rinkiminis susirinkimas

Lietuvos Respublikos odontologų rūmų atas-
kaitinio-rinkiminio susirinkimo metu svarstyti 
Rūmų veiklos klausimai ir organizuoti Rūmų valdy-
mo organų rinkimai. 

Lietuvos Respublikos odontologų rūmų narių 
įgaliotinių ataskaitiniame-rinkiminiame susirinkime 
sveikinimo žodžius odontologų bendruomenei 
sakė LR sveikatos apsaugos viceministrė Jadvyga 
Zinkevičiūtė ir linkėjo bendruomenei sėkmės ir 
ištvermės tolimesniuose darbuose: „Noriu pasi-
džiaugti jūsų ketverių metų kadencijos metu įgy-
vendintu reikšmingu darbu  – sukurta Nacionali-
ne burnos sveikatos 2016-2020 metų programa, 
patvirtinta sveikatos apsaugos ministro 2016  m. 
sausio 8 d. įsakymu Nr. V-14. Tai buvo ilgas, sun-
kus, sudėtingas procesas ir tik jūsų darbu tai pa-
vyko sukurti.“ Rūmų tarybos pirmininkas A.  Šei-
kus odontologų bendruomenei pristatė Rūmų 
2012–2016 m. veiklos ataskaitą. Išskirti Rūmų ini-
cijuoti LR įstatymų, ministro įsakymų pakeitimai: 
dėl gydytojo vaikų odontologo išplėstinės konsul-
tacijos; būtinosios medicinos pagalbos ir būtinosios 
medicinos pagalbos paslaugų teikimo tvarkos bei 
masto; dantų technikų laboratorijų licencijuojamos 
veiklos sąlygų laikymosi priežiūros; dėl Nacionali-
nės burnos sveikatos 2016-2020 metų programos; 

dėl statistinės apskaitos formos Nr. 027-1/A „Vai-
ko sveikatos pažymėjimas“; statistinių duomenų 
apie vaikų dantų ir žandikaulių būklę rinkimo ir 
suskaičiavimo; burnos priežiūros specialistų ruo-
šimo Lietuvoje; odontologinių paslaugų teikimo 
taikant bendrinę nejautrą, ypač fizinę ir psichinę 

negalią turintiems asmenims; dėl dienos chirurgijos 
paslaugų teikimo reikalavimų ir dienos chirurgijos 
paslaugų sąrašo patvirtinimo; radiologinių tyrimų 
indikacijų odontologijoje (dėl radiologijos proble-
mų odontologijoje ir odontologinės radiologijos 
mokymo programų); 

Jaunieji mokslininkai pristatė savo darbus

Taikant matematines apvalinimo taisykles, nuo 2017 metų 
pritarta nustatyti tokius Rūmų nario mokesčius:

Nario mokestis 2016 m. (Eur) 2017 m. (Eur)

Gydytojas odontologas 57,92 58,00

Dantų technikas 43,44 43,00

Burnos higienistas 17,38 17,00

Gydytojo odontologo padėjėjas 14,48 14,00

Absolvento nario mokestis

Gydytojas odontologas 28,96 29,00

Dantų technikas 21,72 22,00

Burnos higienistas 8,69 9,00

Gydytojo odontologo padėjėjas 7,24 7,00
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Kongreso svečiai ir dalyviai

 dėl gydytojo ortodonto konsultacijos metu 
atliekamų odontologinių procedūrų, apmokamų 
PSDF biudžeto lėšomis, ir jų apmokėjimo tvar-
kos; dantų balinimo paslaugų teikimo reikalavimų 
aprašo; dėl pozicijos gyvsidabrio reglamentavimui 
įgyvendinant Minimatos konvenciją; dėl dantų pro-
tezavimo paslaugų teikimo ir išlaidų kompensavi-
mo iš PSDF biudžeto tvarkos aprašo; dėl sveikatos 
priežiūros ir farmacijos specialistų praktikos licen-
cijų registro ir integracijos su Licencijų informacine 
sistema; odontologų galimybės vykdyti veiklą pagal 
Nuolatinio Lietuvos gyventojo individualios veiklos 
vykdymo pažymą; Lietuvos Respublikos odontolo-
gijos praktikos įstatymo pakeitimo įstatymo pro-
jekto; dėl Lietuvos Respublikos odontologų rūmų 
įstatymo pakeitimo įstatymo projekto.

Rūmų tarybos pirmininkas pristatė Rūmų fi-
nansinę ataskaitą. Susirinkę įgaliotinių ataskaiti-
nio-rinkiminio susirinkimo dalyviai pritarė 2015 m. 
Rūmų finansinei atskaitomybei ir 2016  m. Rūmų 
pajamų išlaidų sąmatai.

Įgaliotinių ataskaitinio-rinkiminio susirinki-
mo metu buvo pristatytos Lietuvos Respublikos 
odontologų rūmų statuto pataisos. Kadangi vado-
vaujantis Lietuvos Respublikos reglamentuojamų 
profesinių kvalifikacijų pripažinimo įstatymo (to-
liau – Įstatymas) 61 str. „licencijas išduodančios ins-
titucijos privalo teikti informaciją Europos Sąjungos 
valstybėms narėms apie asmenis, kuriems apribota 
(visiškai ar iš dalies) teisė verstis atitinkama profe-
sine veikla“ ir atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos 
Vyriausybės nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos 
reglamentuojamų profesinių kvalifikacijų pripažini-
mo įstatymo įgyvendinimo“ pakeitimo“ projektą 
bei Lietuvos Respublikos Vyriausybės Kanceliarijos 
departamento išvadą, jog, siekiant tinkamai vyk-
dyti Įstatymu numatytą prievolę (teikti duomenis 
Europos Sąjungos valstybėms narėms), turėtų būti 
pakeistas Lietuvos Respublikos odontologų rūmų 
statutas (toliau – Statutas), Rūmų taryba siūlė Lie-
tuvos Respublikos odontologų rūmų Statuto ke-
tvirto skirsnio 15 straipsnį išdėstyti taip:

15 straipsnis. Rūmų teisės

Rūmai turi teisę:

1) teisės aktų nustatyta tvarka rinkti, kaupti 
ir apibendrinti informaciją apie gydytojų odonto-
logų, gydytojų odontologų specialistų, burnos 
priežiūros specialistų praktiką;

2) teisės aktų nustatyta tvarka teikti informa-
ciją apie gydytojų odontologų, burnos priežiūros 
specialistų praktiką Lietuvos Respublikos kompe-
tentingoms institucijoms bei Europos Sąjungos 
valstybėms narėms, Europos ekonominės erdvės 
valstybėms ir Šveicarijos Konfederacijai;

3) gauti iš savo narių informaciją, susijusią su jų, 
kaip odontologų ar burnos priežiūros specialistų, 
praktika;

4) teikti paslaugas Rūmų statuto nustatyta tvarka;
5) ginti savo narių teises, teikti jiems visokeriopą 

pagalbą sprendžiant odontologų profesinius, socia-
linius, ekonominius ir kitus klausimus;

6) atstovauti savo narių interesams valstybės 
bei savivaldybių institucijose sprendžiant odonto-
loginės veiklos organizavimo, finansavimo, kaino-
daros ir kitus klausimus;

7) organizuoti kursus, seminarus ir kitus odon-
tologų mokymo ir kvalifikacijos kėlimo renginius;

8) plėtoti ir remti prioritetines odontologijos 
mokslo kryptis, tirti gydytojų odontologų paklau-
są, dalyvauti rengiant švietimo įstaigų odontologų 
studijų programas;

9) teisės aktų nustatyta tvarka gauti paramą;
10) aprobuoti odontologinę įrangą, instrumen-

tus, medžiagas ar burnos priežiūros higieninius 
produktus pagal Rūmų tarybos patvirtintas Apro-
bacijos taisykles;

11) kitas teisės aktų nustatytas teises.
Įgaliotinių ataskaitinio-rinkiminio susirinki-

mo metu dalyviai pritarė Lietuvos Respublikos 
odontologų rūmų statuto pataisoms. 

Išrinkta nauja Rūmų taryba, Garbės 
teismas ir Revizijos komisija

Lietuvos odontologų bendruomenė išrinko 
naują Rūmų tarybą, kuri Rūmų bendruomenei ats-
tovaus ateinančius 4 metus. 

Tarybos nariais tapo:
• gyd. odontologas ortopedas Alvydas Šeikus

• gyd. endodontologė doc. dr. Anastazija Tutku-
vienė

• gyd. vaikų odontologė doc. dr. Vilma Brukienė
• gyd. burnos, veido ir žandikaulių chirurgas dr. 

Gintaras Janužis
• gyd. odontologas, gyd. burnos chirurgas dr. 

Antanas Černikis
• gyd. vaikų odontologė dr. Rasa Račienė
• gyd. odontologas dr. Povilas Kalesinskas
• gyd. odontologas, gyd. burnos chirurgas Sigitas 

Kriaučiūnas
• gyd. odontologas, odontologas ortopedas Ro-

landas Pletkus
• gyd. odontologas Julius Vyšniauskas
• gyd. odontologė Erminija Guzaitienė
• gyd. odontologė Ramunė Kiaunienė
• gyd. odontologė Santa Miežinienė
• gyd. odontologas Paulius Šeikus
• burnos higienistė Rima Adomaitienė
• dantų technikas Petras Ralys
• dantų technikas Rolandas Leitonas
• dantų technikas Alvydas Kavaliauskas
• dantų technikas Žydrūnas Raščius
• gyd. odontologo padėjėja Virginija Gailienė
• gyd. odontologo padėjėja Valė Žemaitė

Pirmo posėdžio metu naujai išrinkta Rūmų ta-
ryba išrinko Rūmų tarybos pirmininką. Vienbalsiai 
antrai kadencijai Rūmų tarybos pirmininku išrink-
tas gyd. odontologas ortopedas Alvydas Šeikus, 
nuoširdžiai ir atkakliai atstovavęs Lietuvos odon-
tologų bendruomenei ir pacientų interesams 
pastaruosius ketverius metus, sunkiu darbu ir ne 
visada populiariais, bet reikalingais sprendimais ir 
iniciatyvomis užsitarnavęs odontologų bendruo-
menės pagarbą. Tarybos pirmininko pavaduoto-
jomis išrinktos gydytoja vaikų odontologė, VU 
Medicinos fakulteto Odontologijos instituto doc. 
dr. Vilma Brukienė ir burnos higienistė Panevėžio 
kolegijos Sveikatos priežiūros katedros lektorė 
Rima Adomaitienė. 

Rūmų ataskaitinio-rinkiminio susirinkimo metu 
išrinktas Garbės teismas ir Revizijos komisija. 

Garbės teismas yra nepriklausoma kolegiali 
institucija, sudaroma iš šešių visuotinio Rūmų narių 
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Vyksta rinkimai

Sveikinimo kalbą sakė LR sveikatos apsaugos viceministrė Jadvyga Zinkevičiūtė 

Rūmų tarybos pirmininkas A. Šeikus pristato Rūmų veiklos ataskaitą

įgaliotinių susirinkimo metu išrinktų narių ir trijų 
narių, skirtų sveikatos apsaugos ministro.

Garbės teismo nariai, išrinkti Rūmų įgaliotinių 
susirinkime:
• gyd. burnos, veido ir žandikaulių chirurgas doc. 

dr. Dalius Sakavičius (pirmininkas)
• gyd. burnos chirurgas Vytautas Bosas
• gyd. odontologas, gyd. odontologas ortopedas 

Marijus Aleksiejūnas 
• dantų technikė Laimutė Šulinskienė
• burnos higienistė dr. Jūratė Zūbienė
• gydytojo odontologo padėjėja Rita Žydeliūnienė

Revizijos komisija – tai Rūmų kontrolės organas, 
periodiškai kontroliuojantis ir tikrinantis Rūmų ir 
teritorinių skyrių finansinę veiklą ir informuojantis 
apie patikros rezultatus visuotinį Rūmų narių su-
sirinkimą bei Rūmų tarybą. Rūmų revizijos komi-
sijos įgaliojimų laikas – 4 metai. Revizijos komisija 
sudaroma iš 5 narių. Trys nariai renkami iš gydyto-
jų odontologų ar gydytojų odontologų specialistų, 
vienas iš burnos higienistų ar gydytojų odontologų 
padėjėjų ir vienas iš dantų technikų. 

Revizijos komisijos nariais išrinkti: 
• gyd. odontologas Aidas Baškys (pirmininkas)
• gyd. periodontologas Arūnas Rimkevičius
• gyd. odontologė Violeta Raslanienė
• dantų technikė Genovaitė Roma Makarevičienė
• burnos higienistė Rita Juchnevičienė

2016  m. liepos 1 d. vyko naujosios Rūmų Ta-
rybos posėdis, kuriame buvo sprendžiami tolesni 
Rūmų valdymo klausimai.

Kongrese daug dėmesio buvo skirta jaunų-
jų mokslininkų konkursinių darbų pristatymams. 
Pranešimus skaitė VU ir LSMU studentai. Darbus 
vertino komisijos nariai: VU Medicinos fakulteto 
Odontologijos instituto doc. dr. V. Brukienė, LSMU 
Medicinos akademijos Odontologijos fakulteto dr. 
G. Janužis ir Rūmų tarybos pirmininkas A. Šeikus. 
Esminiai studentų pranešimų vertinimo kriterijai 
buvo pavadinimo, tikslo, uždavinių formulavimas, 
metodikos pristatymo aiškumas, rezultatų aptari-
mo aiškumas, statistinių metodų taikymas, išvadų 
formulavimas, darbo apipavidalinimas ir pristaty-
mo kokybė.

Komisija nusprendė pirmąsias vietas skirti 
LSMU studentams P.  Kuliešiui ir G.  Dovilčiui už 
jų pranešimą tema „Kamieninių ląstelių iš žan-
dikaulio antkaulio išskyrimas, kultivavimas, jų 
imunohistocheminis tyrimas ir osteogeninė dife-
renciacija“ (darbo vadovas – dr. G. Janužis) ir VU 
studentui J.  Alkimavičiui už darbą „Profilometri-
nis ir histologinis šaknies paviršiaus įvertinimas 
po instrumentavimo in vitro Er: YAG lazeriu su 
akmenų aptikimo sistema, rankinėmis kiuretėmis 
ir ultragarsiniu skaleriu“ (darbo vadovė  – asist. 
J. Žekonienė). 

LR odontologų rūmai nuoširdžiai dėkoja 
tarptautinio kongreso rėmėjams „GC Europe“, 
„Glaxo Smith Kline“, „BIOK laboratorija“, „Ori-
vas“, „Ringitas“, „CT dent“, organizacinio komite-
to nariams, Rūmų tarybai, Rūmų teritorinių skyrių 
vadovams ir sekretoriams, Rūmų darbuotojams 
ir visiems nariams, prisidėjusiems prie sėkmingo 
renginio organizavimo. Linkime sėkmės ateities 
darbuose. 

Rūmų viešųjų ryšių specialistė
Justina Steponavičiūtė



Reklama. Užs. Nr. 43.004
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Vienas iš valstybinės radiacinės saugos priežiūros uždavinių – prižiūrėti ir kontroliuoti, kaip ūkio subjektai laikosi 
įstatymų ir kitų teisės aktų reikalavimų, bei taikyti įvairias poveikio priemones už jų nesilaikymą. RSC specialistai 
nuolat siekia bendradarbiauti su prižiūrimais ūkio subjektais, teikia jiems metodinę pagalbą ir konsultuoja aktua-
liais radiacinės saugos klausimais.

Nepaisant visų RSC specialistų pastangų, vals-
tybinės radiacinės saugos priežiūros (patikrinimų) 
metu nustatoma nemažai radiacinę saugą regla-
mentuojančių teisės aktų pažeidimų.

Dažniausiai nustatytomi šie teisės aktų pažeidimai: 
• darbuotojai, dirbantys su šaltiniais, laiku 

nesiunčiami į periodinius radiacinės saugos 
kursus;

• laiku nepranešama apie pasikeitusius licen-
cijos verstis veikla su šaltiniais ar jos priedo 
duomenis;

• Valstybės jonizuojančiosios spinduliuotės 
šaltinių ir darbuotojų apšvitos registrui lai-
ku nepateikti duomenys apie šaltinius ar su 
jais dirbančius darbuotojus;

• laiku neatlikta šaltinių techninė priežiūra, 
neatnaujinta terminuota techninės prie-
žiūros sutartis;

• laiku neatlikti darbo vietų apšvitos stebė-
senos matavimai;

• laiku neatlikti kokybės kontrolės bandymai.
Džiugu, kad per pastaruosius 5 metus ūkio su-

bjektuose nustatoma vis mažiau pažeidimų.
 Tačiau už pažeidimus, kurie galėjo sukelti ne-

pagrįstą darbuotojų, gyventojų ar aplinkos apšvitą 

jonizuojančiąja spinduliuote, ūkio subjektams tai-
kytos administracinio poveikio priemonės. 

2016 m. I pusmetį taikytos administracinės at-
sakomybės ir kitos poveikio priemonės 2 asmens 
sveikatos priežiūros įstaigų, odontologijos kabine-
to, veterinarijos klinikos ir vežėjų atstovams – pa-
skirtos 5 baudos, 2 atvejais sustabdytas darbas su 
jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais.

Svarbu atsiminti, kad:
• apie pasikeitusias licencijavimo sąlygas pri-

valoma pranešti per 10 darbo dienų;
• inventorizacija apie naudojamus ar sau-

gomus aparatus teikiama kasmet sausį 
(7 priedas);

• techninės priežiūros darbai atliekami ir 
registruojami kasmet, sutartis turi būti 
galiojanti;

• apsauginės priemonės tikrinamos 5 metus 
po įsigijimo, vėliau kas 2 metus;

• dantų rentgeno aparatų darbo vietų mata-
vimai atliekami kas 3 metus;

• darbo vietų stebėsenos matavimų vietos 
turi būti nurodytos patalpų plane;

• dantų rentgeno aparatų kokybės kontro-
lės bandymai atliekami kas 3 metus;

• tūrinės kompiuterinės tomografijos įran-
gos kokybės kontrolės bandymai atliekami 
kasmet;

• panoraminių dantų rentgeno aparatų ce-
falometrijos darbo vietai yra taikomi rent-
genografijos aparatams keliami kokybės 
kontrolės reikalavimai;

• radiacinės saugos mokymo kursų pažymė-
jimas galioja 5 metus;

• dantų rentgeno aparato dalis (gaubė), 
kurioje įmontuotas rentgeno vamzdis, ir 
kontroliuojamosios zonos ribos turi būti 
pažymėtos jonizuojančiosios spinduliuotės 
ženklu.

Privaloma parengti medicininių procedūrų re-
gistravimo ir apskaitos tvarkos aprašą ir jame nu-
statyta tvarka registruoti šiuos duomenis:

• rentgenodiagnostikos procedūros atlikimo 
datą;

• paciento vardą ir pavardę;
• tyrimų lokalizaciją ir skaičių;
• rentgenodiagnostikos procedūros atlikėjo 

vardą ir pavardę 

Radiacinės saugos centro informacija

Dažniausi valstybinės radiacinės saugos priežiūros 
(patikrinimų) metu nustatyti pažeidimai 

AKTUALI INFORMACIJA 

Reklama. Užs. Nr. 43.005
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Lietuvos vaikų burnos sveikatos būklė 2015 metais
AKTUALI INFORMACIJA 

Rūmų Profilaktikos programų koordinavimo komisijos pirmininkė dr. Rasa Račienė

Jau antri metai Lietuvos higienos instituto Sveikatos informacijos centras pateikia Vaiko sveikatos pažymos (forma 
Nr. 027/I/a) suvestinę apie vaikų burnos sveikatos būklę. Duomenys pateikti iš visų savivaldybių. Tačiau nors šią sveikatos 
pažymą kartu su burnos sveikatos įvertinimu mokslo metų pradžioje turėtų pateikti kiekvienas mokyklą lankantis mo-
kinys, norėtųsi atkreipti dėmesį, kad dalyje rajonų duomenys apie burnos sveikatą pažymoje neužpildyti. Vadinasi, vaikų 
burnos būklė nebuvo patikrinta gydytojo odontologo. 

Pavyzdžiui, Tauragės raj. tik 11,14 proc. šeštokų 
pateikė pažymas apie burnos sveikatą. Skuodo raj. 
ir Palangoje pažymas pateikė 56,92–65,36  proc. 
dešimtos ir vienuoliktos klasės mokinių. Nebuvo 
patikrinti visi antrokai Pakruojo raj.: pažymas pa-
teikė 60,12 proc. vaikų. 

Analizuojant pateiktas pažymas, į akis krinta tai, 
kad Lietuvos dvyliktokams yra šalinama sąlyginai 
daug pieninių dantų (1836), nors šiame amžiuje vai-
kai paprastai jų nebeturi (išskyrus tuos atvejus, kai 
nėra susiformavusios nuolatinių dantų užuomaz-
gos). Didžiausias pieninių dantų ėduonies inten-
syvumo rodiklis tarp dvyliktokų (kpi) užfiksuotas 
Alytaus raj. – 7,14. 

Bendros tendencijos

Vertinant sveikus dantis turinčių vaikų dalį, stebi-
ma ta pati tendencija kaip ir 2014 metų pateiktoje 
ataskaitoje („Odontologų rūmų žinios“, 2015, rugsėjis, 
Nr. 3): didžiausias skaičius vaikų, neturinčių pažeistų 
dantų, mokosi šeštoje klasėje ir siekia 25,03  proc. 
Pernai pateiktais duomenimis šis procentas buvo 
15–20 proc. visose amžiaus grupėse. 2015 metais šis 
rodiklis pagerėjo ir siekia nuo 16,16 iki 25,03 proc.

Pateiktoje ataskaitoje už 2014 metus buvo 
konstatuota, kad, vertinant pieninių dantų būklę, 
daugiau kariozinių nei plombuotų dantų yra dėl to, 
kad galimai pieniniai dantys yra nevertinami ir gy-
dytojai odontologai vengia juos gydyti, nes dažnai 
vaikai nebendradarbiauja gydymo metu.

2015 metų ataskaita parodė, kad tik pirmoje ir 
penktoje klasėse vaikai turi daugiau ėduonies pa-
žeistų nei plombuotų dantų. Antrokai, trečiokai ir 

ketvirtokai turi daugiau sugydytų nei ėduonies pa-
žeistų pieninių dantų. Ir nors šis skirtumas statistiškai 
nėra reikšmingas, bet pačios tendencijos džiugina. 
Šalinamų pieninių dantų skaičius pradinės mokyklos 
mokinių amžiaus grupėje išlieka pakankamai didelis.

Vaikų, turinčių nuolatinius dantis (sąlyginai nuo 
šeštos iki dvyliktos klasės), burnos sveikatos analizė 
parodė, kad vaikų sveikais dantimis skaičius mažėja 
vaikams augant, o ėduonies pažeistų dantų skaičius 
didėja iki vienuoliktos klasės. Šalinamų nuolatinių 
dantų skaičius, augant vaikams, taip pat didėja.

Vertinant sąkandžio būklę nustatyta, kad Lietu-
voje sąkandžio patologijos neturi 62,75 proc. vaikų. 
22,14 proc. moksleivių nustatyta pavienių dantų, o 
12,68 proc. – žandikaulių patologija. Kaip jau buvo 
minėta 2014 metų ataskaitoje, šis skaičius neatitin-
ka mokslininkų atliktų tyrimų duomenų, teigiančių, 
kad 77 proc. 10–11 metų vaikų ir 61,7 proc. 14–15 
metų vaikai turi ortodontinių anomalijų. 

Daugiausia pavienių dantų sąkandžio patologijų 
diagnozuota Klaipėdoje (64,83 proc.), Kretingos raj. 
(31,23 proc.), Rietavo savivaldybėje (29,78 proc.). 
Mažiausiai – Molėtų raj. (6,86 proc.), Varėnos raj. 
(9,39 proc.), Mažeikių raj. (11,2 proc.).  

Remiantis pateikta analize, žandikaulių patolo-
gija dažniausia Anykščių raj. (33,36 proc.), Pasvalio 
raj. (23,19 proc.) bei Marijampolės raj. (22,99 proc.)

Pirmos klasės mokinių burnos sveikata 
(6–7 metų vaikai)

6–7 metų amžiaus tarpsnis svarbus dėl prasi-
dėjusios dantų kaitos ir pirmųjų nuolatinių krūmi-
nių dantų išdygimo. Į pirmą klasę 2015 metais tik 
19,44 proc. vaikų atėjo sveikais dantimis. Šioje am-
žiaus grupėje užfiksuota vidutiniškai 0,29 ėduonies 
pažeisti, plombuoti ar pašalinti nuolatiniai dantys. 
Šis skaičius šiek tiek sumažėjo, lyginant su 2014 
metų duomenimis (pirmokų KPI 2014  m. buvo 
0,32). Pieninių dantų ėduonies intensyvumo indek-
sas (kpi) buvo 3,59. 

Vertinant atskirų rajonų duomenis pastebėta, 
kad Šakių, Kelmės, Jonavos rajonuose buvo dau-
giausia vaikų sveikais dantimis, lyginant su kitais 
Lietuvos rajonais. Biržų rajone ir Neringoje vaikų 
sveikais dantimis tarp pirmokų nebuvo (0 proc.). 

Šeštos klasės mokinių burnos sveikata 
(12 m. vaikai)

Pieninių dantų kaita vaikams, sulaukusiems 12 
metų, teoriškai turėtų būti pasibaigusi, bet Lietu-
voje atlikti moksliniai tyrimai parodė, kad tiek ber-
niukams, tiek mergaitėms po 12 gimtadienio dar 
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Lietuvos vaikų burnos sveikatos būklė 2015 metais
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gali dygti viršutiniai iltiniai, antrieji prieškrūminiai 
bei antrieji krūminiai dantys (med. dr. R. Almonai-
tienės disertacija „Lietuvos vaikų veido, žandikaulių 
ir dantų raida“ (Vilniaus miesto 4–16 metų vaikų 
duomenys)).  

Pagal gautus duomenis, šeštokai turėjo 1,99 
ėduonies pažeistus, plombuotus ar pašalintus 
nuolatinius dantis. Lyginant su kitomis amžiaus 
grupėmis, didžiausia šeštos klasės mokinių dalis – 
25,03 proc. turėjo sveikus dantis. 

Neringoje užfiksuotas didžiausias skaičius šeš-
tokų sveikais dantimis  – 66,67  proc., nors šiame 
rajone nebuvo nė vieno pirmoko sveikais dantimis. 
Puikūs rezultatai stebimi Šakių ir Mažeikių raj.: ne-
turinčių sugedusių dantų vaikų skaičius atitinkamai 
siekia 60,57 ir 50,36 proc. 

Mažiausiai vaikų sveikais dantimis gyveno Biržų 
raj. (0 proc.), Ukmergės raj. (7,26 proc.), Varėnos 
raj. (12,17 proc.).

Vaikai, neturintys ėduonies pažeistų dantų 

Lentelėse patiekiama atskirų rajonų analizė apie 
vaikus, neturinčius ėduonies pažeistų dantų pirmo-
je ir šeštoje klasėse (pirmokų Lietuvos vidurkį at-
spindi Kauno raj. rezultatai – 19,4 proc.; šeštokų – 
Molėtų raj. – 25 proc.).  

Įdomu, kad yra rajonų, kuriuose vertinant vaikų 
sveikais dantimis skaičių stebima tendencija, kad 
pasikeitus pieniniams dantims į nuolatinius ėduo-

nies pažeistų dantų neturinti vaikų dalis labai išau-
ga, aplenkdama Lietuvos vidurkį. 

Šiuo atžvilgiu unikalus Neringos regionas, kur, 
kaip paminėta anksčiau, nebuvo nė vieno pirmoko 
sveikais dantimis, o šeštoje klasėje vaikų sveikais 
dantimis skaičius išauga iki 66,7  proc. ir pasiekia 
aukščiausią rezultatą Lietuvoje. Duomenys pateikti 
100 proc. – patikrinti visi šiame regione pirmos ir 
šeštos klasių mokiniai. 

Neringos pirmokų pieninių dantų būklę api-
būdinantis kpi rodiklis buvo vienas aukščiausių 
Lietuvoje: vaikai turėjo 6,75 ėduonies pažeistus, 
plombuotus ar pašalintus dantis (dar aukštesnis 
rodiklis – 7,31 – užfiksuotas Rietavo savivaldybė-

je). Pirmokai Neringoje taip pat turėjo 1 pažeistą 
ėduonies, plombuotą ar pašalintą nuolatinį dantį 
(KPI=1). Tačiau šeštoje klasėje KPI rodiklis tesiekė 
0,33 ir buvo pats mažiausias Lietuvoje.

Elektrėnų, Radviliškio, Ignalinos, Zarasų, Vilka-
viškio rajonuose, taip pat Alytuje, Druskininkuose 
pirmokų sveikais dantimis buvo mažiau nei vidur-
kis, tačiau tarp šeštokų šių vaikų skaičius padidėjo 
ir buvo didesnis, lyginant su Lietuvos vaikų sveikais 
dantimis vidurkiu.

Bloga situacija vertinant vaikus be ėduonies 
pažeistų dantų įvairiose amžiaus grupėse išliko 
Utenos, Anykščių, Varėnos, Šalčininkų, Širvintų, 
Ukmergės, Prienų, Šilutės ir Biržų rajonuose (vaikų 
skaičius nesiekia 15 proc.).

Tačiau vertinant šiuos rezultatus, kyla abejonių 
dėl pažymų pildymo patikimumo. Lyginant 2015 
metų duomenis su 2014 metais, pastebėta, kad, 
pavyzdžiui, Šakių rajone surinkti duomenys galimai 
neatitinka tikrovės. 2015 metų duomenimis, tiek 
tarp pirmokų, tiek tarp šeštokų, pažymų duome-
nimis, turėtų būti pakankamai daug vaikų sveikais 
dantimis (atitinkamai 55,8 ir 60,6  proc.), tačiau 
2014 metais šiame rajone buvo tik 7,9  proc. pir-
mokų, neturinčių sugedusių dantų, tarp šeštokų – 
24,7 proc. Visai nepaaiškinamas faktas, kaip kitais, 
2015 metais, tarp Šakių rajono antrokų atsiranda 
67,7  proc., o tarp septintokų 61  proc. vaikų be 
ėduonies pažeistų dantų. 

Vertinant 
sąkandžio būklę 
nustatyta, kad 
Lietu voje sąkandžio 
patologijos neturi 
62,75 proc. vaikų. 
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Pirma klasė Šešta klasė

Neringa
Šakių r.

Mažeikių r.
Kazlų Rūdos sav.

Kretingos r.
Skuodo r.

Palanga
Marijampolės r.

Klaipėda
Zarasų r.
Birštonas

Kėdainių r.
Visaginas

Elektrėnų sav.
Kelmės r.

Druskininkai
Alytus

Vilkaviškio r.
Pakruojo r.

Šiauliai
Akmenės r.

Radviliškio r.
Šiaulių r.

Ignalinos r.
Klaipėdos r.

Molėtų r.
Alytaus r.

Vilnius
Kaišiadorių r.

Kalvarijos sav.
Kauno r.

Jonavos r.
Rietavo sav.

Telšių r.
Pasvalio r.

Tauragės r.
Panevėžys
Jurbarko r.

Panevėžio r.
Trakų r.

Rokiškio r.
Vilniaus r.

Kupiškio r.
Raseinių r.
Joniškio r.

Pagėgių sav.
Švenčionių r.

Šilalės r.
Plungės r.

Kaunas
Lazdijų r.
Utenos r.

Anykščių r.
Šilutės r.
Prienų r.

Širvintų r.
Varėnos r.

Šalčininkų r.
Ukmergės r.

Biržų r.

Šakių r.
Kelmės r.
Jonavos r.

Kalvarijos sav.
Tauragės r.

Pagėgių sav.
Mažeikių r.
Kėdainių r.

Akmenės r.
Kretingos r.

Molėtų r.
Alytaus r.

Pakruojo r.
Palanga

Šiaulių r.
Panevėžio r.

Klaipėda
Skuodo r.

Šiauliai
Šilalės r.

Birštonas
Jurbarko r.

Kazlų Rūdos sav.
Visaginas

Kupiškio r.
Marijampolės r.

Kauno r.
Telšių r.

Pasvalio r.
Vilnius

Druskininkai
Joniškio r.

Panevėžys
Ignalinos r.

Klaipėdos r.
Elektrėnų sav.

Alytus
Radviliškio r.

Rokiškio r.
Vilkaviškio r.

Lazdijų r.
Raseinių r.

Kaunas
Zarasų r.
Vilniaus r.
Utenos r.

Kaišiadorių r.
Šilutės r.
Prienų r.

Anykščių r.
Ukmergės r.
Švenčionių r.

Trakų r.
Šalčininkų r.

Plungės r.
Širvintų r.

Rietavo sav.
Varėnos r.

Biržų r.
Neringa

55,80

43,20

41,70

37,80

33,00

32,90

32,60

31,30

29,60

29,30

29,00

27,20

26,50

24,10

23,90

23,60

23,50

23,00

22,80

22,60

22,50

22,10

20,70

20,60

20,40

19,50

19,40

19,30

18,10

18,00

17,70

17,70

17,50

17,10

16,90

16,90

16,20

16,10

15,90

15,70

15,70

15,70

15,00

14,60

13,70

13,20

12,60

11,40

11,10

10,00

10,00

9,60

8,60

7,40

7,00

6,50

3,90

3,60

0,00

0,00

66,70

60,60

50,40

48,50

38,40

38,30

37,80

35,00

34,40

34,20

32,70

31,40

31,10

31,10

30,90

30,80

30,50

30,40

30,30

29,50

28,00

27,90

27,40

26,80

26,10

25,90

25,00

24,80

24,30

23,60

23,60

23,30

22,80

22,40

22,20

22,00

21,70

21,60

21,60

21,60

21,00

21,00

20,70

19,30

18,20

17,80

17,80

17,10

16,40

16,00

15,80

14,50

14,40

13,70

13,70

12,60

12,20

12,00

7,30

0,00
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Kaip taisyklingai Vaiko sveikatos pažymoje sužymėti kariozinių, plombuotų ir išrautų dėl ėduonies komplikacijų 
dantų indeksą (KPI)?

Dantų ėduonies intensyvumą apibūdina ka-
riozinių, plombuotų ir dėl ėduonies komplikacijų 
išrautų dantų indeksas. Jis apskaičiuojamas kie-
kvienam individui suskaičiavus ir sudėjus stebimus 
ėduonies pažeistus, plombuotus ir dėl ėduonies 
išrautus dantis. 

Primename, kad mažosiomis k, p, i raidėmis žy-
mima pieninių dantų būklė. 

Didžiosiomis K, P, I raidėmis žymima nuolatinių 
dantų būklė.

• K (k) – karioziniai dantys
• P (p) – plombuoti dantys
• I (i)  – išrauti dėl ėduonies komplikacijų 

dantys
Jei viename dantyje yra keletas ėduonies pažei-

dimų, žymimas tik vienas vienetas: k (pieniniams 
dantims) ar K (nuolatiniams dantims).

Jei viename dantyje yra keletas plombų, žymi-
me tik vieną p (pieniniams) ar P (nuolatiniams).

Jei dantyje yra plomba ir ėduonis, žymimas tik 
ėduonies pažeidimas (k / K).

Pieniniai, fiziologiškai iškritę (pašalinti) dantys 
nežymimi (0 reikšmė).

Vaikams, turintiems pieninį sąkandį, žymimi lan-
geliai, kuriuose yra mažosios kpi raidės (langeliai su 
didžiosiomis KPI raidėmis nežymimi)

Vaikams, turintiems mišrų sąkandį, žymime 
visus šešis langelius (mažosiomis kpi raidėmis pa-
žymėtus – pieninių dantų būklė, didžiosiomis KPI – 
nuolatinių dantų būklė).

Vaikams, turintiems nuolatinį sąkandį, žymima tik 
didžiosiomis raidėmis pažymėti langeliai KPI (mažo-
siomis raidėmis kpi pažymėti langeliai nepildomi).

Nepamirštame pažymėti 
ir sąkandžio būklės 

Vertinant sąkandžio būklę reikia nurodyti, ar 
sąkandis taisyklingas, ar netaisyklingas. Pirmiausia 
rekomenduojame įvertinti, ar patologija susijusi su 
netaisyklingu žandikaulių santykiu (skeletinė anoma-
lija), ar yra tik netaisyklinga pavienių dantų padėtis. 

Žandikaulių santykis (skeletinės anomalijos) 
vertinamas visomis trimis kryptimis:

• Strėline (sagitaline) kryptimi:
• Angle II klasė (prognatija) – viršutinis 

žandikaulis didesnis už apatinį ir viršu-
tiniai kandžiai atrodo atsikišę;

• Angle III klasė (progenija) – apatinis 
žandikaulis didesnis nei viršutinis, ypač 
būtina atkreipti dėmesį  į sunkesnius 
atvejus, kai apatiniai kandžiai yra labiau 
priekyje nei viršutiniai ir juos dengia.

• Vertikalia kryptimi:
• Atviras sąkandis – dažniausia stebimas 

tarpas tarp viršutinių ir apatinių kan-
džių, bet gali būti ir šoninių dantų srityje;

• Gilus sąkandis – viršutiniai kandžiai 
dengia apatinius daugiau nei 2/3 apa-
tinio kandžio vainiko aukščio.

• Skersine kryptimi: 
• Kryžminis sąkandis – viršutinis dantų 

lankas susiaurėjęs;
• Žirklinis sąkandis – viršutinis dantų lan-

kas šoninių dantų srityje daug platesnis 
nei apatinis.

Nustačius nors vieną aukščiau paminėtų ano-
malijų, pažymima, kad yra žandikaulių sąkandžio 
patologija.

Atlikus žandikaulių vertinimą, stebima dantų 
padėtis. Vertinama, ar yra dantų susigrūdimas, ne-
taisyklinga dantų padėtis, dantų pasisukimai apie 
išilginę ašį ir t. t. Pastebėjus patologiją, pažymima, 
kad yra pavienių dantų sąkandžio patologija. 

Jei žandikaulių santykis ir ir dantų padėtis taisy-
klinga, pažymima, kad sąkandis taisyklingas. 

Atkreipiame dėmesį, kad Vaiko sveikatos 
pažymėjimas Nr. 027-1/a yra pildomas vadovau-
jantis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos 
ministro patvirtintomis Statistinės apskaitos for-
mos Nr.  027-1/a „Vaiko sveikatos pažymėjimas“ 
pildymo taisyklėmis (toliau – Taisyklės). Ypač rei-
kia atkreipti dėmesį į šių Taisyklių 4 punktą, nu-
statantį, kad „Pažymėjimo I dalį „Fizinės būklės 
įvertinimas“ pildo asmens sveikatos priežiūros 
įstaigos (toliau  – ASPĮ), turinčios licenciją teikti 
asmens sveikatos priežiūros paslaugas, kurioje 
yra prirašytas vaikas, šeimos arba vaikų ligų gy-
dytojas. Pažymėjimo II dalį „Dantų ir žandikaulių 
būklės įvertinimas“ pildo ASPĮ, turinčios licenciją 
teikti asmens sveikatos priežiūros paslaugas arba 
odontologinės priežiūros (pagalbos) įstaigos gy-
dytojas odontologas arba gydytojas odontologas 
specialistas. Pažymėjimo I ir II dalies pildymo ei-

liškumas nėra svarbus, tačiau turi būti užpildytos 
abi dalys. Jei pažymėjimo abi dalys pildomos ASPĮ, 
tai, esant poreikiui, pažymėjimo I ir II dalies pil-
dymo eiliškumą gali nusistatyti ASPĮ. Tuo atveju, 
kai Pažymėjimo II dalis pirmiausiai pildoma kitoje 
odontologinės priežiūros (pagalbos) įstaigoje, o 
tik paskui pildoma Pažymėjimo I dalis ASPĮ, ku-
rioje prirašytas vaikas, tai gydytojas odontologas 
arba gydytojas odontologas specialistas, pildyda-
mas II Pažymėjimo dalį, turi užpildyti Pažymėjimo 
bendruosius duomenis apie vaiką, įrašydamas 
vaiko vardą ir pavardę bei jo gimimo datą. Už pa-
žymėjimo duomenų teisingumą atsako jį užpildę 
gydytojai.“

Pažymime, jog II Pažymėjimo dalį „Dantų ir žan-
dikaulių būklės įvertinimas“ pildo gydytojas odonto-
logas arba gydytojas odontologas specialistas:

14.1. prie raidžių „k“, „p“, „i“ nurodoma, kiek 
kariozinių, plombuotų bei dėl ėduonies išrautų 
pieninių dantų turi vaikas. Prie raidžių „K“, „P“, 
„I“ nurodoma, kiek kariozinių, plombuotų bei dėl 
ėduonies išrautų nuolatinių dantų turi vaikas.

14.2. laukelyje „Sąkandžio patologija“ pažy-
mima, ar vaikas turi sąkandžio patologiją. Jei ne, 
pažymimas laukelis „nėra“, jei nustatoma pavienių 
dantų patologija – „pavienių dantų“, žandikaulių – 
„žandikaulių“.

14.3. Profilaktinį vaiko sveikatos tikrinimą atlikęs 
gydytojas odontologas arba gydytojas odontolo-
gas specialistas laukelyje „parašas“ – pasirašo, lau-
kelyje „spaudas“ – padeda savo spaudą, o laukelyje 
„įstaigos spaudas“ – deda įstaigos spaudą.“

Visi gydytojai odontologai, gydytojai odon-
tologai specialistai privalo pildyti šią formą LR 
sveikatos apsaugos ministro nustatyta tvarka, 
todėl kviečiame dirbti ypač atsakingai. Už pa-
žymėjimo duomenų teisingumą atsako jį užpildę 
gydytojai odontologai. 

Dažniausios klaidos pildant vaiko 
sveikatos pažymėjimą:
1. Pildant II dalį „Dantų ir žandikaulių būklės įver-

tinimas“, reikalaujama, kad jau būtų užpildyta I 
dalis „Fizinės būklės įvertinimas“. 

2. Pildant II dalį „Dantų ir žandikaulių būklės įver-
tinimas“, kai nėra užpildyta I dalis „Fizinės bū-
klės įvertinimas“, nenurodomi bendrieji vaiko 
duomenys: vardas, pavardė, gimimo data. 

3. Užpildžius II dalį nededamas gydytojo odonto-
logo spaudas, įstaigos spaudas.

4. Klaidingai nurodoma „i“ ir „I“ – t. y. išrautų dėl 
ėduonies komplikacijų dantų skaičius. Atkrei-
piame dėmesį, kad reikia žymėti tik dėl ėduo-
nies komplikacijų išrautų dantų skaičių. 

Gydytojų odontologų, gydytojų odontologų 
specialistų ir odontologinės priežiūros 
(pagalbos) įstaigų vadovų dėmesiui!

AKTUALI INFORMACIJA 

Už Vaiko sveikatos 
pažymoje 
nurodytų duomenų 
teisingumą atsako 
jį užpildę gydytojai 
odontologai.
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KLINIKINĖ PATIRTIS

Daktaro disertacijos apžvalga

Dr. Algirdas Puišys, Vilniaus implantologijos centro klinika

Dantų implantai yra sriegiami į žandikaulio kaulą ir veikia kaip dantų protezų fiksuojamoji atrama. Esminis sėkmingą dantų 
implantų funkcionavimą lemiantis veiksnys – stabilus žandikaulio kaulas apie implanto kaklelį, vadinamas kraštiniu kaulu 
(angl. crestal bone). Kraštinio kaulo stabilumas – daugiausia diskusijų šiuolaikinėje implantologijoje keliantis klausimas. Šis 
kaulas yra svarbus norint užtikrinti trumpų implantų patvarumą ir minkštųjų audinių apie implantus recesijos (atsitrau-
kimo), kuri dažnai prasideda patirpus kraštiniam kaului, profilaktiką. Nepaisant gamintojų ir gydytojų praktikų pastangų, 
kraštinio kaulo tirpimo apie implanto kaklelį išvengti nepavyksta. Dažniausiai kaulas pirmaisiais metais patirpsta vidutiniš-
kai 0,5–2 mm, vėliau stabilizuojasi (22), bet į klausimą, kodėl taip vyksta, iki šiol nėra atsakyta.

Skirtingų konstrukcijų implantai
Teigiama, kad kraštinio kaulo tirpimui įtakos 

turi implanto konstrukcija. Naudojant implantus su 
siauresnio skersmens implanto atramos jungtimis, 
kraštinis kaulas netirpsta, taigi jie yra geresni nei 
paprasti  – su vienodo skersmens implanto atra-
momis – implantai (6, 7, 18). Manyta, kad siauresnio 
skersmens implanto atramos jungtis yra geresnė, 
nes mikrotarpas tarp implanto ir jo atramos yra 
toliau nuo kraštinio kaulo. O būtent mikrotarpas 
ir yra siejamas su kraštinio kaulo remodeliacija im-
planto viršūnės kryptimi (14, 15). Vis dėlto nėra pa-
kankamai duomenų, pagrindžiančių, kad, naudojant 
implantą su siauresnio skersmens implanto atramos 
jungtimi, kraštinis kaulas tirpsta mažiau (9). 

Kraštinio kaulo tirpimo veiksniai 

Galima nurodyti ir daug kitų veiksnių, turinčių 
įtakos kraštinio kaulo tirpimui, pavyzdžiui: poliruo-
tas implanto kaklelio paviršius (12, 24), minkštųjų 
audinių storis (3). Kai kurie tyrėjai teigia, kad kraš-
tinio kaulo tirpimą vertėtų sieti su biologiniais, o ne 
biomechaniniais veiksniais  (5). 2012  m. atlikto ty-
rimo rezultatai parodė, kad siauresnio skersmens 
implanto atramos jungties naudojimas yra efek-
tyvus tik tokiu atveju, jei dėl pakankamo dantenų 
storio susidaro biologinis plotis. Reikia pažymėti, 
kad daugeliu atveju, tiriant siauresnio skersmens 
implanto atramos jungtis, nebuvo įvertintas verti-
kalus minkštųjų audinių storis, taigi, jo įtaka kraš-
tinio kaulo aukščiui apie implantus su siauresnio 
skersmens implanto atramos jungtimis nėra aiški.

Minkštųjų audinių storis

Bandymai su gyvūnais parodė, kad, srie-
giant implantus į minkštuosius audinius, kurie 
yra 2 mm ar plonesni, kraštinis kaulas gydamas 
daug labiau tirpsta nei tais atvejais, kai implan-
tai sriegiami į storus (>  2  mm) minkštuosius 
audinius  (3). Iškelta hipotezė buvo patvirtinta 
tyrimu, kurio rezultatai rodo, kad jei minkštieji 
audiniai apie implantus yra plonesni nei 2  mm, 
kraštinis kaulas patirpsta vidutiniškai 1,38 mm, o 
esant storiems minkštiesiems audiniams (dante-
noms) kraštinis kaulas tirpsta mažiau – vidutiniš-
kai 0,25 mm (16). 

Kraštinio kaulo stabilumo vertinimas apie 
apatiniame žandikaulyje įsriegtus dantų implantus 
vertikaliai pastorinus minkštuosius audinius

1 pav. Ankstyvasis kraštinio kaulo patirpimas
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 Atliktas bandomasis tyrimas parodė, kad, 

lyginant vienodo ir siauresnio skersmens implanto 
atramos jungtis, kai mikrotarpas tarp implanto ir 
jo atramos yra toliau nuo kraštinio kaulo, kaulas 
vis tiek tirpsta, jei minkštieji audiniai yra ploni (7). 

Tad kyla klausimas, ar implantacijos metu 
pastorintos dantenos turi įtakos kraštinio kaulo 
stabilumui. Paprastai atliekant implantaciją plo-
nus minkštuosius audinius siūloma pastorinti, kad 
būtų užtikrintas prisitvirtinusių dantenų storis dėl 
estetinių priežasčių. Neseniai buvo parodyta, kad 
iškart po danties pašalinimo iš gomurio perkeltas 
minkštųjų audinių transplantas sumažina kraštinio 
kaulo remodeliaciją po implantacijos  (4). Tačiau 
tikslaus atsakymo į klausimą, ar vertikaliai pasto-
rinus plonus minkštuosius audinius kraštinis kaulas 
yra stabilesnis, kol kas nėra. 

Alternatyvi augmentacija

Minkštiesiems audiniams pastorinti ilgą laiką 

buvo naudojamas autogeninis jungiamojo audinio 
transplantas (21,  19), tačiau šio metodo taikymas 
turi daug trūkumų. Transplanto paėmimas iš go-
murio pailgina donoro paėmimo vietos gijimą ir su-
kelia diskomfortą pacientui (11). Skausmas po šios 
procedūros gali būti jaučiamas kelias savaites po 
operacijos (8). Be to, kai kuriais atvejais sudėtinga 
paimti tinkamą jungiamojo audinio transplantą dėl 
anatominių gomurio savybių (20). 

Visi pirmiau minėti trūkumai paskatino do-
mėtis alternatyvia augmentacija (10). Dabar daž-
niausiai naudojamas ir aprašytas transplantas yra 
alogeninė membrana, arba beląstelė odos ma-
trica. Ši medžiaga pagaminta iš paaukotos žmo-
gaus odos, ji gali būti naudojama minkštiesiems 
audiniams augmentuoti, recesijoms dengti, kera-
tinizuotoms dantenoms pastorinti, prieangiui gi-
linti ir vietiškai alveolės defektams augmentuoti 
(23, 1, 2, 13). Tačiau vertikalus minkštųjų audinių 
pastorinimas alogenine membrana dar nebuvo 

aprašytas, taigi, svarbu išsiaiškinti šios membra-
nos panaudojimo galimybes storinant plonus 
minkštuosius audinius ir siekiant sumažinti kraš-
tinio kaulo tirpimą. 

Tyrimo tikslas 

Ištirti kraštinio kaulo stabilumą apie įsriegtus į 
apatinį žandikaulį implantus su vienodo ir siaures-
nio skersmens implanto atramos jungtimis, esant 
skirtingo storio minkštiesiems audiniams, ir pasto-
rinus plonus audinius alogenine membrana, praė-
jus metams po protezavimo. 

Tyrimo uždaviniai

1. Įvertinti ir palyginti kraštinį kaulą apie vienodo 
skersmens implanto atramos jungties implantus, 
esant skirtingo storio minkštiesiems audiniams, 
praėjus dviem mėnesiams po implantavimo, po 
protezavimo ir praėjus metams po protezavimo.

2. Įvertinti ir palyginti kraštinį kaulą apie siaures-
nio skersmens implanto atramos jungties im-
plantus, esant skirtingo storio minkštiesiems 
audiniams, praėjus dviem mėnesiams po im-
plantavimo, po protezavimo ir praėjus metams 
po protezavimo.

3. Įvertinti ir palyginti minkštųjų audinių pastori-
nimo alogenine membrana įtaką kraštinio kau-
lo tirpimui apie implantus su vienodo skers-
mens implanto atramos jungtimis.

4. Įvertinti ir palyginti minkštųjų audinių pastori-
nimo alogenine membrana įtaką kraštinio kau-
lo tirpimui apie implantus su siauresnio skers-
mens implanto atramos jungtimis.

5. Įvertinti minkštųjų audinių padidėjimą juos 
pastorinus alogenine membrana.

Tyrimo reikšmė

1. Nustatyta, kad vienodo skersmens implanto 
atramos jungties naudojimas nesumažina kraš-
tinio kaulo tirpimo, jei implantai sriegiami į ver-
tikaliai plonus minkštuosius audinius.

2. Nustatyta, kad siauresnio skersmens implan-
to atramos jungties naudojimas nesumažina 
kraštinio kaulo tirpimo, jei implantai sriegiami į 
vertikaliai plonus minkštuosius audinius. 

3. Minkštųjų audinių pastorinimas alogenine 
membrana sumažina kraštinio kaulo tirpimą 
apie implantus su vienodo skersmens implanto 
atramos jungtimis.

4. Minkštųjų audinių pastorinimas alogenine 
membrana sumažina kraštinio kaulo tirpimą 
apie implantus su siauresnio skersmens im-
planto atramos jungtimis.

5. Alogeninė membrana gali būti dedama tiesiai 
ant kraštinio kaulo ir sėkmingai naudojama 
minkštiesiems audiniams pastorinti vertikaliai.

6. Tiriant kraštinį kaulą apie implantus, rekomenduo-
jama matuoti vertikalų minkštųjų audinių storį.

Tyrimo medžiaga ir metodai

Tyrimo dalyviai – Vilniaus implantologijos cen-
tro klinikos pacientai. Pirmame tyrime dalyvavo 
102 pacientai, jiems buvo implantuoti 105 im-
plantai su siauresnio skersmens implanto atramos 
jungtimis. Atliekant antrą tyrimą, 113 pacientų 
implantuota 120 implantų su vienodo skersmens 
implanto atramos jungtimis. Abiejuose tyrimuose 
kiekvienas pacientas, atsižvelgiant į dantenų storį, 
buvo priskirtas vienai iš trijų grupių:

a) plonos dantenos – ≤ 2,0 mm;
b) plonos dantenos, kurios buvo storinamos 

alogenine membrana (atliekant pirmą ty-2 pav. Natūraliai plonų ir storų dantenų vertikalus matavimas
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rimą naudotos alogeninės membranos 
„Tutodent Dermis“ (gam. „Tutodent“, Vo-
kietija), antrąjį – alogeninė membrana „Al-
loDerm“ (gam. „Biohorizons“, JAV));

c) storos dantenos – ≥ 2,5 mm.
Atliekant pirmą tyrimą, naudoti dantų implantai 

su siauresnio skersmens implanto atramos jung-
timis (gam. „Straumann“, Šveicarija), antrąjį  – su 
vienodo skersmens implanto atramos jungtimis. 
Kokį implantą sriegti, pasirinko patys pacientai pa-
gal gydymo planą. Buvo nustatyti pacientų įtrau-
kimo į tyrimą kriterijai. Į tyrimą įtraukti pacientai: 
1)  kurie yra ne jaunesni kaip 18 metų amžiaus; 
2) neserga sisteminėmis ligomis; 3) neturi apati-
nio žandikaulio galinių dantų; 4) kurių minimalus 
kraštinio kaulo plotis – 6 mm (pamatavus skersi-
nyje tūrinės kompiuterinės tomografijos pjūvyje); 
5) kurių sveiki minkštieji audiniai (kraujavimas po 
zondavimo (BOP)) <  20  proc., apnašų indeksas 
(PI) <  20  proc., periodontologinio gydymo po-
reikis (CPITN) < 2); 6) kurių ragėjančių dantenų 
plotis > 4 mm (pamatavus periodontologiniu zon-
du horizontaliai priglaudžiant prie audinių); 7) ku-
riems nebuvo atlikta jokių kraštinio kaulo priaugi-
nimo procedūrų prieš implantaciją ar implantacijos 
metu; 8) kurie pasirašė informuoto asmens sutiki-
mą dėl dalyvavimo tyrime ir leido naudoti gautus 
duomenis tyrimo tikslais. 

Į tyrimą neįtraukti pacientai: 1) kurių nepa-
kankama burnos higiena (apnašų indeksas (PI)) 
> 20 proc.); 2) kurių periodontitas nekontroliuoja-
mas; 3) kurie rūko; 4) serga diabetu; 5) serga alkoho-
lizmu; 6) vartoja vaistus nuo hipertenzijos ir epilep-
sijos. Minkštųjų audinių sveikata buvo vertinta pagal 
kraujavimo po zondavimo (BOP) ir apnašų indeksus 
(PI). Esant 20 proc. ir mažesnei indekso vertei, laiky-
ta, kad audiniai yra sveiki ir neturės įtakos kraštinio 
kaulo pokyčiams dėl nepakankamos higienos. 

 Chirurginis etapas 

Chirurginis etapas buvo atliktas vieno gydytojo 
A. P. Pacientams valandą prieš operaciją buvo skir-
ta profilaktinė 2  g amoksicilino dozė („Ospamox“, 
gam. „Biochemie“, Austrija). Vietinei nejautrai naudo-
tas 4 proc. artikaino tirpalas („Ubistesin“, gam. „3M 
ESPE“, Vokietija). Incizija atlikta per alveolės centrą, 
padalijant ragėjančią fiksuotą gleivinę per pusę. 

Žandinės srities lopas buvo atkeltas, o liežuvinė 
dalis palikta savo vietoje, kad būtų užtikrintas geras 
matomumas. Vietoje, kurioje numatyta implantuo-
ti, vertikalus minkštųjų audinių storis išmatuotas 
ženklintu periodontiniu zondu su 1 mm padalomis 
(gam. „Hu-Friedy“, JAV). Jeigu vertikalus audinių 
storis 2 mm ar plonesnis, jie apibūdinami kaip plo-
ni, jei audinių storis didesnis nei 2 mm, kaip stori.

Po matavimo atkeltas liežuvinis lopas ir ati-

dengta vieta, kurioje buvo sriegiamas implantas. 
4,1 mm skersmens kraštinio kaulo aukščio implan-
tai („Bone level“, gam. „Institute Straumann AG“, 
Šveicarija) įsriegti kraštinio kaulo aukštyje pagal 
gamintojo rekomendacijas.

Minkštųjų audinių pastorinimas

Atliekant pirmą tyrimą vertikaliai pastorinti 
dantenoms 2 grupėje naudota 10 x 20 mm dydžio 
ir 2  mm storio alogeninė membrana („Tutodent 
Dermis“, gam. „Tutodent“, Vokietija). Kad būtų len-
gviau dirbti su membrana, ji 10 minučių mirkyta 
steriliame fiziologiniame tirpale. Padarytos mažos 
įpjovos membranos paviršiuje, kad būtų galima per 
ją prisukti implanto gijimo galvutę. Visiškai atkėlus 
lopą, membrana uždėta tiesiai ant kraštinio kaulo 
ir susiūta kartu su audiniais 6/0 siūlu („Polysorb“, 
gam. „USS-DG, Norwalk“, JAV).

Atliekant antrą tyrimą dantenoms pasto-
rinti naudotos alogeninės membranos („Allo-
Derm“, gam. „Biohorizons“). Standartinio dydžio 
(20 x 40 mm) ir 0,89–1,65 mm storio membrana 
steriliame fiziologiniame tirpale mirkyta 20 minu-
čių. Paskui membrana perlenkta vieną kartą, kad 
būtų 2–3 mm storio, ir individualiai pritaikyta prie 
implantacijos vietos implantą uždengiant dengia-
muoju varžtu. Membrana buvo platesnė mezio-
distaline kryptimi link gretimų dantų. 

3 pav. A. Ploni minkštieji audiniai prieš implantaciją. B. Įpjauta membrana su gijimo galvute. C. Alogeninė membrana uždėta ant kraštinio kaulo ir prisukta gijimo galvu-
tė. D. Audiniai susiūti per membraną ir audinius apie implantą po operacijos 

A

C D

B
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 Žandine kryptimi  – 10  mm ir liežuvine – 

5  mm už implanto krašto, kad būtų visiškai už-
dengta implantacijos vieta. Atlikti antkaulį atpa-
laiduojantys pjūviai, žaizda užsiūta nesukuriant 
tempimo 6/0 siūlais („Assucryl“, gam. „Assut Me-
dical Sarl“, Šveicarija).

Pooperacinis režimas ir priežiūra

Pacientams nurodyta skalauti burną 0,12 proc. 
chlorheksidino-digliukonato tirpalu („Perio-aid“, 
gam. „Dentaid“, Ispanija) visą savaitę du kartus per 
dieną. Taip pat paskirta savaitę tris kartus per die-
ną vartoti antibiotikus (0,5  g) („Ospamox“, gam. 
„Biochemie“, Austrija). Nuo skausmo pacientams 
patarta gerti 400 mg ibuprofeno tabletes. Reko-
menduota nekramtyti operuota puse ir valyti giji-
mo galvutes labai švelniu šepetėliu. Siūlai nuimti po 
operacijos praėjus 7–10 dienų.

Protezavimas

Prieš pradedant protezavimą, nustatomi im-
planto prigijimo kriterijai ir protezuojama, jeigu: 

1) rentgeno nuotraukoje nematyti pašviesėji-
mo prie implanto; 

2) nėra kliniškai pastebimo implanto paslan-
kumo;

3) nėra pūliavimo, skausmo ar kitų patologi-
nių reiškinių. 

Atspaudai nuimti naudojant atviro šaukšto 
metodiką. Vienmomenčiam atspaudui buvo nau-
dojama A-polivinilsiloksano bazė („Flexitime“, 
gam. „Heraeus Kulzer“, JAV), korekcinė medžiaga, 
adhezyvas. Du mėnesius laikinais vainikėliais buvo 
formuojamos dantenos.

To paties techniko pagaminti prisukami meta-
lo keramikos protezai pricementuoti laboratori-
joje derviniu cementu („iCem“, gam. „Hereaus 
Kulzer“, Vokietija) ant standartinių atramų. Paskui 
restauracijos prisuktos prie implantų, o prisukimo 
anga užplombuota šviesoje kietėjančiu kompozitu 
(„Gradia Anterior“, gam. „GC“, Japonija). Vainikė-
liai buvo prisukti prie implantų naudojant 35N/cm2 
prisukimo jėgą. Po protezavimo pacientams nuro-
dyta valyti protezus. Pacientai apžiūrai pakviesti po 
6 ir 12 mėnesių. Buvo vertinama burnos sveikatos 
būklė ir higiena. Per kiekvieną apsilankymą įverti-
namas implantų paslankumas ir aplinkinių audinių 
būklė. Protezavimas atliktas vieno gydytojo – 
odontologo ortopedo T. L.

Rentgenologinis įvertinimas ir 
matavimai

Kiekvieno paciento implanto intraoralinės 
rentgeno nuotraukos atliekamos prieš operaciją 
planuojant gydymą ir 4 kartus po operacijos: a) po 
implanto įsriegimo; b) praėjus dviem mėnesiams 
po įsukimo; c) po protezavimo; d) praėjus metams 
po protezavimo. 

Rentgenologiniam įvertinimui naudota para-
lelinė rentgeno nuotraukų atlikimo technika su 
standartiniu laikikliu („Rinn“ tipo, gam. „Dentsply“, 
JAV). Ar nuotraukos atliktos paraleliai, buvo spren-
džiama iš jungties tarp implanto ir jo atramos bei 
implanto sriegių vaizdo rentgeno nuotraukoje. 

Matavimai atlikti naudojant „RVG Windows 
Trophy 7.0“ programą ir didinant 10 kartų. Prieš 
apskaičiuojant kraštinio kaulo pokyčius, vaizdai ka-
libruoti implanto dydį imant kaip atskaitos tašką. 
Matavimai buvo atlikti vieno gydytojo E. V. mezi-
aliai bei distaliai ir pakartoti tris kartus. Vidutinis 
matavimų nukrypimas buvo mažesnis nei 0,1 mm, 
skaičiuojama žiūrint į trijų matavimų vidurkį. 

Minkštųjų audinių pastorėjimo 
matavimas

Praėjus dviem mėnesiams, antro tyrimo paci-
entams atlikta gijimo galvučių prisukimo operaci-
ja. Po vietinės nejautros incizija daryta per kraš-
tinio kaulo centrą, atkeltas visas žandinis lopas, o 
minkštieji audiniai apie implantą išmatuoti perio-
dontiniu zondu.

Atlikus anksčiau išvardytas procedūras, atkeltas 
liežuvinis lopas ir prisukta gijimo galvutė. Minkštie-
ji audiniai susiūti be tempimo pavienėmis siūlėmis 
4/0 siūlu („Assucryl“, gam. „Assut Medical Sarl“, 
Šveicarija). Minkštieji audiniai nebuvo išpjauti. 

Rezultatai

Šiame tyrime sutiko dalyvauti 113 pacientų, 
jiems implantuota 120 implantų. Septyni implantai 
neįtraukti į tyrimą, nes rentgeno vaizdai nebu-
vo paralelūs  – nebuvo galima tiksliai apskaičiuoti 
ir įvertinti kraštinio kaulo pokyčių. Du implantai 
buvo prarasti prieš apkrovimą, o dar du pacientai 
buvo pašalinti iš tyrimo, nes atsisakė atvykti į ap-
žiūrą. Šešiems pacientams implantuota po du im-
plantus, tačiau atliekant tyrimą stebėtas tik vienas 
iš implantų. Iš viso tyrime dalyvavo 103 pacientai: 
31 vyras ir 72 moterys. Pacientų amžiaus vidurkis 
– 45,3 m. (nuo 21 iki 55 m.). 

Tas pats chirurgas implantavo 102 implantus 
su vidinėmis šešiakampėmis jungtimis, horizon-
taliai atitinkančiomis atramą, lazeriu modifikuotu 
paviršiumi: 34 implantai T 1 grupėje, 35 –  T 2 ir 
34 – C grupėje. Pasiektas geras pirminis implan-
tų stabilumas (> 35 N). Implantų sėkmė po vienų 
metų visose grupėse buvo 98,3 proc. Protezavimo 
komplikacijų nebuvo.

T  1 ir T  2 grupių tiriamų pacientų vidutinis 
dantenų storis prieš pastorinimą buvo 1,51  ± 
0,09  mm. T  2 grupės pacientams pastorinus 
minkštuosius audinius, jų storis padidėjo 3,75 ± 
0,09  mm, C  grupės pacientų natūraliai storų 
dantenų storis – 2,98 ± 0,08 mm. Visos 35 alo-
geninės membranos prigijo, išskyrus vieną, kuri 
netikėtai atsidengė. Atsidengusi alografto dalis 
buvo nukirpta chirurginėmis žirklėmis, vieta iš-
plauta 0,12  proc. chlorheksidino digliukonato 
tirpalu, pacientui paskirta savaitę ilgiau vartoti 

antibiotikus. Dėl atliktų minėtų veiksmų žaizda 
sugijo gerai. 

Išvados

1. Vienodo skersmens implanto atramos jung-
ties naudojimas nesumažina kraštinio kaulo 
tirpimo, jei implantai į vertikaliai plonus minkš-
tuosius audinius sriegiami 1 mm virš kraštinio 
kaulo, siekiant nesudaryti mikrotarpo.

2. Siauresnio skersmens implanto atramos jung-
ties naudojimas nesumažina kraštinio kaulo tir-
pimo, jei implantai sriegiami į vertikaliai plonus 
minkštuosius audinius.

3. Minkštųjų audinių pastorinimas alogenine 
membrana sumažina kraštinio kaulo tirpimą 
apie implantus su vienodo skersmens implanto 
atramos jungtimis.

4. Minkštųjų audinių pastorinimas alogenine 
membrana sumažina kraštinio kaulo tirpimą 
apie implantus su siauresnio skersmens im-
planto atramos jungtimis.

5. Alogeninė membrana gali būti dedama tiesiai ant 
kraštinio kaulo ir gali būti sėkmingai naudojama 
minkštiesiems audiniams pastorinti vertikaliai at-
liekant tiek vieno, tiek dviejų etapų implantaciją. 

Praktinės rekomendacijos

1. Tiriant ankstyvąjį kraštinio kaulo patirpimą 
arba siauresnio skersmens implanto atramos 
jungties poveikį ankstyvajam kraštinio kaulo 
patirpimui, rekomenduojama matuoti minkš-
tųjų audinių storį. 

2. Implantus su vienodo skersmens implanto 
atramos jungtimis rekomenduotina sriegti 
0,5–1 mm virš kraštinio kaulo.

3. Pastorinti minkštuosius audinius, jeigu jie yra 
2 mm ar plonesni. 

4. Siekiant sumažinti diskomfortą pacientui, siū-
lytina vietoj jungiamojo audinio transplanto iš 
gomurio naudoti alogeninę membraną.

5. Alogeninę membraną galima dėti tiesiai ant 
kraštinio kaulo atliekant tiek vieno, tiek dviejų 
etapų implantaciją – taip supaprastinama chi-
rurginė procedūra. 

Literatūros sąrašas redakcijai žinomas

4 pav. Pastorintų minkštųjų audinių matavimas po augmentacijos alogenine membrana (B grupė)
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Ūminės odontogeninės pūlingos 
veido ir žandikaulių sričių infekcijos – 
tai ligos, atsirandančios kaip negy-
dyto dantų ėduonies, endodontinės 
patologijos, dantų traumų, perio-
donto patologijos, nepavykusio en-
dodontonio ar chirurginio gydymo 
komplikacijos (1). Ankstyvuoju ligos 
vystymosi laikotarpiu, kai uždegimo 
procesas yra po antkauliu ar danties 
šaknies viršūnės projekcijoje, jei į 
gydytojus kreipiamasi laiku, kom-
plikacijų tikimybė nedidelė, tačiau, 
laiku nesuteikus reikiamos pagalbos, 
uždegimas greitai progresuoja, plinta 
į gretimas anatomines struktūras: il-
tinę duobę, smilkininį, žando, pasma-
krinį, pažandinį ar poliežuvinį tarpus, 
o vėliau ir į giliuosius anatominius 
tarpus (2–4), – vystosi minkštųjų 
audinių pūlynai, kurie vėliau gali 
komplikuotis sepsiu, akytojo ančio 
tromboze, smegenų pūliniu, nekro-
ziniu fascitu, mediastinitu, Liudviko 
angina ar net tapti paciento mirties 
priežastimi (5–7).

Sėkmingą veido ir kaklo sričių pūlynų gydymą 
lemia laiku nustatyta tiksli diagnozė, suteikta skubi 
medicinos pagalba  – visavertis pūlyno drenažas, 
tinkamas empirinio antibakterinio gydymo parinki-
mas. Gerą gydymo rezultatą užtikrina laiko veiks-
nys – kaip greitai nuo ligos pradžios pradedamas 
profesionalus chirurginis gydymas (8, 9). Svarbi ir 
iš karto tinkamai parinkta antibiotikų terapija, nes 
mikroorganizmų virulentiškumas, patogeniškumas 
bei atsparumas antibakteriniams vaistams daro 
įtaką ligos eigai ir lemia gydymo prognozę (10, 11). 
Lietuvos ir daugelio kitų pasaulio šalių gydytojai 
odontologai antibakterinių preparatų dažniausiai 
skiria empiriškai, atsižvelgdami į labiausiai tikėtinus 

sukėlėjus ir remdamiesi klinikine patirtimi, tačiau 
ne visuomet šis pasirinkimas būna teisingas (12–14). 

Pradinėse odontogeninių ligų stadijose, kol 
infekcija neišplitusi iš žandikaulių, pirminė odon-
tologinė pagalba dažniausiai suteikiama pirminės 
sveikatos priežiūros įstaigoje, kurioje pacientas yra 
prisiregistravęs. Kai ji suteikiama laiku ir kokybiš-
kai, užkertamas kelias infekcijai plisti ir galimoms 
komplikacijoms išsivystyti  (15). Išplitusiai pūlingai 
infekcijai  – pūlynui  – gydyti reikia specializuotos 
burnos ir (ar) veido, žandikaulių chirurgų pagalbos 
stacionare  (16). Po stacionarinio gydymo pacien-
tų priežiūra vėl turėtų rūpintis pirminės sveikatos 
priežiūros įstaigose dirbantys odontologai. Nuo to, 
kaip darniai dirba visos pagalbos grandys, t.  y. ar 
tinkama visų lygių skubi medicinos pagalba, priklau-
so pūlynų gydymo trukmė ir baigtys, todėl paslau-
gų prieinamumo klausimai tampa ypač svarbūs gy-

dant šią greitai plintančią, dažnai paciento gyvybei 
grėsmingą patologiją. 

Darbo tikslas ir uždaviniai

Darbo tikslas – išanalizuoti ūminius odontoge-
ninius veido, žandikaulių ir kaklo pūlynus sąlygojan-
čius veiksnius ir šių ligų gydymą Lietuvoje.

Darbo uždaviniai

1. Įvertinti ūminių odontogeninių veido, žandi-
kaulių ir kaklo sričių ligų gydymo mastus Lietu-
voje, remiantis Valstybinės ligonių kasos (VLK) 
informacine sistema. 

2. Įvertinti Lietuvos apskričių odontologinės sveika-
tos priežiūros paslaugų prieinamumo, socialinio 
ekonominio indekso ir gyventojų sergamumo 
bendromis ligomis sąsajas su ikistacionarinės ir 
stacionarinės medicinos pagalbos apimtimis.  
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3.  Išanalizuoti socialinius demografinius, 

ekonominius, elgesio bei klinikinius pacien-
tų, gydytų nuo ūminių odontogeninių veido 
ir kaklo srities pūlynų, duomenis ir jų įtaką 
stacionarinio gydymo laikui. 

4. Įvertinti pacientų, sergančių ūminiais odon-
togeniniais veido ir kaklo sričių pūlynais, bur-
nos sveikatą.

5. Nustatyti ūminių odontogeninių veido ir 
kaklo sričių pūlynų sukėlėjus ir jų jautrumą 
antibakteriniams preparatams. 

Šiame darbe išanalizuoti ir susisteminti duo-
menys apie ūminius pūlingus odontogeninius 
veido ir kaklo sričių uždegimus. Ūminės veido 
ir kaklo sričių uždegiminės ligos išanalizuotos ir 
įvertintos trimis lygmenimis. 

I. Nacionalinis lygmuo  – ūminių veido ir ka-
klo uždegiminių ligų 5  metų gydymo apimčių 
analizė, remiantis VLK duomenimis. Nustatyti 
veiksniai, galėję turėti įtakos suteiktų medicinos 
paslaugų kiekiui skirtingose Lietuvos apskrityse. 
Duomenų analizei atlikti sukurti specialūs niekur 
anksčiau nenaudoti indeksai. Įvertintas ūminių 
uždegiminių odontogeninių veido ir žandikaulių 
ligų dažnumas Lietuvoje. Tyrimui pasirinktos li-
gos pagal TLK-10-AM kodus: 

• K12.2 burnos celiulitas ir abscesas (pūlinys)
• K 10.2 uždegiminės žandikaulių būklės
• K10.3 žandikaulių alveolitas
• K05.2 ūminis periodontitas (perikoronitas)
• L03.2 veido celiulitas 

II. Odontologinės sveikatos priežiūros įs-
taigos lygmuo  – atlikta Vilniaus universiteto li-
goninės Žalgirio klinikoje gydytų pacientų ligos 
istorijų retrospektyvioji 10 metų analizė. Išnagri-
nėti odontogeniniai veido ir žandikaulių bei ka-
klo pūlynai, ligos sunkumas, stacionare taikytas 
gydymas, retrospektyviai įvertintas mikroorga-
nizmų jautrumas dažniausiai VUL Žalgirio klini-
koje skiriamiems antibakteriniams preparatams. 
Įvertinti pacientų socialiniai demografiniai bei 
klinikiniai duomenys, galėję lemti šių ligų gydymo 
trukmę bei komplikacijas. 

III. Individualus lygmuo – perspektyvusis an-
ketinis ir klinikinis pacientų, sergančių ūminiais 
odontogeniniais veido ir kaklo sričių pūlynais, 
tyrimas. Nustatytos ūminės odontogeninės in-
fekcijos sunkumo, pirminės sveikatos priežiūros 
prieinamumo, paciento socialinių ekonominių, 
demografinių veiksnių, asmeninių įpročių ir po-
žiūrio į burnos sveikatos priežiūrą sąsajos su 
stacionarinio gydymo trukme; įvertinta pacientų 
burnos sveikata ir odontologinio gydymo porei-
kis; kliniškai nustatytas dažniausių ūminių odon-
togeninių veido ir kaklo sričių pūlynų sukėlėjų 
jautrumas dažniausiai empiriškai skiriamiems 
antibakteriniams vaistams.

Mūsų tyrimas parodė, kad nors pastarąjį de-
šimtmetį sveikatos priežiūros prieinamumas gy-
dant ūmines odontogenines veido ir kaklo sričių 
ligas gerėjo (paslaugas per nagrinėtą laikotarpį 
teikė 482 gydymo įstaigos, sudariusios sutartis 
su valstybine ligonių kasa), tačiau suteiktų odon-
tologinių paslaugų kiekis bei gydymo stacionare 
laikas išliko beveik nepakitęs, nes iki šiol dide-
lė Lietuvos gyventojų dalis nesirūpina burnos 
sveikata, ne tik vengia profilaktiškai lankytis pas 
gydytojus odontologus, bet ir laiku neatvyksta 
gydytis, nekreipia dėmesio į besivystančius už-
degimo simptomus, net esant sunkiems negala-
vimams ar sutrikus organų funkcijai. 

 Atliktas tyrimas parodė, kad dėl ūminių bur-

nos ligų Lietuvoje kasmet odontologinės paslaugos 
suteikiamos beveik 1,0 procentui gyventojų, t.  y. 
1 iš 100 tik dėl nagrinėtų penkių ūminių burnos 
ligų prireikia skubios neatidėliotinos pagalbos. Šis 
skaičius neatspindi visų skubios pagalbos reika-
laujančių būklių skaičiaus, nes darbe nenagrinėtas 
visas spektras neatidėliotinų paslaugų, suteikiamų 
dėl dantų ėduonies, pulpos kilmės periapikalinės 
patologijos, periodonto patologijos ar ūminių dan-
tų traumų. Galima daryti prielaidą, kad bendras 
skubios odontologinės pagalbos gydymo paslaugų 
skaičius mūsų šalyje yra daug didesnis.

Kiekvienais metais dėl odontogeninės kilmės 
pūlynų stacionare gydoma daugiau nei 1200 
(1 pav.) darbingo amžiaus pacientų (metų vidur-
kis 37,0±16,9), kurie ligoninėje praleidžia viduti-
niškai 8,7±5,5 dienos. 

 Dažniausia pūlynų priežastis buvo krūmi-
niai apatinio žandikaulio dantys  – 851 paci-
entui (79,0  proc. atvejų), iš jų 189 pacientams 
(17,5  proc. atvejų) pažeistas antrasis apatinio 
žandikaulio krūminis dantis. Vienas dantis kaip 
infekcijos priežastis identifikuotas 797 pacien-
tams (74,0 proc. atvejų). Nustatyta, kad statis-
tiškai patikimai ilgesnį stacionarinio gydymo laiką 
(daugiau nei 7 dienas) sąlygojo infekcijos sunku-
mo kriterijai (keli priežastiniai dantys ir uždegi-
mas išplitęs į dvi ar daugiau anatominių sričių), 
empiriniam gydymui paskirtas ne penicilino gru-
pės antibiotikas ar antibiotikų deriniai, empirinio 
gydymo pakeitimas po mikrobiologinio tyrimo 
atsakymo. 

Didelė dalis (52,3 proc.) pacientų, susirgusių 
ūminiais odontogeniniais veido ir kaklo sričių 
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Pradinėse odontogeninių ligų stadijose, kol 
infekcija neišplitusi iš žandikaulių, pirminė odon-
tologinė pagalba dažniausiai suteikiama pirminės 
sveikatos priežiūros įstaigoje, kurioje pacientas yra 
prisiregistravęs. 
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pūlynais, nurodė, kad į dantų gydytoją kreipia-
si tik atsiradus skausmui. Tik 6,2 proc. pacientų 
pažymėjo, kad pas dantų gydytoją lankosi regu-
liariai du kartus per metus (2 pav.). Beveik pusė 
pacientų (42,5  proc.) nurodė, kad dantis valosi 
kartą per dieną ar dažniau, tačiau tik 4,9 proc. 
ištirtųjų pirmo tyrimo metu buvo nustatyta gera 
burnos higiena, t. y. nepastebėta apnašų ir dan-
tenų kraujavimo.

Dėl uždelsto pacientų kreipimosi neretai 
specializuota medicinos pagalba suteikiama pa-
vėluotai. Mūsų tyrimo duomenimis, pacientai, 
kurie, susirgę ūminiais odontogeniniais veido ir 
kaklo sričių pūlynais, pirmiausia pagalbos kreipė-
si į pirminės asmens sveikatos priežiūros įstaigą, 
vėliau patekę į stacionarą buvo gydomi ilgiau nei 
tie, kurie pagalbos kreipėsi tiesiai į tretinio lygio 
gydymo įstaigą. Peršasi išvada, kad, norint laiku 
suteikti efektyvią pagalbą, o sykiu ir sutaupyti 
PSDF lėšų, organizaciniu požiūriu reikėtų per-
tvarkyti komplikuotų pūlynų gydymą. Būtina 
užtikrinti, kad pacientai, sergantys veido ir kaklo 
pūlynais, kuo anksčiau patektų pas gydytoją spe-
cialistą (burnos ar veido, žandikaulių chirurgą) 
ir kuo skubiau būtų suteikta aukšto profesinio 
lygio medicinos pagalba.

Paaiškėjo, kad ūminiais odontogeniniais veido 
ir kaklo sričių pūlynais sergančių tyrimo dalyvių 
burnose yra likę vidutiniškai tik ~1/3 funkcio-
nuojančių dantų. Bendra tokių pacientų burnos 
sveikata yra nepatenkinama, o dantų gydymo 
poreikiai dideli. Pacientų kreipimąsi į dantų gy-
dytoją tik tada, kai burnoje lieka trečdalis sveikų 
dantų, greičiausiai lemia klaidingas žmonių įsiti-
kinimas, kad dantys gydomi, kai skauda, o dantų 
skausmą galima iškentėti. Tikėtina, kad tokiam 
elgesiui galėtų daryti įtaką ir vaistų reklamos, ku-
rios kaip gydomąją priemonę suskaudus dančiui 
rekomenduoja vienos ar kitos rūšies analgetikų. 
Pacientams trūksta informacijos, kad vaistai nuo 
skausmo negydo priežasties. Mūsų anketinio 
tyrimo duomenimis, beveik 70  proc. pacientų 
suskaudus dančiui laukia, kol skausmas praeis 
savaime, daugiau nei 40 proc. pacientų neskuba 
kreiptis profesionalios pagalbos, o patys gydo-
si įvairiais vaistais ir burnos skalavimo skysčiais, 
beveik 46  proc. tiriamųjų nurodė, kad vartojo 
antibiotikus be gydytojo paskyrimo. Mūsų duo-
menimis, pacientų, sergančių ūminiais odon-
togeniniais veido ir kaklo sričių pūlynais, dantų 
gydymo poreikiai yra dideli –burnoje rasta daug 
pažeistų dantų. Neretai dėl išplitusio uždegimo 
ir smarkaus audinių tinimo, sunkinančio išsižioti, 
buvo sunku nustatyti, kuris dantis tiksliai yra pū-
lyno vystymosi priežastis. Iš visų tiriamųjų net 
280 (26  proc.) atvejų pūlyną sukėlė ne vienas 
priežastinis, bet keli dantys. Remiantis radiologi-
nio tyrimo duomenimis, tokiais atvejais infekcijos 
šaltiniu buvo laikomi tie ėduonies, periapikalinės 
ar periodonto patologijos pažeisti dantys, kurie 
yra uždegimo apimtoje pusėje. 

Pagal Žalgirio klinikos protokolą, visi negrąži-
namai suirę, galimi priežastiniai dantys pažeidi-
mo pusėje turi būti pašalinami, kad būtų išveng-
ta komplikacijų ateityje. Kiti autoriai įrodė, kad 
pacientams, sergantiems pūlynais, priežastinio 
danties pašalinimas, o ne endodontinis gydymas, 
lemia trumpesnį gydymo stacionare laiką  (17). 
Stacionare nėra galimybių iki galo sanuoti visą 
burną, todėl pasitaikė (2,7 proc. atvejų), kad tie 
patys pacientai atvyko pakartotinai dėl išsivys-
čiusio pūlyno priešingoje burnos pusėje. Būtų 

tikslinga iš stacionaro išrašytiems pacientams, 
gydytiems dėl ūminio odontogeninio veido ir ka-
klo sričių pūlyno, sanuoti burną gydymo įstaigoje 
pagal gyvenamąją vietą – pašalinti visus beviltiš-
kus negydytinus dantis, stabilizuoti periodonto 
būklę, išgydyti ėduonies pažeistus dantis ir t.  t., 
nes visos burnos sanavimas stacionare negalimas 
tiek dėl organizacinių, tiek finansinių trukdžių.

Lietuvos sveikatos 2014–2023 metų progra-
mos strateginiai tikslai – pasiekti, kad 2021 me-
tais šalies gyventojai būtų sveikesni ir gyventų 
ilgiau, pagerėtų gyventojų sveikata ir sumažė-
tų sveikatos netolygumai. Tad norint pagerinti 
odontologinės sveikatos priežiūros paslaugų, 
kartu ir ūminių odontogeninių pūlynų gydy-
mo prieinamumą ir kokybę, būtina organizaci-
niu požiūriu gerai sutvarkyta burnos sveikatos 
priežiūros sistema, turi būti vykdoma ėduonies 
profilaktikos programa, įdiegta Lietuvos gyven-
tojų sveikatos mokymo sistema, ugdanti sveikos 
gyvensenos ir sveikatos išsaugojimo savimonę, 
kultūrą, taip pat sukurtas ūminių veido ir žandi-
kaulių infekcijų kontrolės, gydymo bei vadybos 
bendras protokolas ir jo laikymosi stebėsenos 
mechanizmas. 

Išvados

1. Lietuvoje ūminių, skubios pagalbos reikalau-
jančių odontogeninių veido ir kaklo sričių 
ligų gydymo paslaugos kasmet suteikiamos 
apie 1 proc. gyventojų.

2. Apskrityse, turinčiose mažiau gydytojų 
odontologų ir gydytojų odontologų specia-
listų, yra daugiau pacientų, sergančių ūminiais 
veido ir kaklo sričių pūlynais (p  <  0,001). 
Daugiau medicinos paslaugų (p < 0,001) su-
teikiama apskrityse, kurių socialinis ekono-
minis indeksas (A-SEI) yra aukštas, o apskri-
tyse, kuriose sergamumas bendromis ligomis 
yra vidutinis, suteikiama statistiškai patikimai 
mažiau paslaugų dėl ūminių odontogeninių 
infekcijų, palyginti su apskritimis, kur sergan-
čiųjų bendromis ligomis yra daugiau.

3. Statistiškai patikimai vyresnis amžius, sis-
teminės ligos, abejingumas savo sveikatai, 
ligos neigimas bei neefektyvi savigyda buvo 
pagrindiniai veiksniai, lėmę ilgesnį pacien-
tų, sergančių odontogeniniais veido ir ka-
klo sričių pūlynais, gydymo stacionare laiką 
(p < 0,001) ir komplikacijų vystymąsi. 

4. Lietuvos gyventojų, sergančių ūminiais 
odontogeniniais veido ir kaklo sričių pūly-
nais, burnos sveikata yra nepatenkinama, 
dantų gydymo poreikiai dideli, o asmeninės 
higienos įpročiai ir profilaktinių apsilankymų 
pas gydytoją dažnis nepakankami. Vyresnis 

amžius, vyriškoji lytis, mažesnės pajamos ir 
žemesnio lygio išsilavinimas buvo statistiškai 
reikšmingai susiję su didesniu prarastų ir gy-
dytinų dantų skaičiumi. 

5. Dažniausi odontogeninių veido ir žandikau-
lių sričių pūlynų sukėlėjai Lietuvoje yra α 
hemoliziniai streptokokai, jautrūs penicilino, 
cefalosporinų ir klindamicino grupės antibio-
tikams. Penicilino grupės preparatai išlieka 
pirmo pasirinkimo vaistais empiriniam šių 
infekcijų gydymui.

Praktinės rekomendacijos

1. Siekiant sumažinti ūminių odontogeninių 
veido ir kaklo sričių infekcijų paplitimą, gy-
dytojai odontologai bei šeimos gydytojai, 
dirbantys pirminės sveikatos priežiūros cen-
truose, turėtų skatinti gyventojus labiau rū-
pintis burnos sveikata, nuolat profilaktiškai 
pasitikrinti. Tam reikėtų sukurti valstybines 
profilaktikos priemonių strategijas, skatinan-
čias ne tik vaikus, bet ir suaugusius socialinės 
atskirties rizikos grupės asmenis laiku kreip-
tis odontologinės pagalbos. 

2. Įdiegti Lietuvoje ūminių odontogeninių 
veido ir žandikaulių infekcijų pirmosios pa-
galbos algoritmą: įtaręs pacientui ūminę 
odontogeninę infekciją, bet kuris gydytojas 
privalo nedelsdamas nukreipti pacientą pas 
burnos ir/ar veido žandikaulių chirurgą, į 
specializuotą gydymo įstaigą, nesiimdamas 
jokių gydomųjų veiksmų pirminės sveikatos 
priežiūros grandyje.

3. Rekomenduojama empiriniam ūminių odon-
togeninių pūlingų veido ir kaklo sričių ligų 
gydymui skirti penicilino grupės preparatų 
(alergiškiems penicilinui pacientams  – klin-
damicino grupės antimikrobinių vaistų).

4. Peržiūrėti ir patobulinti burnos ir veido 
žandikaulių stacionarinių vaikų ir suaugusių-
jų paslaugų teikimo specialiųjų reikalavimų 
struktūrą, pritaikyti ją dabar galiojančiam 
stacionarinių paslaugų klasifikavimui pa-
gal giminingų diagnozių grupių metodą bei 
parengti atitinkamų teisės aktų projektus, 
nebeplečiant veido žandikaulių chirurginės 
pagalbos teikimo visose apskričių ligoninėse, 
nes tai nesaugu pacientams ir neracionalu 
ekonomiškai.

5. Norminiais dokumentais apibrėžti ūmių vei-
do ir kaklo sričių pūlynų būtinosios pagalbos 
mastą. 

6. Tobulinti veido ir kaklo sričių odontogeninių 
infekcijų gydymo paslaugų apskaitą. 

Literatūros sąrašas redakcijai žinomas 

Siekiant sumažinti ūminių odontogeninių veido 
ir kaklo sričių infekcijų paplitimą, gy dytojai 
odontologai bei šeimos gydytojai, dirbantys 
pirminės sveikatos priežiūros cen truose, turėtų 
skatinti gyventojus labiau rū pintis burnos sveikata, 
nuolat profilaktiškai pasitikrinti. 
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Ar gydytojų odontologų 
skaičius mūsų nepražudys?

Dr. Vilija Berlin, Vilniaus universiteto Medicinos fakulteto Odontologijos institutas, Daktaro disertacijos medžiaga

Nuo Nepriklausomybės atkūrimo gydytojų odontologų, vėliau ir gydytojų odontologų specialistų (išskyrus vaikų 
odontologus) skaičius Lietuvoje nuolat augo. Jau dešimtmetis kai odontologų skaičiumi lenkiame daugumą Europos 
valstybių, gerokai viršijame ES vidurkį. Nors dantų ėduonis ir periodonto ligos tarp Lietuvos gyventojų yra labiau 
paplitusios, palyginti su daugeliu Europos šalių, toliau kasmet didėjantis odontologų ir odontologų specialistų skaičius 
šalyje kelia rūpestį. Šiame straipsnyje pateikiame prognozes, koks bus gydytojų odontologų ir odontologų specialistų 
skaičius (pasiūla) ir poreikis šalyje iki 2024 metų, jeigu studentų priėmimas į odontologijos studijų bei odontologijos 
rezidentūros programas nesikeis. 

Gydytojų odontologų ir odontologų 
specialistų žmogiškųjų išteklių 
planavimas 

Pagrindinis gydytojų odontologų ir gydytojų 
odontologų specialistų žmogiškųjų išteklių plana-
vimo tikslas  – užtikrinti, kad ateityje šalyje būtų 
tinkamas specialistų skaičius, patenkinantis speciali-
zuotų odontologinės sveikatos priežiūros paslaugų 
poreikį, užtikrinantis teikiamų specializuotų paslau-
gų prieinamumą ir kokybę, garantuojantis optima-
lias gydytojų odontologų ir gydytojų odontologų 
specialistų veiklos sąlygas, mažinantis jų emigraciją, 
bei būtų racionaliai panaudojamos švietimo sis-
temos ir sveikatos priežiūros lėšos odontologijos 
specialistams ruošti. 

1992 m. 10 000 Lietuvos gyventojų teko 5,5 gy-
dytojai odontologai, 2002 m. – 6,5, 2012 m. – 10,9, 
2014  m.  – 12,1. Europos Sąjungos šalių vidurkis 
2011  m. buvo 6,7  gydytojai odontologai 10  000 
gyventojų. Vėliausias bandymas tirti ir prognozuoti 
gydytojų odontologų poreikį ir pasiūlą Lietuvoje 
buvo 2006 metais. Gydytojų odontologų specialis-
tų žmogiškųjų išteklių planavimo problemos Lietu-
voje anksčiau analizuotos nebuvo. Šalyje ir toliau 
nuolat didėjant gydytojų odontologų ir gydytojų 
odontologų specialistų skaičiui, jų pasiūlos ir po-
reikio planavimas aktualus Lietuvos odontologinės 
sveikatos priežiūros sistemai, o esant nevaržomai 
specialistų migracijai ES svarbus ir tarptautiniu 
mastu. Tai mus paskatino tirti odontologų žmogiš-
kuosius išteklius Lietuvoje.

Vienas būdų nustatyti gydytojų odontologų ir 
gydytojų odontologų specialistų padėtį, jų poreikį 
Lietuvoje  – įvertinti profesinių grupių nuomonę, 
atspindinčią asmeninę patirtį ir įžvalgas dabartinėje 
odontologinių paslaugų rinkoje. Todėl mes klausė-
me ir vertinome, kaip Lietuvos gydytojai odonto-
logai ir gydytojai odontologai specialistai vertina 
gydytojų odontologų ir gydytojų odontologų spe-
cialistų poreikį Lietuvoje, bei parengėme gydytojų 
odontologų ir gydytojų odontologų specialistų pa-
siūlos ir poreikio prognozes iki 2024 metų. Šiam 
tyrimo tikslui įgyvendinti išsikėlėme tokius uždavi-
nius: įvertinti Lietuvos gydytojų odontologų ir gy-
dytojų odontologų specialistų profesinės praktikos 
ypatumus, ateities planus, nuomonę apie gydytojų 
odontologų ir gydytojų odontologų specialistų po-
reikį Lietuvoje, prognozuoti gydytojų odontologų 

ir gydytojų odontologų specialistų pasiūlos ir po-
reikio šalyje kitimą iki 2024 metų bei įvertinti, ar 
Lietuvos gydytojų odontologų ir gydytojų odonto-
logų specialistų prognozuojama pasiūla atitiks pro-
gnozuojamą poreikį.

Atlikto tyrimo rezultatai apibendrina gydyto-
jų odontologų ir gydytojų odontologų specialistų 
darbo krūvį, pobūdį, darbovietę, jų skaičių, prak-
tikos vietą, jaučiamą pacientų trūkumą, pageidau-
jamą papildomą darbo krūvį, teikiamas odonto-
logines paslaugas, pacientų siuntimo gydytojams 
odontologams specialistams dažnį, priežastis, ko-
dėl tai nedaroma, gydytojų odontologų ir gydytojų 
odontologų specialistų ketinimus emigruoti, keisti 
profesiją, duomenis, kada jie planuoja išeiti į pen-
siją. Anketinės apklausos rezultatai atspindi Lietu-
vos gydytojų odontologų ir gydytojų odontologų 
specialistų nuomonę, nusako jų asmeninę patirtį 
ir įžvalgas apie gydytojų odontologų ir gydyto-
jų odontologų specialistų žmogiškuosius išteklius 
šalyje. Šis tyrimas pirmasis taip detaliai analizuoja 
odontologinių paslaugų rinką Lietuvoje. 

Tyrimo rezultatai galėtų būti naudingi politiką 
formuojančioms institucijoms planuojant gydyto-
jų odontologų ir gydytojų odontologų specialistų 
žmogiškuosius išteklius Lietuvoje bei efektyviai juos 
panaudojant. Gauti duomenys yra rekomendacija 
Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministe-
rijai bei odontologijos mokymo įstaigoms, kaip jos 
galėtų koreguoti studentų priėmimą į odontologi-
jos studijų ir odontologijos rezidentūros progra-
mas, pagal specializacijas paskirstyti finansuojamas 
rezidentūros vietas. Publikuoti duomenys naudingi 
abiturientams, ketinantiems studijuoti odontolo-
giją ir odontologijos studentams, besirenkantiems 
rezidentūros programą.

Medžiaga ir metodika 
Anketinė apklausa

Anketinės apklausos tyrimui sudaryta apklau-
sos anketa, gautas Valstybinės duomenų apsau-
gos inspekcijos leidimas (2012-09-14, Nr. 2R-3247 
(2.6.1) ir 2013-12-11, Nr. 2R-2149(2.6-1.)). Jo pa-
grindu iš Lietuvos Respublikos odontologų rūmų 
licencijų registro duomenų bazės gauti visų Lietu-
vos gydytojų odontologų ir gydytojų odontologų 
specialistų duomenys (vardas, pavardė, profesinė 
kvalifikacija, amžius, gyvenamosios vietos adresas, 

elektroninio pašto adresas ir telefono numeris). Iš 
gautos duomenų bazės pašalinti gydytojai veido ir 
žandikaulių chirurgai, emigravę, jau nebedirbantys 
dėl pensinio amžiaus ir tie gydytojai odontologai, 
kurių kontaktiniai duomenys buvo netikslūs. Tiria-
mąją grupę sudarė visi Lietuvoje praktikuojantys 
gydytojai odontologai ir gydytojai odontologai spe-
cialistai (N = 2 971), kurių kontaktai buvo prieina-
mi Odontologų rūmų licencijų registro duomenų 
bazėje.

Kad surinktume didelį atsakytų anketų skaičių, 
gydytojus odontologus kvietėme dalyvauti tyrime 
tris kartus. Pirmiausiai anketa su tyrimo aprašymu 
ir apmokėtu atgaliniu voku buvo siunčiama papras-
tu arba elektroniniu paštu. Po 6 savaičių neatsakiu-
siems anketa siųsta pakartotinai, dar po 6 savaičių 
skambinta telefonu. Per visą tyrimą gautos 2008 
atsakytos anketos, kas sudaro 67,6  proc. tyrimo 
atsako dažnį. 

Gydytojų odontologų ir gydytojų 
odontologų specialistų pasiūlos ir 
poreikio prognozės

Gydytojų odontologų ir gydytojų odontologų 
specialistų pasiūlos ir poreikio prognozės sudary-
tos vadovaujantis australų mokslininko Dewdney 
parengtu pakopiniu matematiniu Excel programos 
modeliu. Naudoti naujausi prieinami 2013–2014 
metų statistiniai rodikliai bei duomenys, taikytos 
prielaidos, prognozės sudarytos ateinantiems de-
šimčiai metų, t. y. iki 2024 metų imtinai. 

Pasiūlos prognozės. Prognozuota atsižvel-
giant į gydytojų odontologų ir gydytojų odonto-
logų specialistų skaičių 2014 metais (LR odonto-
logų rūmų duomenys), absolventų (VU ir LSMU 
duomenys), imigruojančių gydytojų odontologų 
(SAM išduotų pažymų apie kvalifikacijos pripa-
žinimą adaptuoti duomenys) skaičių, gydytojų 
odontologų ir gydytojų odontologų specialistų 
išėjimą į pensiją (LR odontologų rūmų duome-
nys apie odontologų amžinę sudėtį), mirtingu-
mą (Higienos instituto Sveikatos informacijos 
centro adaptuoti duomenys), emigraciją (SAM 
išduotų pažymų apie gerąją praktiką adaptuoti 
duomenys), profesijos pakeitimą (anketinės ap-
klausos adaptuoti duomenys).

Tęsinys kitame numeryje


