Gerbiamieji kolegos,
Štai jus ir pasiekė Lietuvos Respublikos odontologų rūmų trečiosios tarybos kadencijos
2012–2016 metų veiklos apžvalga. Ketveri veiklos metai buvo ypač intensyvūs ir produktyvūs
mūsų bendruomenei ir pacientams. Leidinyje paminėti tik reikšmingiausi Rūmų nuveikti
darbai, o kiek daug nematomų darbų, iniciatyvų, pastangų liko nepaminėta. Net neabejoju,
kad naujai išrinkta Rūmų taryba tęs pradėtus darbus ir išlaikys Rūmų, kaip skaidrios, atsakingos,
solidžios, profesionalios, kompetentingos organizacijos, statusą. Tai vertina visos Lietuvos
valstybinės ir sveikatos priežiūrą reglamentuojančios institucijos ir pacientai.
Dvylika metų sėkmingai vykdėme Rūmams suteiktas valstybės funkcijas, jautėme atsakomybę
dėl odontologijos paslaugų kokybės ir pacientų saugumo Lietuvoje, užtikrinome odontologų
etikos kodekso laikymosi priežiūrą ir rūpinomės, kad nuolat būtų gerinamos profesinės žinios,
tačiau Rūmų garbės narė, LR Seimo Sveikatos reikalų komiteto pirmininkė Dangutė Mikutienė
netikėtai užregistravo Lietuvos Respublikos odontologų rūmų įstatymo pakeitimo projektą,
kuriuo Rūmams suteiktos valstybės funkcijos – fizinių ir juridinių asmenų licencijavimas –
būtų perduotos Valstybinei akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnybai prie Sveikatos
apsaugos ministerijos, taip pat būtų naikinama privaloma narystė Rūmuose. Šis projektas
sutrikdė ir paralyžiavo normalią Rūmų veiklą, įnešė didelės sumaišties į darnią, susitelkusią
odontologų bendruomenę. Rūmai kovojo dėl išlikimo, buvo rengiami susitikimai su LR
Seimo nariais, projektai, didelio palaikymo sulaukta iš užsienio šalių odontologų asociacijų,
Pasaulinės odontologų organizacijos (FDI), Europos odontologų tarybos (CED).
Š. m. balandžio 5 d. Lietuvos Respublikos Seime vykusiame posėdyje buvo nepritarta Seimo
Sveikatos reikalų komiteto pirmininkės D. Mikutienės siūlymams gydytojų odontologų,
burnos priežiūros specialistų, odontologinės priežiūros (pagalbos) įstaigų licencijavimo
funkcijas perduoti Valstybinei akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnybai prie Sveikatos
apsaugos ministerijos, taip pat nepritarta privalomos narystės Odontologų rūmuose naikinimui.
Taigi Rūmai bendromis pastangomis dar syki įrodė, kad dirba atsakingai, profesionaliai ir
kompetentingai. Buvome, esame ir būsime skaidri, solidi ir tvarkinga organizacija.
Pabaigoje norėčiau padėkoti Rūmų bendruomenei ir pacituoti Rūmų garbės narės D. Mikutienės
prieš keletą metų mums skirtuose padėkos raštuose išsakytus sveikinimus.
„Pastaraisiais metais pacientų lūkesčiai labai išaugo. Kartu auga ir medikų profesionalumas. Man
malonu drauge su jumis pasidžiaugti Jūsų kasdieninio darbo pasiekimais – Jūs sulaukiate vis

didesnio ne tik Lietuvos, bet ir užsienio pacientų dėmesio. Tai dar syki įrodo, kad išaugo medikų
profesinė atsakomybė ir Jūs esate lygiaverčiai partneriai Europos gydytojų bendruomenėje.“
(2004 m. vasario 12 d.)
„Nuširdžiai dėkoju visiems už Jūsų sunkų, kruopštų, atsakingą ir prasmingą darbą žmonių labui
bei didžiulį siekį nuolatos tobulėti. Tik Jūsų žinių ir iniciatyvumo dėka odontologija kiekvieną
dieną žengia į priekį, suteikdama pacientams galimybę gauti vis pažangesnes odontologijos
paslaugas.“ (2014 m. vasario 8 d.)
„Odontologų rūmų veiklos aušroje iššūkių netrūko, nes šie Rūmai tapo pirmąja medikų profesine
savivaldos institucija Lietuvoje. Tačiau galimybė atlikti tai, kas atrodė neįmanoma, atsirado
veikiant, o užmojis subrandino reikalingas jėgas. Šiandien odontologų susitelkimas ir veiklumas
tapo sektinu pavyzdžiu medikų bendruomenėms, siekiančioms tikros savivaldos. Norėčiau
palinkėti Jums Meilės darbui ir Jus supantiems bendraminčiams, Tikėjimo – užsibrėžtais
tikslais ir Vilties, kad išbandymai bus menki, o pergalės – didžiulės.“ (2014 m. gegužės 30 d.)
„Norėčiau padėkoti visiems už Jūsų kruopštų ir atsakingą darbą pacientų labui, nepailstamą
energiją ir siekį tobulėti.“ (2015 m. vasario 7 d.)
Matome, kaip gali keistis žmonės, skirtingai suprantantys garbę, kuri turi būti tik dvasinė,
tačiau jokiu būdu ne materialinė. Nekeiskime savo įsitikinimų, visada būkime ištikimi savo
siekiams ir sąžinei.
Dėkoju Rūmų tarybai, Rūmų teritoriniams skyriams, Rūmų komisijoms, akademinei
bendruomenei, aktyviems Rūmų nariams, Rūmų administracijai, kurie atsidavusiai dirbo,
negailėjo laiko, jėgų ir pastangų odontologų bendruomenės labui. Tariu ačiū Rūmų teritoriniams
skyriams atstovavusiems tarybos nariams, kurie sprendė ne tik savo krašto, bet visos Lietuvos
problemas. Šiuos tarybos narius bendruomenė vėl delegavo į 2016–2020 m. Rūmų tarybą. Tai
įrodo, kad odontologų bendruomenė pasitiki šiais žmonėmis, palaiko jų prasmingą veiklą ir
vėl suteikia įgaliojimus bei leidžia toliau dirbti pradėtus darbus. Noriu padėkoti, kad buvome
kartu – darbštūs ir susitelkę.
Lietuvos Respublikos odontologų rūmų
Tarybos pirmininkas Alvydas Šeikus
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BENDRI DUOMENYS APIE LIETUVĄ

Plotas: 65,300 km2
Gyventojų skaičius: 2 888,6
Nacionalinė valiuta: euras
Tautinė sudėtis: 84,2 proc. lietuvių, 6,6 proc. lenkų, 5,8 proc. rusų, 3,4 proc. kitų.
Didžiausi miestai pagal gyventojų skaičių:
Vilnius – 543 207
Kaunas – 297 669
Klaipėda – 154 275
Šiauliai – 102 983
Panevėžys – 93 595

Apskritys pagal gyventojų skaičių:
Vilniaus apskritis – 805 142
Kauno apskritis – 577 221
Klaipėdos apskritis – 324 628
Šiaulių apskritis - 276 406
Panevėžio apskritis – 231 063
Marijampolės apskritis – 149 125
Alytaus apskritis – 145 131
Telšių apskritis – 141 357
Utenos apskritis – 137 260
Tauragės apskritis – 101 249
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ODONTOLOGIJA LIETUVOJE

PSDF BIUDŽETO IŠLAIDOS 2015 METAIS UŽ FAKTIŠKAI SUTEIKTAS ODONTOLOGŲ
SVEIKATOS PRIEŽIŪROS PASLAUGAS

PSDF BIUDŽETO SKIRTOS BEI PANAUDOTOS LĖŠOS ODONTOLOGŲ SVEIKATOS PRIEŽIŪRAI
2015 M.

APSILANKYMŲ SKAIČIUS PAS PIRMINIO LYGIO GYDYTOJUS ODONTOLOGUS BEI
ODONTOLOGŲ, TEIKIANČIŲ PIRMINES ASP PASLAUGAS, PROFILAKTINIO TIKRINIMO
PASLAUGŲ SKAIČIUS 2015 M.

DANTŲ PROTEZAVIMO PASLAUGOMS SKIRTOS BEI PANAUDOTOS PSDF BIUDŽETO LĖŠOS
2014-2015 M.

Informaciją pateikė Valstybinė ligonių kasa prie Sveikatos apsaugos ministerijos
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PSDF BIUDŽETO LĖŠOS, PANAUDOTOS UŽ FAKTIŠKAI SUTEIKTAS ODONTOLOGŲ
SVEIKATOS PRIEŽIŪROS PASLAUGAS 2015 M.

PSDF BIUDŽETO LĖŠOMIS APMOKAMŲ PASLAUGŲ SKAIČIUS PAS ODONTOLOGŲ
SVEIKATOS PRIEŽIŪROS SPECIALISTUS 2015 M.

VAIKŲ KRŪMINIŲ DANTŲ DENGIMO SILANTINĖMIS MEDŽIAGOMIS FINANSAVIMO
PROGRAMOJE DALYVAVUSIŲ ASMENŲ SKAIČIUS

VAIKŲ KRŪMINIŲ DANTŲ DENGIMO SILANTINĖMIS MEDŽIAGOMIS FINANSAVIMAS IŠ PSDF
BIUDŽETO LĖŠŲ

Informaciją pateikė Valstybinė ligonių kasa prie Sveikatos apsaugos ministerijos
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LIETUVOS RESPUBLIKOS ODONTOLOGŲ RŪMAI

PAGRINDINIAI RŪMŲ DOKUMENTAI
Lietuvos Respublikos odontologų rūmų įstatymas,
Lietuvos Respublikos odontologų rūmų statutas,
Odontologų profesinės etikos kodeksas,
Lietuvos Respublikos odontologų rūmų tarybos nutarimai.
RŪMŲ UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS:
MISIJA – vienyti Rūmų narius ir atstovauti jiems vietiniu, regioniniu, nacionaliniu ir tarptautiniu
lygmeniu, rūpintis odontologų veiklos plėtra ir pažanga.
VIZIJA – tapti lygiaverčiu valstybės institucijų ir odontologinės priežiūros (pagalbos) įstaigų
partneriu, sprendžiant odontologų veiklos organizavimo ir reglamentavimo klausimus, formuojant
nacionalinę politiką šioje srityje. Savo veikla įgyti analogiškų organizacijų Europoje turimas
kompetencijas.
UŽDAVINIAI:
- įgyvendinti odontologų savivaldą ir koordinuoti jos veiklą;
- Vykdyti strateginius sveikatos sistemos odontologinės priežiūros (pagalbos) uždavinius;
- Rūpintis odontologų veiklos Lietuvos Respublikoje plėtra, pacientų švietimu, odontologų
profesiniu mokymu ir kvalifikacijos kėlimu, medicinos kultūra;
- Rengti teisės aktų projektus gydytojų odontologų, gydytojų odontologų specialistų ir
burnos priežiūros specialistų veiklos ir odontologinės priežiūros (pagalbos) klausimais ir teikti
juos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijai.
FUNKCIJOS:
- Teisės aktų nustatyta tvarka išduoti odontologų praktikos licencijas, burnos priežiūros
specialisto praktikos licencijas, sustabdyti ir panaikinti šių licencijų galiojimą, panaikinti licencijų
galiojimo sustabdymą, panaikinti licencijos galiojimą, išduoti licencijos dublikatą, patikslinti
licencijos rekvizitų duomenis;
- Teisės aktų nustatyta tvarka registruoti informaciją apie Europos Sąjungos valstybės narės
piliečių laikinųjų odontologijos praktikos paslaugų teikimą Lietuvoje;
- Teisės aktų nustatyta tvarka išduoti licencijas odontologinės priežiūros (pagalbos) įstaigoms
ir šias įstaigas akredituoti;
- Teisės aktų nustatyta tvarka tvarkyti sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistų praktikos
licencijų registro duomenų bazės dalį, skirtą odontologijos ir burnos priežiūros praktikos licencijoms
registruoti;
- Juridinių asmenų registro nuostatų nustatyta tvarka teikti duomenis registrui apie
odontologinės priežiūros (pagalbos) įstaigų licencijų išdavimą, sustabdymą, jų galiojimo
panaikinimą, licencijų sustabdymo panaikinimą;
- Kartu su universitetais spręsti odontologų formalaus švietimo klausimus;
- Kartu su kolegijomis spręsti burnos priežiūros specialistų formalaus švietimo klausimus;
- Spręsti odontologų ir burnos priežiūros specialistų neformalaus švietimo klausimus;
- Organizuoti savo narių profesinės kvalifikacijos tobulinimą, nustatyti kvalifikacijos tobulinimo
tvarką ir kontroliuoti jos laikymąsi;
- Prižiūrėti, kad Rūmų nariai tinkamai atliktų savo profesines pareigas, laikytųsi Odontologų
profesinės etikos kodekso ir Rūmų statuto;
- Teisės aktų nustatyta tvarka rinkti, kaupti ir apibendrinti informaciją apie gyd. odontologų
ir burnos priežiūros specialistų praktiką;
- Gauti iš savo narių informaciją, susijusią su jų, kaip gyd. odontologų ar burnos priežiūros
specialistų, praktika;
- Atstovauti savo narių interesams valstybės bei savivaldybių institucijose, sprendžiant
odontologų veiklos organizavimo, finansavimo, kainodaros ir kitus klausimus;
- Plėtoti ir rengti prioritetines odontologijos mokslo kryptis, tirti gyd. odontologų ir burnos
priežiūros specialistų paklausą, dalyvauti rengiant švietimo įstaigų gyd. odontologų ir burnos
priežiūros specialistų studijų programas;
- Atlikti kitas Lietuvos Respublikos teisės aktais bei Rūmų numatytas funkcijas.
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RŪMŲ NARIŲ TEISĖS IR PAREIGOS
(pagal Lietuvos Respublikos odontologų rūmų įstatymo 7 str.)
Rūmų narys turi teisę:
1. Dalyvauti ir balsuoti visuotiniame narių susirinkime.
2. Rinkti ir būti išrinktas į Rūmų organus.
3. Gauti informaciją apie Rūmų veiklą.
4. Naudotis Rūmų teikiamomis paslaugomis.
5. Kreiptis su prašymais, paklausimais bei skundais į Rūmų organus.
6. Apskųsti teismui Rūmų organų ir komisijų sprendimus.
7. Teikti Rūmų organams pasiūlymus ir pastabas dėl Rūmų veiklos.
Rūmų narys privalo:
1. Nustatytu laiku mokėti Rūmų nario mokestį.
2. Laikytis Rūmų statuto bei Odontologų profesinės etikos kodekso.
3. Pranešti Rūmų tarybai apie savo, kaip odontologo, burnos priežiūros specialisto, praktikos
vietos pasikeitimus.
4. Ne rečiau kaip vieną kartą per 5 metus pateikti Rūmams savo kvalifikacijos kėlimą liudijančius
dokumentus (pažymėjimus) ir (ar) jų kopijas. Kvalifikacijos kėlimo tvarką nustato Rūmų taryba.
5. Vykdyti kitas pareigas, kurias nustato Rūmų statutas bei Odontologų profesinės etikos kodeksas.

RŪMŲ STRUKTŪRA
Aukščiausiasis Rūmų valdymo organas – Visuotinis narių susirinkimas, kurio kompetencija –
priimti svarbiausius sprendimus, pagrindinius Rūmų veiklos teisės aktus, tvirtinti Rūmų biudžetą.
Visuotinis Rūmų narių įgaliotinių susirinkimas ar Rūmų narių įgaliotinių konferencija vyksta kartą
per metus. Einamuosius klausimus sprendžia ir Rūmams atstovauja Rūmų taryba, kurios narius
ketveriems metams renka visuotinis Rūmų narių susirinkimas.
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RŪMŲ DARBUOTOJAI
Rūmų uždaviniams ir funkcijoms įgyvendinti odontologų bendruomenės labui dirba 16 darbuotojų.

RŪMŲ TARYBA
Rūmų taryba yra kolegialus Rūmų valdymo organas. Tarybą sudaro 21 narys, iš kurių renkamas
Rūmų tarybos pirmininkas ir du pirmininko pavaduotojai. Rūmų tarybos įgaliojimų laikas – 4 metai.
Taryba atstovauja Rūmams santykiuose su fiziniais ir juridiniais asmenimis, valstybės valdžios ir
valdymo bei savivaldos institucijomis; valdo Rūmų turtą; priima sprendimus dėl sandorių Rūmų
vardu sudarymo; šaukia visuotinį Odontologų rūmų narių susirinkimą ar konferenciją; priima
sprendimus dėl asmens įrašymo į Rūmų narių sąrašą ir jį tvarko; tvarko Rūmų garbės narių sąrašą;
steigia Odontologų licencijavimo, Odontologinės priežiūros (pagalbos) įstaigų licencijavimo ir
kitas komisijas, tvirtina jų nuostatus; užtikrina duomenų apie Rūmų veiklą viešumą ir prieinamumą;
organizuoja Rūmų narių profesinės kvalifikacijos kėlimą, nustato Rūmų narių kvalifikacijos kėlimo
reikalavimus, būdus, lygį, įvertinimą; steigia Rūmų teritorinius skyrius, tvirtina jų nuostatus ir
nuostatų pakeitimus; sprendžia drausmės bylų iškėlimą Rūmų nariams, praneša suinteresuotoms
institucijoms, kaip buvo išspręstos šios bylos; vykdo kitas Lietuvos Respublikos odontologų rūmų
statute ir Lietuvos Respublikos odontologų rūmų įstatyme bei kituose teisės aktuose nustatytas
funkcijas, kurios nepriskirtos visuotinio Rūmų narių susirinkimo kompetencijai.
Per ataskaitinį laikotarpį nuo 2012 m. birželio 1 d. iki 2016 m. balandžio 1 d. vyko 28 tarybos
posėdžiai, iš jų 5 išvažiuojamieji į Kauną, Šiaulius, Panevėžį, Klaipėdą, Vilnių.
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Į išvažiuojamuosius posėdžius pakviesti valstybinėms įstaigoms, savivaldybėms, sveikatos
institucijoms atstovaujantys asmenys, visuomenės atstovai nagrinėjo problemas, susijusias
su odontologija regionuose, vietos odontologų bendruomenės išsakė savo lūkesčius,
pastebėjimus, problemas. Per tarybos posėdžius svarstyti aktualūs mūsų bendruomenei
ir Lietuvos gyventojams klausimai bei parengti dokumentai: dantų protezavimo paslaugų
teikimo ir išlaidų kompensavimo iš PSDF aprašas; dėl gydytojų vaikų odontologų konsultacijų
su manupuliacijomis įteisinimo. Taip bus daugiau lėšų skiriama vaikų dantų priežiūrai,
pagerės odontologų paslaugų prieinamumas gydant sedacijoje. Svarstytas klausimas ir
parengti dokumentai dėl odontologų galimybės vykdyti veiklą pagal nuolatinio Lietuvos
gyventojo individualios veiklos vykdymo pažymą. Tai įgyvendinus turėtų sumažėti
mokestinė našta, odontologams bus paprasčiau įsidarbinti. Nutarta parengti akreditavimo
standartus; pradėtas rengti odontologinių ligų diagnostikos ir gydymo protokolas. Su
Valstybine akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnyba prie Sveikatos apsaugos
ministerijos svarstyti klausimai dėl aktyvių medicinos prietaisų registravimo ir pranešimų
tvarkos. LR sveikatos apsaugos ministerijai pateikta Rūmų nuomonė dėl būtinosios
pagalbos tvarkos bei masto. Svarstytas ir priimtas Gydytojų odontologų profesinės
kvalifikacijos tobulinimo reglamentuojamoms procedūroms atlikti, reglamentuojamų
procedūrų priežiūros ir kontrolės tvarkos naujas aprašas. Bendradarbiaujant su Radiacinės
saugos centru parengta radiologinių indikacijų odontologijoje tvarka. Svarstyti rengiamų
odontologų ir burnos priežiūros specialistų pertekliaus Lietuvoje, civilinės atsakomybės
draudimo, gydytojų odontologų praktikos įstatymo, dantų balinimo ir gyvsidabrio
naudojimo odontologijoje bei kiti klausimai.

2012-2016 M. TARYBOS NARIŲ POSĖDŽIŲ LANKOMUMO SUVESTINĖ

Alvydas Šeikus		
Anastazija Tutkuvienė
Petras Ralys		
Rima Adomaitienė
Irena Balčiūnienė
Vilma Brukienė		
Virginija Gailienė
Erminija Guzaitienė
Gintaras Janužis		
Povilas Kalesinskas
Alvydas Kavaliauskas
Ramunė Kiaunienė
Sigitas Kriaučiūnas
Santa Miežinienė
Rolandas Pletkus
Violeta Raslanienė
Žydrūnas Raščius
Teresė Ravickienė
Dalius Sakavičius
Laimutė Šulinskienė
Julius Vyšniauskas
Vilija Bučienė		
Romas Abunevičius
Elvyra Kameneckienė
Vytautas Bosas		
Ričardas Kubilius
			
Arūnas Rimkevičius

Tarybos pirmininkas			
Tarybos pirmininko pavaduotoja		
Tarybos pirmininko pavaduotojas		
Tarybos narė				
Tarybos narė				
Tarybos narė				
Tarybos narė				
Tarybos narė				
Tarybos narys				
Tarybos narys				
Tarybos narys				
Tarybos narė, Kauno ter. sk. vad.		
Tarybos narys				
Tarybos narė				
Tarybos narys				
Tarybos narė				
Tarybos narys				
Tarybos narė				
Tarybos narys				
Tarybos narė				
Tarybos narys				
Vilniaus ter. sk. vad.			
Klaipėdos ter. sk. vad.			
Šiaulių ter. sk. vad.				
Panevėžio ter. sk. vad.			
LSMU MA Odontologijos fakulteto dekanas,
Garbės teismo pirmininkas			
Revizijos komisijos pirmininkas		
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TEISĖS AKTAI IR JŲ PATAISOS
LIETUVOS MEDICINOS NORMOS
Atnaujintos:
MN 35:2012 „Burnos higienistas. Teisės, pareigos, kompetencija ir atsakomybė“
MN 41:2013 „Gydytojas odontologas periodontologas. 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. Teisės, pareigos, kompetencija ir atsakomybė“
MN 45:2016 „Gydytojas vaikų odontologas. Teisės, pareigos, kompetencija ir atsakomybė“
Darbo grupėse derinamos:
MN ??:2016 „Gydytojas burnos, veido ir žandikaulių chirurgas. Teisės, pareigos, kompetencija
ir atsakomybė“
MN 24:2007 „Gydytojo odontologo padėjėjas. Teisės, pareigos, kompetencija ir atsakomybė“
MN 46:2005 „Dantų technikas. Teisės, pareigos, kompetencija ir atsakomybė“

RŪMŲ GARBĖS TEISMAS
Lietuvos Respublikos odontologų rūmų Garbės teismas yra nepriklausoma, kolegiali institucija,
sudaroma iš šešių visuotinio Rūmų narių įgaliotinių susirinkimo metu išrinktų narių ir trijų narių,
skirtų Sveikatos apsaugos ministro.
Garbės teismo pirmininkas – gyd. burnos, veido ir žandikaulių chirurgas prof. habil. dr. Ričardas Kubilius.
Garbės teismo nariai rinkti Rūmų narių visuotiniame susirinkime: gydytoja odontologė, gydytoja
endodontologė prof. dr. Vytautė Pečiulienė, gydytojas burnos chirurgas Vytautas Bosas, dantų
technikė Daivutė Pranulienė, burnos higienistė dr. Jūratė Zūbienė, gydytojo odontologo padėjėja
Rita Žydeliūnienė.
SAM ministro deleguoti atstovai: gydytojas ortodontas prof. dr. Antanas Šidlauskas, gydytoja
periodontologė doc. dr. Nomeda Basevičienė, gydytoja ortodontė doc. dr. Laura Linkevičienė.
Svarbiausias Rūmų Garbės teismo uždavinys yra objektyviai išnagrinėti gydytojui odontologui ar
burnos priežiūros specialistui iškeltą drausmės bylą už Lietuvos Respublikos odontologijos praktikos
įstatymo, Lietuvos Respublikos odontologų rūmų įstatymo, Lietuvos Respublikos odontologų
rūmų statuto, kitų teisės aktų, Odontologų profesinės etikos kodekso pažeidimus ir priimti teisingą,
teisėtą bei pagrįstą sprendimą. Garbės teismo įgaliojimų laikas – ketveri metai. Per ataskaitinį
2012–2016 m. laikotarpį LR odontologų rūmų Garbės teismas išnagrinėjo dvi drausmės bylas ir
priėmė atitinkamus sprendimus.

REVIZIJOS KOMISIJA
Lietuvos Respublikos odontologų rūmų revizijos komisija – tai Rūmų kontrolės organas, periodiškai
kontroliuojantis ir tikrinantis Rūmų ir teritorinių skyrių finansinę veiklą ir informuojantis apie patikros
rezultatus visuotinį Rūmų narių susirinkimą ir Rūmų tarybą. Rūmų revizijos komisijos įgaliojimų
laikas – 4 metai. Revizijos komisijos nuostatus tvirtina ir keičia visuotinis Rūmų narių susirinkimas
arba konferencija. Revizijos komisija sudaroma iš 5 narių. Trys nariai renkami iš gydytojų odontologų
ar gydytojų odontologų specialistų, vienas – iš burnos higienistų ar gydytojų odontologų padėjėjų
ir vienas – iš dantų technikų.
Revizijos komisijos pirmininkas – gydytojas periodontologas Arūnas Rimkevičius.
Revizijos komisijos nariai: gydytojas odontologas, gydytojas odontologas ortopedas
Eugenijus Bruzgys, burnos higienistė Rita Juchnevičienė, dantų technikė Genovaitė Roma
Makarevičienė, gydytojas odontologas, gydytojas odontologas ortopedas Marijus Aleksiejūnas.
Revizijos komisija iki kiekvienų metų balandžio mėn. atlieka metinę Rūmų finansinės veiklos patikrą.
Patikros aktai pateikiami visuotiniam Rūmų narių susirinkimui. Baigiantis tarybos kadencijai Rūmuose
atliekamas auditas. Tokį auditą atliko bei 2015 m. buhalterinės apskaitos ir sudarytos finansinės
atskaitomybės patikrinimo ataskaitą pateikė valstybės sertifikuota audito kompanija.
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RŪMŲ NARIAI
NARIŲ PASISKIRSTYMAS PAGAL PROFESIJAS IR TERITORINIUS SKYRIUS
2016 m. sausio 1 d. duomenimis, Rūmai vienija 7755 narius: 3776 gydytojus odontologus, 1204
dantų technikus, 793 burnos higienistus, 1833 gydytojo odontologo padėjėjus, 143 burnos
higienistus – gydytojo odontologo padėjėjus, 6 dantų technikus – gydytojo odontologo padėjėjus.

GYD. ODONTOLOGŲ IR BURNOS PRIEŽIŪROS SPECIALISTŲ PASISKIRSTYMAS PAGAL AMŽIŲ IR
DARBĄ MIESTE AR KAIME

ODONTOLOGŲ PASISKIRSTYMAS LIETUVOJE 2016 m.
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ODONTOLOGŲ PASLAUGŲ KOKYBĖ
Lietuvos Respublikos odontologų rūmai, siekdami tinkamai įgyvendinti Lietuvos Respublikos
odontologų Rūmų įstatyme, Lietuvos Respublikos odontologų statute (patvirtintas 2004 m. birželio 9
d. visuotiniame Rūmų narių susirinkime) įtvirtintas funkcijas, nagrinėja gaunamus asmenų pareiškimus,
institucijų kreipimusis, vadovaudamiesi Prašymų ir skundų nagrinėjimo Lietuvos Respublikos
odontologų rūmuose tvarka, patvirtinta 2004 m. lapkričio 26 d. Rūmų tarybos nutarimu Nr. 42.
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ODONTOLOGINĖS PRIEŽIŪROS (PAGALBOS) ĮSTAIGŲ LICENCIJUOJAMOS VEIKLOS SĄLYGŲ
LAIKYMOSI PRIEŽIŪRA
Atsižvelgdami į savo kompetenciją ir vadovaudamiesi Odontologinės priežiūros (pagalbos) įstaigų
licencijavimo taisyklėmis, Rūmai prižiūri, kaip laikomasi licencijuojamos veiklos sąlygų, todėl
Rūmų taryba patvirtino (2006 m. spalio 6 d. nutarimas Nr. 06/TN-68) Odontologinės priežiūros
(pagalbos) įstaigų licencijuojamos veiklos sąlygų laikymosi priežiūros tvarką.
2012–2015 m. Rūmai patikrino 175 įstaigas, kaip laikomasi licencijuojamos veiklos sąlygų, ir
įvertino 633 įstaigų licencijuojamos veiklos sąlygų laikymosi dokumentus.
LICENCIJUOJAMOS VEIKLOS SĄLYGŲ LAIKYMOSI PRIEŽIŪRA REMIANTIS ODONTOLOGINĖS
PRIEŽIŪROS (PAGALBOS) ĮSTAIGŲ VERTINIMU
Planinės – 81
Neplaninės – 94

NUSTATYTI LICENCIJUOJAMOS VEIKLOS SĄLYGŲ LAIKYMOSI TRŪKUMAI
Smulkūs pažeidimai - 29 %
Grėsė licencijos sustabdymas - 16 %
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LIETUVOS RESPUBLIKOS ODONTOLOGŲ RŪMŲ TERITORINIAI SKYRIAI
KAUNO TERITORINIS SKYRIUS
Norint atlikti didžius darbus, reikia ne tik veikti, bet ir svajoti, ne tik planuoti, bet ir tikėti...
Anatole France
Lietuvos Respublikos odontologų rūmų Kauno teritoriniam skyriui priskiriamos Kauno ir
Marijampolės apskritys.
Skyrius skaičiuoja keturiolikos metų darbo sukaktį ir džiaugiasi ne tik darbščiais ir draugiškais, bet ir
aktyviais žmonėmis.
Skyrius veikia vadovaudamasis Lietuvos Respublikos įstatymais, Odontologų rūmų statutu, Odontologų
profesinės etikos kodeksu ir skyriaus nuostatomis. Skyrių įsteigė Odontologų rūmai.
Skyriaus vadovė – gyd. odontologė Ramunė Kiaunienė, perrinkta į šias pareigas jau ketvirtai kadencijai.
Skyriaus sekretorė – Saulė Kiaunytė.
Atstovas taryboje – gyd. odontologas, gyd. burnos veido ir žandikaulių chirurgas dr. Gintaras Janužis.
Skyriaus valdyba: gyd. odontologė Giedrė Grigaitė, burnos higienistė Rita Juchnevičienė, dantų
technikas Raimundas Bagdonas.
Skyriaus etikos komisija: gyd. odontologas, gyd. burnos veido ir žandikaulių chirurgas dr. Gintaras
Janužis (pirmininkas); nariai: burnos higienistė Danguolė Mieldažienė, dantų technikas Petras Ralys.
Skyriaus nariai: šiuo metu skyrius vienija 2526 narius.

SKYRIAUS NARIŲ PROFESINĖS KVALIFIKACIJOS TOBULINIMAS
Skyrius prižiūri, kad jo veiklos teritorijos Rūmų nariai tinkamai atliktų savo profesines pareigas,
laikytųsi Odontologų profesinės etikos kodekso ir Rūmų statuto.
Taip pat rūpinasi jo veiklos teritorijos Rūmų narių profesinės kvalifikacijos tobulinimu ir prižiūri, kaip
laikomasi kvalifikacijos tobulinimo tvarkos. Per ataskaitinį laikotarpį buvo surengti tobulinimosi
kursai tokiomis temomis: „Endodontijos naujovės“, „Infekcijų kontrolė“, „Aktualūs odontologijos
sprendimai“, „Gydytojo odontologo ir dantų techniko komandinio darbo ypatumai“, „Dantų
protezavimas – nuo planavimo iki rezultato“, „Odontologinio paciento tyrimas: nuo gydymo
plano iki rezultato“, „Odontologijos mokslo ir praktikos naujienos“.
Džiaugiamės, kad per šiuos renginius turime galimybę susitikti su Rūmų nariais, įsigilinti į kolegų
problemas, patarti ir padėti. Stengiamės kuo daugiau bendrauti, teikti visokeriopą informaciją, tuo
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Kauno teritorinio skyriaus atstovai Kryžių kalne

ypač aktyviai užsiima Kauno teritorinio skyriaus koordinatoriai gyd. odontologė Giedrė Grigaitė,
gyd. odontologė Daiva Usevičienė, gyd. odontologė Lina Gervatauskienė, gyd. odontologė
Lina Načajienė, gyd. odontologė Nijolė Katilienė.
TARPTAUTINĖS ODONTOLOGŲ DIENOS MINĖJIMAS IR APDOVANOJIMAI
2014 metų Šv. Apolonijos apdovanojimą už nuopelnus odontologijai, reikšmingus klinikinio,
pedagoginio ir visuomeninio darbo rezultatus pelnė gyd. odontologas ortopedas doc. dr. Juozas
Jonaitis. 2012 metais apdovanota burnos higienistė Rita Juchnevičienė, ji ypač nuoširdžiai dirba
vaikų dantų profilaktikos srityje, 2013 metais – dantų technikas Egidijus Barsevičius, 2014 metais
dantų technikas Algirdas Survila, 2015 metais – burnos higienistė Daiva Mačiulienė.
Sveikatos apsaugos ministro padėkos raštais apdovanoti: 2012 m. gyd. odontologė Žana
Sakalauskienė, 2013 m. gyd. odontologė, gyd. endodontologė prof. dr. Vita Mačiulskienė, 2014
m. burnos higienistė Danguolė Mieldažienė ir gydytojas burnos, veido ir žandikaulių chirurgas
Dalius Sakavičius, 2015 m. gyd. odontologas, gydytojas burnos, veido ir žandikaulių chirurgas
Gintaras Janužis ir gydytoja vaikų odontologė Julija Narbutaitė.
Odontologų rūmų padėkos raštus gavo: 2012 m. gyd. odontologė Rūta Lavrukėnienė, 2014 m.
gyd. odontologė Lina Gervatauskienė, gyd. odontologė Giedrė Grigaitė, gyd. odontologė Nijolė
Katilienė, gyd. odontologė Angelija Kubilienė, gyd. odontologė Daiva Usevičienė, 2015 m. gyd.
endodontologas Kastytis Antanas Bušauskas, gyd. odontologas Rytis Vilmantas Kaubrys, gyd.
endodontologė Rita Vėberienė.
2015 m. Lietuvos Respublikos Vyriausybės padėkos raštais apdovanoti: Odontologų rūmų Kauno
teritorinio skyriaus vadovė gyd. odontologė Ramunė Kiaunienė ir dantų technikas Petras Ralys.
Kauno teritorinis skyrius aktyviai dalyvauja ir organizuoja burnos ligų profilaktikos renginius. Jų
metu skaitomos paskaitos jaunimui, vyksta taisyklingos burnos higienos pamokėlės, aiškinama
tinkamos mitybos svarba dantų ėduonies profilaktikai. 2014-ieji buvo paskelbti Vaikų sveikatos
metais, todėl skyrius ypač daug dėmesio skyrė burnos ligų profilaktikos renginiams darželiuose
bei mokyklose. Jų metu vaikams buvo aiškinamos burnos higienos taisyklės, pasakojama apie
sveikos mitybos svarbą, pasitelkus dantų modelius vaikai buvo mokomi taisyklingai valytis dantis.
Ne rečiau kaip kartą per ketvirtį skyriaus valdyba rengė posėdžius ir sprendė odontologų
bendruomenei aktualius klausimus. Buvo aptartos tobulinimosi renginių temos, pateikta informacija
apie Rūmų tarybos darbą, aptarti narių pasiūlymai bei pastabos. Savo darbo patirtimi skyrius
dalijasi su kitais skyriais ir džiaugiasi galėdamas pats gauti daug naudingų patarimų.
Skyrius gina savo veiklos teritorijos Rūmų narių teises, teikia visapusišką pagalbą sprendžiant
odontologų profesinius, socialinius, ekonominius ir kitus klausimus. Skyriaus etikos komisija
svarsto Rūmų veiklos teritorijos narių profesinės etikos kodekso pažeidimus. Skyriaus vadovas ir
etikos komisijos pirmininkas nuolatos dalyvauja nagrinėjant pacientų skundus, bendradarbiauja
su rajonų savivaldybių sveikatos skyriais, Kauno visuomenės sveikatos priežiūros centru, taip pat
su Kauno visuomenės sveikatos biuru, Kauno teritorine ligonių kasa, Kauno sveikatos skyriumi.
Skyrius ypač džiaugiasi, kad rengti konferencijas padeda rėmėjai.
Kauno teritorinis skyrius dėkoja visiems ištikimiems rėmėjams bei aktyviems nariams ir linki, kad
Rūmų nariai būtų ne tik tolerantiški ir laikytųsi etikos pacientų atžvilgiu, bet ir gerbtų kolegų darbą.
Siekime dar didesnės vienybės, būkime draugiškesni, atidesni ne tik pacientams, bet ir vieni kitiems.

LR odontologų rūmų
Kauno teritorinio skyriaus vadovė Ramunė Kiaunienė
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KLAIPĖDOS TERITORINIS SKYRIUS
Lietuvos Respublikos odontologų rūmų Klaipėdos teritoriniam skyriui priskiriamos Klaipėdos ir
Tauragės apskritys.
Skyriaus vadovas – gyd. odontologas, gyd. burnos chirurgas Romas Abunevičius, perrinktas į
šias pareigas jau ketvirtai kadencijai.
Skyriaus sekretorius – Bronius Einars.
Atstovas taryboje – gyd. odontologas, gyd. burnos chirurgas Sigitas Kriaučiūnas.
Skyriaus valdyba: gyd. odontologė Gražina Macnorienė, gyd. odontologas, gyd. burnos chirurgas
Sigitas Kriaučiūnas, gyd. odontologo padėjėja Dalia Servaitė ir dantų technikas Donatas Razutis.
Skyriaus etikos komisija: gyd. odontologė Dalė Marija Malanjinienė (pirmininkė); Nariai: gyd.
odontologas Linas Kavoliūnas, gyd. odontologė Jūratė Totoraitytė, burnos higienistė Vilma
Subačiūtė ir dantų technikas Donatas Verenis.
Skyriaus nariai: šiuo metu skyrius vienija 1045 narius.

SKYRIAUS NARIŲ PROFESINĖS KVALIFIKACIJOS TOBULINIMAS
Viena pagrindinių skyriaus funkcijų – kvalifikacijos tobulinimo renginių organizavimas.
Todėl nenuostabu, kad Rūmų Klaipėdos teritorinis skyrius yra vienas aktyviausių renginių
organizatorių Vakarų Lietuvoje. Per ataskaitinį laikotarpį gyd. odontologams ir burnos
priežiūros specialistams buvo organizuota 17 kvalifikacijos tobulinimo renginių. Dar 4 renginiai
padėjo paremti žurnalo „Stomatologija – Baltic Dental and Maxillofacial Journal“ leidybą ir
dvi profesines odontologų organizacijas.
Renginiai išsiskyrė puikiais lektoriais, plačiu temų – pvz., profesinės etikos, infekcijų kontrolės,
būtinosios pagalbos ir burnos profilaktikos – pasirinkimu, o skyriaus nariai galėjo savo laiką
kvalifikacijai tobulinti skirti būdami netoli darbo ar gyvenamosios vietos. Informacija apie
skyriaus organizuojamus renginius Odontologų rūmų nariams ir odontologinės priežiūros
(pagalbos) įstaigoms siunčiama elektroniniu paštu, taip pat skelbiama Rūmų periodiniame
žurnale ir tinklalapyje www.odontologurumai.lt. Skyrius skatina visus narius ir odontologijos
įstaigų vadovus pateikti savo elektroninio pašto adresus klaipeda@odontologurumai.lt, kad
būtų galima laiku informuoti apie artimiausiu metu įvyksiančius Klaipėdos teritorinio skyriaus
renginius. Skyriaus nariai gali aktyviai siūlyti aktualių tobulinimosi renginių temas, nes tik taip
galėsime pakviesti tinkamų lektorių ir sudaryti sąlygas kelti savo kvalifikaciją, neatsitraukdami
ilgam nuo darbo ar šeimos.
22

Gausi odontologų bendruomenė prie Klaipėdos Marijos Taikos Karalienės bažnyčios

TARPTAUTINĖS ODONTOLOGŲ DIENOS MINĖJIMAS IR APDOVANOJIMAI
2013 metais Šv. Apolonijos apdovanojimą už nuopelnus odontologijai, reikšmingą klinikinį,
pedagoginį ir visuomeninį darbą pelnė Klaipėdos teritorinio skyriaus vadovas, gyd. odontologas,
gydytojas burnos chirurgas Romas Abunevičius. 2015 metais Šv. Apolonijos apdovanojimą
už profesinius prasmingus ir atsakingus darbus, ilgametę visuomeninę veiklą pelnė gydytoja
odontologė Olga Čerkauskienė. 2015 metais dantų techniko nominacija skirta Laimutei Šulinskienei,
o gyd. odontologo padėjėjo nominacija – Nijolei Valutytei.
Skyriaus nariai džiaugiasi ir didžiuojasi, kad jų vadovui Romui Abunevičiui 2012 metais buvo
suteiktas Lietuvos nusipelniusio gydytojo vardas. Tai aukščiausias apdovanojimas, kurį skiria
Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministras.
Sveikatos apsaugos ministro padėkos raštais apdovanoti:
2012 m. gydytoja odontologė Liudvina Misenkienė;
2014 m. dantų technikė Laimutė Šulinskienė;
2015 m. gyd. odontologė Sigutė Vaškelaitienė.
LR odontologų rūmų padėkos raštai skirti:
2013 m. gyd. odontologei ortopedei Lėtutei Paulauskienei;
2014 m. gyd. odontologei Genovaitei Norvaišienei, dantų technikei Vilijai Paulauskienei, gyd.
odontologo padėjėjai Loretai Rutkienei;
2015 m. gyd. odontologei Reginai Pakštienei.
Per ataskaitinį laikotarpį skyriuje nagrinėti dviejų pacientų prašymai ir skundai dėl odontologinių
paslaugų (1 – dėl profesinės etikos pažeidimų, 1 – dėl profesinių klaidų). Dažniausiai kyla ginčai
dėl galimai netinkamų dantų protezavimo paslaugų. Kita aktuali problema – gyd. odontologo ir
paciento bendravimas. Kaip rodo praktika, skundų priežastis yra nesusikalbėjimas, o ne profesinės
klaidos.Todėl skyrius ragina kolegas kuo daugiau bendrauti su pacientais, kaip įmanoma aiškiau
papasakoti apie galimus gydymo būdus ir jų alternatyvas.
Kiekvienais metais skyriaus veiklos teritorijoje atliekamos planinės ir neplaninės odontologinės
priežiūros (pagalbos) paslaugas teikiančių įstaigų licencijuojamos veiklos sąlygų laikymosi
patikros, bet didelių pažeidimų nenustatyta. Tačiau būtina atkreipti odontologijos įstaigų vadovų
dėmesį, kad teisės aktų reikalavimai keičiasi gana dažnai, jie yra bendri visoms sveikatos priežiūros
įstaigoms nepriklausomai nuo dydžio. Todėl būtina nuolat sekti aktualius teisės aktų pakeitimus
ir tinkamai juos dokumentuoti. Taip ir mes patys, ir kolegos išvengs nereikalingo streso, susijusio
su tinkamai atliktu, bet nedokumentuotu gydymu.
Viso ataskaitinio laikotarpio metu skyriaus vadovas ir Etikos komisijos pirmininkė aktyviai dalyvavo
Klaipėdos m. savivaldybės Bendruomenės sveikatos tarybos bei Sveikatos priežiūros rėmimo
komisijos veikloje ir sprendė visuomenei svarbius odontologijos klausimus.
Nuoširdžiai dėkojame skyriaus nariams, aktyviai prisidedantiems prie darnaus jo veiklos
organizavimo, lektoriams, kurie negaili savo laiko savaitgaliais ir nepabūgsta ilgo kelio į
Lietuvos pajūrį, rėmėjams ir kitoms įstaigoms, kurios remia ar kitaip prisideda prie skyriaus
organizuojamų renginių.

LR odontologų rūmų
Klaipėdos teritorinio skyriaus vadovas Romas Abunevičius
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PANEVĖŽIO TERITORINIS SKYRIUS
Lietuvos Respublikos odontologų rūmų Panevėžio teritoriniam skyriui priskiriamos Panevėžio
ir Utenos apskritys
Skyriaus vadovas – gyd. burnos chirurgas Vytautas Bosas, perrinktas į šias pareigas jau ketvirtai kadencijai.
Skyriaus sekretorė – Inesa Lukoševičienė.
Atstovė taryboje – gyd. odontologė Santa Miežinienė.
Skyriaus valdyba: gyd. ortodontė Rasa Liesytė, gyd. odontologas Giedrius Raščius, gyd. odontologė
Ramunė Vedlugienė, burnos higienistė Valė Žemaitė, gyd. odontologo padėjėja Rita Žydeliūnienė.
Skyriaus etikos komisija: gyd. odontologas Rimgaudas Žilinskas (pirmininkas); nariai: gyd.
odontologo padėjėja Eglė Jurevičienė, dantų technikas Marijus Ogintas, gyd. odontologė, gyd.
burnos chirurgė Birutė Bronislava Šlėnytė, gyd. odontologas Giedrius Umantas.
Skyriaus nariai: šiuo metu skyrius vienija 872 narius.

SKYRIAUS NARIŲ PROFESINĖS KVALIFIKACIJOS TOBULINIMAS
Skyriaus nariai gausiai rinkosi į profesinio tobulinimosi renginius Panevėžyje. Ataskaitiniu laikotarpiu
gyd. odontologams, gyd. odontologams specialistams ir burnos priežiūros specialistams aktualiomis
temomis buvo surengta 12 profesinio tobulinimo renginių ir radiacinės saugos mokymai.
TARPTAUTINĖS ODONTOLOGŲ DIENOS MINĖJIMAS IR APDOVANOJIMAI
Galime pasidžiaugti, kad Tarptautinės odontologų dienos proga buvo apdovanoti iškiliausi,
labiausiai profesinėje, mokslinėje ir visuomeninėje veikloje nusipelnę Panevėžio teritorinio
skyriaus gydytojai odontologai ir burnos priežiūros specialistai: 2012 metais buvo apdovanota
dantų technikė Zigrida Kaulinienė, 2014-aisiais – burnos higienistė Valė Žemaitė.
Sveikatos apsaugos ministro padėkos raštais apdovanoti: 2012 m. gyd. odontologė Vida Vlada
Barauskienė, 2013 m. gyd. odontologė Zita Bučienė, 2014 m. burnos higienistė Rima Adomaitienė,
gyd. odontologė Eugenija Gražina Grinevičienė, 2015 m. gyd. odontologė, gyd. burnos chirurgė
Birutė Bronislava Šlėnytė.
Odontologų rūmų padėkos raštus gavo: 2012 m. gyd. odontologė Angelė Balčiūnienė, 2013 m.
gyd. odontologė Dalia Zita Kirtiklienė ir gyd. odontologė Jadvyga Stasiulionienė, 2014 m. gyd.
odontologė Danutė Juškienė ir gyd. odontologė Renė Ona Ivanovienė, 2015 m. gyd. odontologė
ortopedė Nijolė Deveikienė.
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Medicinos darbuotojų dienos minėjimas Panevėžyje, Rūmų nariai (iš kairės): Rūmų tarybos pirmininkas A. Šeikus,
tarybos narė V. Raslanienė, Garbės teismo pirmininkas prof. habil. dr. R. Kubilius, Panevėžio teritorinio skyriaus vadovas
V. Bosas, skyriaus atstovė Rūmų taryboje S. Miežinienė

Džiugu prisiminti, kad 2013 m. balandžio 29 d. iškilmingame Medicinos darbuotojų dienos
minėjime Panevėžyje Rūmų Panevėžio teritorinio skyriaus vadovui gyd. burnos chirurgui
Vytautui Bosui ir gyd. odontologei Zinai Bieleckienei buvo įteikti garbingi apdovanojimai –
suteiktas Nusipelniusio Lietuvos gydytojo vardas ir įteiktas Nusipelniusio Lietuvos gydytojo
garbės ženklas.
2015 m. Lietuvos Respublikos Vyriausybės padėkos raštu apdovanota gyd. odontologė Santa Miežinienė.
Ataskaitiniu laikotarpiu skyriaus atstovai dalyvavo dalykiniuose susitikimuose Sveikatos
apsaugos ministerijoje, Valstybinėje ligonių kasoje, Panevėžio teritorinėje ligonių kasoje,
bendradarbiavo su Panevėžio miesto savivaldybės bendruomenės sveikatos taryba, Panevėžio
miesto savivaldybės Visuomenės sveikatos biuru, Panevėžio ir Utenos kolegijomis.
Nuo 2012 m. iki 2016 m. kovo 1 d. skyrius gavo 15 pacientų skundų dėl odontologų paslaugų
ir džiugu, kad didžioji dalis jų buvo taikiai išnagrinėti paslaugas teikiančiose įstaigose.
Dažniausiai pacientai nepatenkinti protezavimo paslaugomis.
Per ketverius veiklos metus buvo atliekama licencijuojamos veiklos sąlygų laikymosi priežiūra
– patikrintos 23 odontologinės priežiūros (pagalbos) paslaugas teikiančios įstaigos. Šioje
srityje daug dirbo skyriaus aktyvas – valdybos, etikos komisijos nariai, vadovas ir atstovė
Rūmų taryboje.
Panevėžio teritorinis skyrius ypač daug dėmesio skyrė visuomenės švietimui. Buvo paminėta
kovo 20-oji – Pasaulinė burnos sveikatos diena. Tą dieną skyriaus veiklos teritorijoje daugelyje
odontologinės priežiūros (pagalbos) įstaigų gyventojai mokyti burnos higienos, buvo
nemokamai tikrinama burnos sveikata, teikiama kita informacija (kuratorė S. Miežinienė),
taip pat Panevėžio miesto judesio klube „Esi“ neatlygintinai paskaitą suaugusiesms skaitė
burnos higienistė V. Žemaitė.
2015 m. gegužės 12 d. Panevėžio kolegijos Biomedicinos mokslų katedrai tradiciškai minint
Tarptautinę slaugytojo dieną, į renginį įsitraukė ir Panevėžio teritorinio skyriaus atstovės
lektorė burnos higienistė R. Adomaitienė ir gyd. odontologė S. Miežinienė kartu su Panevėžio
kolegijos burnos higienos studijų programos studentais. Panevėžio miesto gyventojams ir
svečiams buvo pasakojama apie burnos sveikatą ir kaip prižiūrėti dantis. Besidomintiems burnos
sveikata gyventojams buvo padovanota profilaktikos priemonių – dantų pastų mėginukų ir
informacinių lankstinukų, kurių skyrė Rūmų Profilaktikos programų koordinavimo komisija.
Per ketverius metus Panevėžio miesto ir rajono lopšeliuose-darželiuose, mokyklose, kūdikių
ir vaikų globos namuose, progimnazijose ir gimnazijose buvo organizuoti 22 šviečiamieji
renginiai – burnos higienos mokymai, skirti vaikų burnos sveikatai stiprinti. Neatlygintinai
paskaitas skaitė burnos higienistė R. Adomaitienė, gyd. odontologė S. Miežinienė, prie renginių
nemažai prisidėjo skyriaus sekretorė I. Lukoševičienė. Į dalį renginių įsitraukė ir Panevėžio
kolegijos burnos higienos studijų programos studentai. Dalį tęstinių renginių Panevėžio
teritorinis skyrius organizavo kartu su VšĮ Panevėžio miesto odontologijos poliklinika, Panevėžio
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kolegija ir Panevėžio miesto savivaldybės Visuomenės sveikatos biuru (kuratorė S. Miežinienė).
Burnos higienos mokymų metu vaikams paaiškinta, kodėl svarbu išsaugoti dantis – kokia
jų reikšmė žmogaus gyvenimo kokybei. Aptartos dažniausiai pasitaikančios dantų ir burnos
ligos, buvo mokoma, kaip tinkamai valyti dantis, demonstruojamos įvairios burnos priežiūros
priemonės. Vaikai sužinojo svarbiausias taisykles, kurios padeda išsaugoti sveiką burną visą
gyvenimą – reguliariai tikrintis dantis, valyti du kartus per dieną, naudoti pastą su fluoridu,
kuo mažiau vartoti saldžių produktų. Rūmų Profilaktikos programų koordinavimo komisija
visiems mokymų dalyviams skyrė dovanėlių – burnos priežiūros priemonių.
Už nuolatinį bendradarbiavimą, pagalbą ir paramą nuoširdžiai dėkojame:
VšĮ Panevėžio miesto poliklinikos direktorei Irenai Čeilitkienei
VšĮ Panevėžio miesto odontologijos poliklinikos direktoriui Karoliui Valantinui
VšĮ Panevėžio miesto poliklinikos Odontologijos skyriaus vedėjai Ramunei Vedlugienei
Padėjusiems organizuoti renginius Eglei Jurevičienei, Liutaurui Miežiniui, Ritai Žydeliūnienei
VšĮ Saugos ir kokybės ekspertų biuro vadovei Alai Tamulienei

LR odontologų rūmų
Panevėžio teritorinio skyriaus vadovas Vytautas Bosas

ŠIAULIŲ TERITORINIS SKYRIUS
Lietuvos Respublikos odontologų rūmų Šiaulių teritoriniam skyriui priskiriamos Šiaulių ir Telšių apskritys.
Skyriaus vadovė – gyd. odontologė ortopedė Elvyra Kameneckienė, išrinkta į šias pareigas jau
ketvirtą kadenciją.
Skyriaus sekretorė – gyd. odontologo padėjėja Jurga Glazauskienė.
Atstovė taryboje – gyd. odontologė Erminija Guzaitienė.
Skyriaus valdyba: gyd. odontologė, gyd. ortodontė Gintarė Švambarienė, gyd. odontologė Goda
Gaigalė, gyd. odontologė Agnė Markevičienė, gyd. odontologė Regina Čekanauskienė, gyd.
odontologas Ričardas Gricius, dantų technikė Genovaitė Makarevičienė, dantų technikė Alma
Javtokienė, burnos higienistė Sonata Vaitiekaitienė, gyd. odontologo padėjėja Danutė Bukhtina.
Skyriaus etikos komisija: gyd. odontologas Faustas Martinkus (pirmininkas); nariai: gyd. odontologė
Lina Degutienė, gyd. odontologė Adolfina Narutavičienė, dantų technikė Asta Gairionienė, burnos
higienistė Valdonė Kelmienė.
Skyriaus nariai: šiuo metu skyrius vienija 814 narių.
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SKYRIAUS NARIŲ PROFESINĖS KVALIFIKACIJOS TOBULINIMAS
Rūmų Šiaulių teritorinis skyrius per ataskaitinį laikotarpį surengė 12 seminarų privalomomis
būtinosios pagalbos, infekcijos kontrolės, profilaktikos, etikos bei mokslinėmis temomis.
Skyrius dėkoja odontologų bendruomenei skaičiusiems paskaitas lektoriams: R. Vėberienei,
V. Rastenienei, D. Mačiulienei, A. Sakalauskienei, D. Jočienei, G. Švambarienei, Ž. Sakalauskienei,
R. Adomaitienei, V. Almonaičiui, G. Janužiui, S. Drukteiniui, R. Bagdonui, R. Rezgienei, V. Griciūnienei,
V. Brukienei, A. Tamulienei, L. Džiugytei N. Basevičienei, R. Bendinskaitei, G. Dabkevičienei,
D. Razukevičiui, S. Grybauskui, V. Pečiulienei, J. Motiejauskaitei, N. Meilūnienei-Pavlovai,
Ž. Želvienei, A. Puišiui, M. Stasevičiui, N. Maslovai.
TARPTAUTINĖS ODONTOLOGŲ DIENOS MINĖJIMAS IR APDOVANOJIMAI
Sveikatos apsaugos ministro padėkos raštais apdovanoti: 2013 m. gyd. odontologė Erminija
Guzaitienė, gydytojas odontologas Rimas Milvidas.
Odontologų rūmų padėkos raštus gavo: 2012 m. gyd. odontologė Zita Dapkuvienė, gyd.
odontologo padėjėja Stasė Mažulienė, 2013 m. gyd. odontologas Ričardas Gružas, 2014 m. gyd.
odontologas Ričardas Gricius, gyd. odontologė, gyd. ortodontė Gintarė Švambarienė, 2015 m.
gyd. odontologė Živilė Gaižauskienė ir dantų technikas Darius Kelmys.
2015 m. Lietuvos Respublikos Vyriausybės padėkos raštais apdovanota Rūmų Šiaulių teritorinio
skyriaus vadovė gyd. odontologė ortopedė Elvyra Kameneckienė.
Per ataskaitinį laikotarpį Rūmų Šiaulių teritorinio skyriaus atstovai dalyvavo dalykiniuose
susitikimuose su vietos politikais ir institucijų vadovais. Rengiant programas ir renginius
odontologijos temomis glaudžiai bendradarbiauta su Šiaulių teritorine ligonių kasa, Šiaulių
miesto visuomenės sveikatos biuru, Šiaulių ir Telšių apskričių visuomenės sveikatos centrais.
Skyriaus atstovai buvo įtraukti į Šiaulių kolegijos Sveikatos fakulteto baigiamųjų egzaminų
komisiją, dalyvavo Pasaulinės burnos sveikatos dienos minėjimuose.
2012–2016 m. Šiaulių teritorinis skyrius gavo du skundus dėl nekokybiško dantų gydymo ir
protezavimo. Sudaryta komisija skundus išnagrinėjo ir protokolus perdavė Odontologų rūmams.
Dėkojame visiems Šiaulių teritorinio skyriaus nariams už aktyvumą.

LR odontologų rūmų
Šiaulių teritorinio skyriaus vadovė Elvyra Kameneckienė
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VILNIAUS TERITORINIS SKYRIUS
Lietuvos Respublikos odontologų rūmų Vilniaus teritoriniam skyriui priskiriamos Vilniaus ir
Alytaus apskritys.
Skyriaus vadovė – gyd. odontologė ortopedė Vilija Bučienė, išrinkta į šias pareigas jau ketvirtai
kadencijai.
Skyriaus sekretorė – burnos higienistė Gema Jautakienė.
Atstovė taryboje – gyd. vaikų odontologė doc. dr. Vilma Brukienė.
Skyriaus valdyba: gyd. odontologė, gyd. odontologė ortopedė Lyra Žemrietienė, gyd. odontologas
Valdas Mameniškis, gyd. odontologas ortopedas Vytautas Kyga, gyd. odontologas, gyd. odontologas
ortopedas Jonas Ravickas, gyd. odontologė Virginija Naginienė, dantų technikė Ramunė Petkelienė,
dantų technikas Gediminas Adakauskas, gyd. odontologė padėjėja Valentina Nikiforova.
Skyriaus etikos komisija: gyd. odontologas ortopedas Rolandas Viliamas (pirmininkas); nariai:
gyd. odontologė Paulina Sinkevičienė, gyd. odontologė padėjėja Danutė Stankauskienė ir dantų
technikas Petras Opolskis.
Skyriaus nariai: šiuo metu skyrius vienija 2462 narius.

SKYRIAUS NARIŲ PROFESINĖS KVALIFIKACIJOS TOBULINIMAS
Per ataskaitinį laikotarpį Vilniaus teritorinis skyrius organizavo 10 konferencijų, jose dalyvavo 2090
gydytojų odontologų ir burnos priežiūros specialistų. Konferencijų metu buvo nagrinėti svarbūs
odontologų bendruomenei klausimai ir temos: „Kompleksinis periodonto ligų gydymas“, „Naujovės
vaikų dantų ėduonies profilaktikoje“, „Ūmaus skausmo gydymo naujovės“, „Endodontinio gydymo
strategija ir taktika šiandienos odontologijoje“, „Šiuolaikinė implantologija. Klaidos ir paklydimai.
Gydymo planavimas“, „Viršutinio žandikaulio modelio įartikuliavimo metodai“, „Šiuolaikinis ėduonies
gydymas“, „Dantų eilių defektų atstatymo implantais klinikiniai pavyzdžiai“, „Valstybinės mokesčių
inspekcijos informacija“, „Burnos patologija gydytojo odontologo praktikoje“, „Klinikinių atvejų
apžvalga“, „Svarbūs neišimamų restauracijų gamybos etapai“, „Pirmoji pagalba odontologijos
kabinete“, „Endodontinių problemų sprendimas kasdienėje gydytojo odontologo praktikoje“,
„Klinikinių atvejų analizė“, „burnos gleivinės piktybiniai navikai: diagnostikos ir gydymo principai“,
„Dantų protezų ant implantų paklaidos ir jų reikšmė“, „Mezialinio sąkandžio gydymas“ ir kita.
Dėkojame lektoriams prof. Alinai Pūrienei, gyd. odontologui ortopedui Rolandui Pletkui, gyd.
odontologui Broniui Sidaravičiui, doc. dr. Sauliui Drukteiniui, doc. dr. Vilmai Brukienei, dantų
technikui Raimundui Bagdonui, gyd. periodontologui Arūnui Rimkevičiui, dr. Rūtai Bendinskaitei,
gyd. odontologei Inetai Purlienei, prof. dr Vytautei Pečiulienei, doc. dr. Linui Zaleckui, dr. Laurai
28

Konferencijoje V. Raslanienė, V. Bučienė ir L. Žemrietienė

Linkevičienei, doc. dr. Vygandui Rutkūnui, gyd. epid. Astai Razmienei, prof. Sauliui Vosyliui,
dr. Deimantei Ivanauskaitei, gyd. periodontologei Jūratei Žekonienei, dantų technikei Ramunei
Petkelienei, gyd. periodontologui Gyčiui Naumavičiui, dr. Tomui Linkevičiui, dr. Rūtai Gancevičienei,
gyd. burnos chirurgei Rasai Pedišienei, gyd. burnos chirurgėms Viktorijai Bumblytei ir Indrei Zykutei,
gyd. burnos, veido ir žandikaulių chirurgei Jurgiti Povilaitytei, gyd. vaikų odontologei Gražinai
Baseckienei, dr. Povilui Kalesinskui, prof. Sauliui Čaplinskui, dr. Rasai Račienei, gyd. ortodontui
Andriui Pocevičiui, gyd. odontologei Eglei Vindašiūtei, dantų technikui Rolandui Andrijauskui.
Taip pat dėkojame lektoriams: burnos, veido ir žandikaulių chirurgui Mindaugui Baseckui, dr.
Rasmutei Manelienei, gydytojui psichiatrui psichoterapeutui Liudvikui Lazauskui, dr. Jūratei
Rimkuvienei ir gyd. odontologui ortopedui Vytautui Kygai, skaičiusiems paskaitas be atlygio.
TARPTAUTINĖS ODONTOLOGŲ DIENOS MINĖJIMAS IR APDOVANOJIMAI
2012 metų Šv. Apolonijos apdovanojimą už nuopelnus odontologijai, reikšmingus klinikinio,
pedagoginio ir visuomeninio darbo rezultatus pelnė gyd. odontologė Violeta Raslanienė. 2012
metais apdovanota gyd. odontologo padėjėja Verutė Seminikienė, 2013-aisiais – gyd. odontologo
padėjėja Valentina Nikiforova, 2014-aisiais – gyd. odontologo padėjėjas Virginija Gailienė.
Sveikatos apsaugos ministro padėkos raštais apdovanoti: 2012 m. gyd. odontologas Virgilijus Kairys,
gyd. odontologas ortopedas Vytautas Kyga, gyd. odontologas Gediminas Šlepikas, gyd. odontologo
padėjėja Danguolė Žvinytė, 2013 m. – Odontologų rūmų Vilniaus teritorinio skyriaus vadovė gyd.
odontologė ortopedė Vilija Bučienė ir gyd. vaikų odontologė dr. Rasa Račienė, 2014 m. – gyd. vaikų
odontologė doc. dr. Vilma Brukienė, gyd. odontologas ortopedas Rolandas Pletkus, 2015 m. – gyd.
odontologas ortopedas Marijus Aleksiejūnas, burnos, veido ir žandikaulių chirurgas Simonas Grybauskas,
gyd. odontologas ortopedas Rolandas Viliamas, gyd. odontologė ortopedė Lyra Žemrietienė.
LR odontologų rūmų padėkos raštus gavo: 2013 m. – gyd. odontologas Gediminas Šlepikas,
dantų technikė Daiva Pranulienė, 2014 m. – gyd. odontologė Julija Lesevičienė, gyd. odontologė
Liucija Petrauskaitė-Snarskienė, burnos higienistė Jurgita Burbienė, dantų technikas Gytenis
Kazimieras Jautakas, gyd. odontologė Eugenija Gražina Grinevičienė, gydytojo odontologo
padėjėja Veronika Katinienė.
2015 m. Lietuvos Respublikos Vyriausybės padėkos raštais apdovanoti gyd. vaikų odontologė
doc. dr. Vilma Brukienė ir gyd. endodontologė doc. dr. Anastazija Tutkuvienė.
Turime ir dėl ko sunerimti. Juk nuo pat Rūmų įsteigimo 50 proc. pacientų skundų yra dėl Vilniaus
krašte dirbančių odontologų darbo. Per pastaruosius porą metų išnagrinėti 26 skundai. Vien
per 2014 metus gauta ir išnagrinėta 11, o per 2015-uosius – 15 skundų. Dažniausiai pacientai
skundžiasi dėl protezavimo ir estetinio plombavimo, nors pastaruoju metu daugėja nusiskundimų
dėl implantacijos. Pacientų skundų nagrinėjimas, be abejo, atima nemažai laiko, energijos, todėl
norėtume nuoširdžiai padėkoti mūsų skyriaus gydytojams odontologams dr. P. Kalesinskui, R.
Viliamui, L. Žemrietienei, V. Kygai, J. Ravickui ir visiems, negailintiems nei pastangų, nei laiko,
opiems ir sudėtingiems mūsų kolegų konfliktams su pacientais ištirti. Skyrius turi vadovautis
savitarpio supratimu ir stengtis patarti bei kvalifikuotai spręsti konfliktus. Visiems Vilniaus teritorinio
skyriaus nariams ir kolegoms linkime sveikatos, kantrybės, santarvės.

LR odontologų rūmų
Vilniaus teritorinio skyriaus vadovė Vilija Bučienė
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RŪMŲ KOMISIJOS
Rūmų taryba, vadovaudamasi LR Odontologų rūmų įstatymu ir Rūmų statutu, steigia Rūmų
komisijas, tvirtina jų nuostatus ir darbo reglamentus.
Rūmams valstybės suteiktoms funkcijoms – odontologams ir odontologinės priežiūros (pagalbos)
įstaigoms licencijuoti – atlikti skiriamas išskirtinis tiek Odontologų rūmų, tiek valstybinių institucijų
dėmesys. Todėl Odontologų licencijavimo komisija ir Odontologinės priežiūros (pagalbos) įstaigų
licencijavimo komisija yra Rūmų tarybos įkurtos nuolatinės komisijos. Jas sudaro 7 asmenys – atitinkamai
po 4 narius skiria Rūmų taryba ir po 3 narius – Sveikatos apsaugos ministras. Todėl šių komisijų darbe
nuo pat pradžių dalyvauja ir Sveikatos apsaugos ministerijos deleguoti kompetentingi specialistai.
Kiekvienais metais ir kas mėnesį valstybinėms institucijoms apie Odontologų ir Odontologinės
priežiūros (pagalbos) įstaigų licencijavimo komisijų veiklą, išduotas, sustabdytas, panaikintas ar
patikslintas licencijas teikiamos detalios ataskaitos. Tiek odontologams, tiek odontologinės priežiūros
(pagalbos) įstaigoms išduodamas licencijas tvirtina Rūmų tarybos pirmininkas bei Sveikatos apsaugos
ministras. Kiekvienais metais apie atliktus darbus, problemas komisijos detaliai atsiskaito Rūmų tarybai.
Rūmų taryba uždaviniams įgyvendinti ir funkcijoms realizuoti įsteigė šias komisijas:
1) Odontologų profesinės kompetencijos vertinimo komisiją (ją sudaro 7 nariai, kuriuos tvirtina
Rūmų taryba);
2) Burnos priežiūros specialistų komisiją (ją sudaro 7 nariai: šeši nariai – burnos priežiūros
specialistai ir vienas – gydytojas odontologas ar gydytojas odontologas specialistas; juos
tvirtina Rūmų taryba);
3) Odontologų ir odontologinės priežiūros (pagalbos) įstaigų reklamos priežiūros komisija (ją
sudaro 7 nariai, kuriuos tvirtina Rūmų taryba);
4) Socialinių reikalų ir privalomojo civilinės atsakomybės draudimo priežiūros komisiją (ją
sudaro 7 nariai, kuriuos tvirtina Rūmų taryba);
5) Profesinės praktikos apibendrinimo komisiją (ją sudaro 7 nariai, kuriuos tvirtina Rūmų taryba);
6) Norminių aktų rengimo komisiją (ją sudaro 7 nariai, kuriuos tvirtina Rūmų taryba);
7) Viešųjų ryšių komisiją (ją sudaro 7 nariai, kuriuos tvirtina Rūmų taryba);
8) Profilaktikos programų koordinavimo komisiją (ją sudaro 7 nariai, kuriuos tvirtina Rūmų taryba);
9) Neformaliojo švietimo komisiją (ją sudaro 7 nariai, kuriuos tvirtina Rūmų taryba);
10) Etikos ir procedūrų komisiją; (ją sudaro 7 nariai, kuriuos tvirtina Rūmų taryba);
11) Aprobavimo komisiją.
Trumpalaikiams ar siauresnės paskirties klausimams, konkretiems pavedimams vykdyti visuotinis
Rūmų narių susirinkimas ar Rūmų taryba gali sudaryti laikinąsias komisijas.

ODONTOLOGŲ LICENCIJAVIMO KOMISIJA
Komisijos pirmininkė – Rūmų tarybos pirmininko pavaduotoja, gyd. endodontologė
doc. dr. Anastazija Tutkuvienė
Komisijos nariai: gyd. odontologas, gyd. burnos chirurgas Romas Abunevičius, gyd. odontologė
ortopedė Elvyra Kameneckienė, dantų technikė Laimutė Šulinskienė, Valstybinės akreditavimo
sveikatos priežiūros veiklai tarnybos prie Sveikatos apsaugos ministerijos Specialistų licencijavimo
skyriaus vedėja Audra Knyvienė, gyd. ortodontė, Vilniaus universiteto Medicinos fakulteto
Odontologijos instituto doc. dr. Laura Linkevičienė, gydytojas odontologas ortopedas prof.
dr. Algimantas Antanas Šurna.
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Odontologų licencijavimo komisijos pirmininkė
doc. dr. Anastazija Tutkuvienė
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ODONTOLOGINĖS PRIEŽIŪROS (PAGALBOS) ĮSTAIGŲ
LICENCIJAVIMO KOMISIJA
Komisijos pirmininkas – Rūmų tarybos pirmininko pavaduotojas, dantų technikas Petras Ralys.
Komisijos nariai: gydytoja odontologė Erminija Guzaitienė, gydytoja odontologė Violeta
Raslanienė, gydytojas burnos, veido ir žandikaulių chirurgas doc. dr. Dalius Sakavičius, Lietuvos
Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos LNSS koordinavimo ir sveikatos sveikatos
priežiūros įstaigų valdybos Antrinio ir tretinio lygio koordinavimo skyriaus vyriausioji specialistė
Viktorija Buzytė, gydytojas burnos, veido ir žandikaulių chirurgas, Lietuvos sveikatos mokslų
universiteto ligoninės VšĮ Kauno klinikų Veido ir žandikaulių chirurgijos klinikos vadovas
prof. habil. dr. Ričardas Kubilius, Valstybinė akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnyba
prie Sveikatos apsaugos ministerijos Įstaigos vertinimo skyriaus vedėja Jolanta Sruogienė.
Trečiosios kadencijos komisija buvo sudaroma du kartus. Iki 2015 m. balandžio komisijoje
dirbo Sveikatos apsaugos ministerijos skirti asmenys: Lietuvos sveikatos mokslų universiteto
Odontologijos fakulteto prof. Algimantas Antanas Šurna, Lietuvos Respublikos sveikatos
apsaugos ministerijos Teisės departamento direktorė Nerija Stasiulienė, Lietuvos Respublikos
sveikatos apsaugos ministerijos Asmens sveikatos departamento Specializuotos medicinos
pagalbos skyriaus vedėjas Arūnas Anužis. Nuo 2015 m. balandžio Sveikatos apsaugos
ministerija delegavo kitus tris specialistus: Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Odontologijos
fakulteto prof. habil. dr. Ričardas Kubilius, Sveikatos apsaugos ministerijos Sveikatos priežiūros
departamento Pirminio lygio koordinavimo skyriaus vyriausiąją specialistę Viktoriją Buzytę,
Sveikatos apsaugos ministerijos Valstybinės akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnybos
Įstaigų licencijavimo skyriaus vedėją Jolantą Sruogienę.

Odontologinės priežiūros (pagalbos) įstaigų licencijavimo komisija

Šios, trečiosios, kadencijos komisijoje dirba keturi Rūmų deleguoti atstovai: Lietuvos sveikatos
mokslų universiteto Odontologijos fakulteto doc. dr. Dalius Sakavičius, gydytoja odontologė
Violeta Raslanienė, gydytoja odontologė Erminija Guzaitienė ir dantų technikas Petras Ralys.
Komisijos pirmininkas – Petras Ralys.
Priimdama sprendimus Odontologinės priežiūros (pagalbos) įstaigų licencijavimo komisija
vadovaujasi šiais dokumentais: visuotiniame Odontologų rūmų narių suvažiavime patvirtintu
Lietuvos Respublikos odontologų rūmų statutu, Lietuvos Respublikos odontologų rūmų
įstatymu, Odontologinės priežiūros (pagalbos) įstaigų licencijavimo taisyklėmis bei kitais teisės
aktais. Visuotiniame LR odontologų rūmų narių suvažiavime patvirtintu Lietuvos Respublikos
odontologų rūmų statutu, Lietuvos Respublikos odontologų rūmų įstatymu, Odontologinės
priežiūros (pagalbos) įstaigų licencijavimo taisyklėmis bei kitais teisės aktais.
Stengiantis tinkamai atlikti Rūmams pavestas valstybines funkcijas, parengtos odontologinės
priežiūros (pagalbos) įstaigų licencijų registro bei licencijų registro duomenų saugos nuostatos
ir Rūmai jomis griežtai vadovaujasi.
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Itin daug darbo rengiant įstaigų dokumentus komisijai atlieka Rūmų licencijavimo vyr. specialistė
G. Andraitė ir specialistė M. Šneiderytė. Jos konsultuoja įstaigų vadovus bei atsakingus asmenis,
pataria, kaip sklandžiau pateikti įstaigų dokumentus licencijai gauti. Kad įstaigoms tektų mažesnė
biurokratinė našta, Rūmų darbuotojos viešai prieinamose duomenų bazėse randa kitus reikalingus
dokumentus, kuriuos reikia pateikti komisijai.
Pirmasis Odontologinės priežiūros (pagalbos) įstaigų licencijavimo komisijos posėdis įvyko
2004 m. lapkričio 16 d. ir iki 2016 kovo 1 d. surengti jau 128 komisijos posėdžiai, odontologinės
priežiūros (pagalbos) įstaigoms išduota 2440 licencijų.
Ataskaitiniu laikotarpiu – nuo 2012 m. iki 2016 m. kovo 1 d. – įvyko 47 komisijos posėdžiai. Per
ketverius trečiosios kadencijos komisijos veiklos metus odontologinėms įstaigoms išduotos 399
licencijos, patikslinti 550 įstaigų licencijų duomenys, 29 įstaigoms išduoti licencijų dublikatai.
Šiuo laikotarpiu licencijų galiojimas sustabdytas 5 įstaigoms, 75 – licencijų galiojimas panaikintas.

Odontologinės priežiūros (pagalbos) įstaigų licencijavimo komisijos pirmininkas
Petras Ralys

BURNOS PRIEŽIŪROS SPECIALISTŲ KOMISIJA
Komisijos pirmininkė – burnos higienistė Rima Adomaitienė.
Komisijos nariai: gyd. odontologo padėjėja Virginija Gailienė, gydytojo odontologo padėjėja
Teresė Ravickienė, dantų technikas Donatas Verenis, dantų technikas Alvydas Kavaliauskas, dantų
technikas Žydrūnas Raščius, gydytojas odontologas Julius Vyšniauskas; 2015 metais į komisijos
sudėtį buvo įtraukta burnos higienistė Valė Žemaitė.
Burnos priežiūros specialistų komisijos veikla reglamentuojama Odontologų rūmų tarybos
patvirtintomis nuostatomis. Komisija renka, kaupia ir apibendrina informaciją, susijusią su burnos
priežiūros specialistų darbu, sprendžia aktualius burnos priežiūros praktikos klausimus, glaudžiai
bendradarbiauja su kitomis komisijomis, nagrinėja Rūmų narių siūlymus ir skundus, susijusius
su burnos priežiūros praktika, atlieka kitą Rūmų tarybos pavestą darbą. Per ataskaitinį laikotarpį
buvo svarstomi burnos priežiūros specialistų apdovanojimų, Burnos higienos studijų programos
gretutinės odontologijos priežiūros šakos Šiaulių valstybinėje kolegijoje klausimai.
2014 m. vasario mėn. nagrinėtas burnos priežiūros specialistų rengimo Lietuvos aukštosiose
mokyklose klausimas, pateiktos ataskaitos, kiek parengiama burnos higienistų, gydytojų odontologų
padėjėjų ir dantų technikų.
2014 m. spalį Lietuvos burnos higienistų draugija, Lietuvos aukštosios mokyklos, vykdančios
burnos higienos studijų programą, bei Burnos priežiūros specialistų komisija pradėjo tyrimą, kuriuo
siekta išsiaiškinti, ar ne per daug parengiama burnos higienistų, nes tokias studijų programas
renkasi vis daugiau studentų.
2013 m. bendradarbiaujant su Rūmų Profilaktikos programų koordinavimo komisija parengta
penkių valandų mokymo programa visuomenės sveikatos specialistams, dirbantiems vaikų
ugdymo įstaigose. Į ją įtraukti odontologinių ligų epidemiologijos ir profilaktikos klausimai.
Trakuose, Kaune, Klaipėdoje, Šiauliuose ir Panevėžyje surengti mokymai, kuriuose dalyvavo 320
visuomenės sveikatos specialistų.
Komisijos nariai aktyviai dalyvavo tobulinimosi ir kituose renginiuose, plėtojo šviečiamąją veiklą
ir atstovavo Rūmams, skaitė paskaitas tobulinimo renginiuose, skirtuose burnos priežiūros
specialistams. Komisijos nariai dažnai kviečiami dalyvauti vertinant burnos priežiūros specialistus
Lietuvos aukštosiose mokyklose, recenzuoti baigiamuosius darbus. Lietuvos burnos higienistų
draugijos kvietimu Rūmų Burnos priežiūros specialistų komisijos nariai dalyvavo minint Burnos
sveikatos dieną Lietuvos didžiųjų miestų prekybos centruose bei sveikatos priežiūros įstaigose.
Komisijos nariai leidžia atnaujintą leidinį „Infekcijos kontrolė odontologijos praktikoje“.

Burnos priežiūros specialistų komisijos pirmininkė
Rima Adomaitienė
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NEFORMALIOJO ŠVIETIMO KOMISIJA
Komisijos pirmininkas – gyd. odontologas, gyd. burnos, veido ir žandikaulių chirurgas dr. Gintaras
Janužis.
Komisijos nariai: gyd.odontologas ortopedas doc. dr. Juozas Jonaitis, gyd. burnos, veido ir
žandikaulių chirurgas doc. dr. Dalius Sakavičius, gyd. ortodontė dr. Laura Linkevičienė (iki
2015 12 18), gyd. odontologas ortopedas med. dr. Jonas Junevičius (nuo 2015 12 18), gyd.
odontologas Virgilijus Kairys, gyd. periodontologas Algirdas Puišys (iki 2015 12 18), gyd. vaikų
odontologė doc. dr. Vima Brukienė (nuo 2015 12 18), dantų technikas Žydrūnas Raščius.
Neformaliojo švietimo komisijos sekretorius Paulius Šeikus.
LR odontologų rūmų Neformaliojo švietimo komisija per pastarųjų 4 metų kadenciją tinkamai
pristatė ne tik savo, bet ir visų Rūmų veiklą. Tai vienintelė komisija, kurios veikla turi būti
užtikrinama visus metus, jos sprendimai turi būti priimami nuolatos atsižvelgiant į pateiktas
renginių organizatorių paraiškas. Dėl griežto veiklos reglamentavimo komisijos narių darbas buvo
vertinamas ypač griežtai, todėl 2015 m. gruodžio 18 d. Rūmų tarybai buvo pateiktas prašymas
pakeisti komisijos sudėtį, kad būtų užtikrinta efektyvi ir nepriekaištinga jos veikla.

Pagrindinė komisijos veikla – vertinti ir registruoti renginius, skirtus Lietuvos gydytojams odontologams
ir burnos priežiūros specialistams. Tai leidžia siekti geresnės renginių kokybės ir tobulinti profesinę
kvalifikaciją. Įvertintų renginių skaičius pateikiamas lentelėje. Atsakingai vertindami lektorius, paskaitų
kokybę ir skiriamas tobulinimo valandas komisijos nariai dažnai iš renginių organizatorių reikalauja
papildomos informacijos, o kartais visiškai atsisako registruoti renginius.
Neformaliojo švietimo komisija dalyvauja vertinant gydytojų odontologų tobulinimosi kokybę,
ar ji atitinka reglamentuojamąsias procedūras. Iki 2014 m. gruodžio 31 d. įvertintos 27 paraiškos
įteisinti reglamentuojamąsias procedūras, tačiau, įvertinusi tobulinimosi kokybę ir kitus svarbius
aspektus, komisija nusprendė patenkinti tik 24 prašymus.
Be pagrindinės veiklos, komisija ir jos sekretorius Paulius Šeikus aktyviai dirbo tobulinant IT galimybes.
Buvo pagerinta informacijos apie renginius sklaida - dabar racionaliau kaupiami, apdorojami ir
panaudojami duomenys apie renginius, jų dalyvius. Todėl atnaujinta www.odontologurumai.lt
svetainė su nauju renginių kalendoriumi, taip pat – tobulinimo renginių registras, sukurtas tobulinimo
renginių vertinimo portalas, kuriuo naudodamiesi Neformaliojo švietimo komisijos nariai gali bet
kada įvertinti renginius. Portale įdiegtas komisijos elektroninis balsavimas, pateikiama pirmininko
galutinė išvada, o tai ypač svarbu, nes komisijos nariai privalo įvertinti ir pateikti nuomonę per kelias
dienas. Sukūrus elektroninių sertifikatų modulį, organizatoriai gali savarankiškai išsispausdinti dalyvių
sertifikatus, dėl šio modulio visą informaciją apie odontologų ir burnos specialistų tobulinimąsi gauna
Rūmų licencijavimo komisija. Atnaujinus renginių organizatorių portalą tapo lengviau registruoti
tobulinimo renginius. Dabar dalyviai gali užsiregistruoti į Rūmų reginius internetu.
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Šios naudingos permainos, žinoma, turėjo būti įteisintos teisiniais aktais. Komisija pateikė svarstyti
šias pataisas (jos buvo patvirtintos Rūmų tarybos):
2012 m. gruodžio 14 d. tarybos nutarimas Nr. 12/TN-116
2013 m. sausio 25 d. tarybos nutarimas Nr. 13/TN-09
2013 m. kovo 22 d. tarybos nutarimas Nr. 13/TN-20
2013 m. lapkričio 15 d. tarybos nutarimas Nr. 13/TN-81
2014 m. rugpjūčio 29 d. tarybos nutarimas Nr. 14/TN-35
2015 m. rugsėjo 7 d. prezidiumo nutarimas Nr. 15/PN-27
2016 m. sausio 22 d. tarybos nutarimas Nr. 16/TN-05

Neformaliojo švietimo komisijos pirmininkas
dr. Gintaras Janužis

ODONTOLOGŲ IR ODONTOLOGINĖS PRIEŽIŪROS (PAGALBOS)
ĮSTAIGŲ REKLAMOS PRIEŽIŪROS KOMISIJA
Komisijos pirmininkas – gyd. odontologas, gydytojas burnos chirurgas Sigitas Kriaučiūnas.
Komisijos nariai: gyd. odontologas Julius Vyšniauskas, gyd. odontologas ortopedas Jonas
Masilionis, gyd. odontologė Santa Miežinienė, gyd. odontologė ortopedė Vilija Bučienė,
burnos higienistė Sonata Vaitiekaitienė, gyd. odontologas Paulius Šeikus.
Ataskaitiniu laikotarpiu Odontologų ir odontologinės priežiūros (pagalbos) įstaigų reklamos
priežiūros komisija papildė ir pakeitė Odontologinės priežiūros įstaigų reklamos priežiūros
komisijos nuostatus, buvo leista balsuoti internetu.
Inicijuotas odontologų profesinės etikos kodekso pakeitimo projektas. Jame siūloma
pakeisti etikos kodekso VI skyrių „Gydytojų odontologų ir / ar odontologinės priežiūros
(pagalbos) įstaigų reklama“ bei VII skyrių „Gydytojų odontologų ir / ar odontologinės
priežiūros (pagalbos) įstaigų elektroninė komercija“, LR odontologų rūmų įstatymo 6
straipsnio 3 dalį ir 10 straipsnio 4 dalį (be Civilinio kodekso ir Asociacijų įstatymo valdymo
organui priskirtų funkcijų, Rūmų taryba nustato bei tvirtina odontologų ir odontologinės
praktikos (pagalbos) įstaigų veiklos (praktikos) reklamos naudojimo reikalavimus ir
kontrolės tvarką).
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Konferencija „Odontologas ar reklamos agentas, kur riba“

Ataskaitiniu laikotarpiu buvo gautas Vilniaus odontologijos įmonių 26 savininkų kreipimasis
dėl odontologinių paslaugų reklamos reglamentavimo. Į susitikimą dėl odontologų paslaugų
reklamos reglamentavimo atvyko vos 6 atstovai. Jiems buvo išaiškinti reikalavimai, turintys atitikti
LR Reklamos įstatymą bei Odontologų profesinės etikos kodeksą.
Dėl agresyvios ir netinkamos odontologinių aparatų / implantantų reklamos komisija surengė
konferenciją „Odontologas ar reklamos agentas, kur riba“. Joje dalyvavo reklamą Lietuvoje
prižiūrinčių institucijų – LR konkurencijos tarybos ir Valstybinės vartotojų teisių apsaugos
tarnybos – atstovai, taip pat Rūmų Etikos ir procedūrų komisija bei implantatus ir dantų balinimo
priemones reklamuojančių įmonių atstovai. Konferencijos metu buvo išaiškintos daromos klaidos
reklamuojant odontologų paslaugas ir medicininius prietaisus. Nuspręsta, kaip turėtų būti pateikta
reklama internetinėse svetainėse ir spaudoje.
Nutarta:
1. Kreiptis į Valstybinę vartotojų teisių apsaugos tarnybą bei Rūmų Etikos ir procedūrų komisiją,
kad jos paaiškintų dėl odontologijos įmonių ir odontologų galimai netinkamos reklamos.
2. Odontologinius aparatus ir medžiagas gali reklamuoti tik oficialūs gamintojų atstovai, turintys
gamintojų leidimus.
Ataskaitiniu laikotarpiu surengtas susitikimas su internetinės svetainės www.manodakataras.lt
atstovu. Remiantis odontologų profesinės etikos kodeksu ir Reklamos įstatymu, aptartos ir nurodytos
gairės, kaip reikėtų skelbti odontologų reklamą šioje internetinėje svetainėje.
Siūlyta kartu su Lietuvos bioetikos komitetu svarstyti sveikatos priežiūros paslaugų reklamos
etikos principus, kartu su Gydytojų sąjungos ir farmacininkų atstovais pateikti rekomendacijas
dėl LR reklamos įstatymo pakeitimų, susijusių su medicininių, odontologų paslaugų bei aparatų,
vaistinių preparatų reklama.
Ataskaitiniu laikotarpiu aptarta daugybė odontologijos įmonių internetinių svetainių, reklaminių
straipsnių, neatitinkančių Reklamos įstatymo ir Odontologų profesinės etikos kodekso reikalavimų.
Kreiptasi į odontologijos įmonių ir kabinetų savininkus bei odontologus dėl faktų, neatitinkančių
reklamos kriterijų. Jei kiltų neaiškumų, rekomenduota kreiptis į Rūmų Odontologų ir odontologinės
priežiūros (pagalbos) įstaigų reklamos priežiūros komisiją ir taip spręsti problemas.

Odontologų ir odontologinės priežiūros (pagalbos)
įstaigų reklamos priežiūros komisijos pirmininkas
Sigitas Kriaučiūnas
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SOCIALINIŲ REIKALŲ IR PRIVALOMOJO CIVILINĖS ATSAKOMYBĖS
DRAUDIMO PRIEŽIŪROS KOMISIJA
Komisijos pirmininkė – gyd. odontologė Ramunė Kiaunienė.
Komisijos nariai: gyd. odontologė Erminija Guzaitienė, gyd. odontologė Violeta Raslanienė, gyd.
odontologas ortopedas dr. Jonas Junevičius, gyd. odontologas Edmondas Ratkus, gyd. odontologo
padėjėja Rita Žydeliūnienė, dantų technikas Alvydas Kavaliauskas.
Komisija yra kolegialus organas, priimantis sprendimus Rūmų narių socialinių reikalų bei privalomojo
civilinės atsakomybės draudimo priežiūros klausimais.
Komisijos tikslas ir veiklos gairės – rūpintis Rūmų narių socialine gerove, užtikrinti, kad būtų laikomasi
Privalomojo civilinės atsakomybės draudimo įstatymo nuostatų, stebėti ir analizuoti draudimo
įmonių, draudimo brokerių įmonių, nepriklausomų draudimo tarpininkų veiklą Rūmų narių atžvilgiu,
dalyvauti nagrinėjant ginčus su draudikais, tam pasitelkti kompetentingus specialistus, įmones ar
organizacijas. Rūmų nariams primename, kad prievolė draustis už pacientams padarytą žalą išlieka,
tačiau yra galimybė draustis ir savanoriškuoju draudimu. Atkreipiame dėmesį į Sveikatos apsaugos
ministerijos įstatymo 25 straipsnio (Sveikatos priežiūros įstaigų civilinės atsakomybės draudimas
ir jo kontrolė) 1 punktą („Kiekviena sveikatos priežiūros įstaiga, prieš pradėdama teikti sveikatos
priežiūros paslaugas, draudžia savo civilinę atsakomybę privalomuoju ir (ar) savanoriškuoju civilinės
atsakomybės draudimu turtinei ir neturtinei žalai atlyginti.“) ir 3 punktą („Minimalią draudimo sumą
vienam draudžiamajam įvykiui ir minimalią draudimo sumą visiems draudžiamiesiems įvykiams
per vienus draudimo sutarties galiojimo metus nustato Vyriausybė ar jos įgaliota institucija.“).
Rūmų nariai turėtų ypač atidžiai susipažinti su draudimo taisyklėmis, nes draudžiant įstaigą
privalomuoju civilinės atsakomybės draudimu už pacientams padarytą žalą draudimo taisykles
nustato Sveikatos apsaugos ministerija, o draudžiant įstaigą savanoriškuoju civilinės atsakomybės
draudimu – laikomasi kiekvienos draudimo įmonės patvirtintų draudimo taisyklių.
Komisija priima Rūmų narių prašymus socialinei paramai gauti, taip pat prašymus leisti
nemokėti Rūmų nario mokesčio. Atkreipiame dėmesį, kad prašymai turi būti motyvuoti ir pagrįsti
atitinkamais dokumentais. Taip pat norime priminti, kad komisijos siūlymu ir Rūmų tarybos
nutarimu nustatyta atleidimo nuo Rūmų nario mokesčio mokėjimo tvarka. Jei asmuo, kuris turi
galiojančią praktikos licenciją, tačiau nedirba pagal specialybę, kreipiasi į komisiją su prašymu
atleisti nuo prievolės mokėti Rūmų nario mokestį, toks prašymas nėra motyvuotas ir komisija
neturi pagrindo atleisti nuo prievolės mokėti Rūmų nario mokestį. Motyvuotais prašymais
laikomi tokie, kai Rūmų narys kreipiasi dėl paramos sunkios ligos ar nelaimės atveju ir pateikia
atitinkamus su prašymu susijusius dokumentus.
Per ataskaitinį laikotarpį komisija surengė keturiolika posėdžių, jų metu buvo svarstomi Rūmų
narių prašymai socialinei paramai gauti, atleisti nuo Rūmų nario mokesčio, pateikta pasiūlymų
dėl bendradarbiavimo su draudimo kompanijomis. Rūmų tarybai buvo pateikta pasiūlymų dėl
socialinės pašalpos dydžio („Dėl 2013 m. rugsėjo mėn. 27d. Nr.13/TN-71 tarybos nutarimo pataisų“).
Atkreipiame dėmesį į aprašą, kuriuo vadovaudamasi komisija svarsto, ar skirti paramą (tarybos
nutarimas „Dėl Rūmų paramos skyrimo tvarkos 2015.04.24 Nr.15/TN-21“):
1. Rūmų nario pateiktas argumentuotas prašymas dėl paramos skyrimo nelaimės ar sunkios
ligos atveju.
2. Prašymą patvirtinantys dokumentai: išrašai iš medicininių dokumentų, šeimos sunkią finansinę
padėtį įrodantys dokumentai;
3. Mirus Rūmų nariui, jo šeima gali kreiptis dėl vienkartinės finansinės paramos, jei liko našlaičiais
nepilnamečiai vaikai ir likęs sutuoktinis arba nepilnamečių vaikų globėjas dokumentais gali
pagrįsti savo sunkią finansinę padėtį ar nedarbą.
4. Rūmai 1 (vienerių) metų laikotarpiui nuo prašymo pateikimo dienos gali suteikti finansinę paramą,
leisti nemokamai rinkti profesinės kvalifikacijos tobulinimosi valandas Rūmų organizuojamuose
renginiuose, sumažinti privalomą mokėti Rūmų nario mokestį arba visiškai nuo jo atleisti.

Socialinių reikalų ir privalomojo civilinės atsakomybės draudimo priežiūros komisijos
pirmininkė Ramunė Kiaunienė
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APROBAVIMO KOMISIJA
Komisijos pirmininkas – gyd. odontologas, gyd. odontologas ortopedas Jonas Ravickas.
Komisijos nariai: gyd. odontologė, gyd. endodontologė prof. dr. Vita Mačiulskienė, gyd. odontologė
dr. Rūta Bendinskaitė.
Per ataskaitinius ketverius metus komisija dirbo su bendrovėmis „Procter&Gamble International SA“,
UAB „Wrigley Baltics“, „Colgate-Palmolive Baltic States Ltd“, „Division of Cilag GMBH International“,
„Blend-A-Med“, UAB „BIOK laboratorija“, „Sia Procter&Gamble Marketing Latvia“, UAB „King David
Interstate Tours“, „Johnson&Johnson“, „Berlin Chemie“. Buvo įvertinti aprobacijai pateikti produktai
ir pasirašytos aprobacijos sutartys.
Rūmų Aprobavimo komisija stebėjo, ar nepablogėjo patvirtintų produktų kokybė, ar reklamoje
nenaudojami aprobavimo sutartyse nenumatyti savavališki tekstai, ar bendrovės nenaudoja
Rūmų logotipo ir tekstų pasibaigus sutarties galiojimo laikui.

Aprobavimo komisijos pirmininkas
Jonas Ravickas

PROFESINĖS PRAKTIKOS APIBENDRINIMO KOMISIJA
Komisijos pirmininkas – gyd. odontologas ortopedas Rolandas Pletkus.
Komisijos nariai: gyd. odontologas Virgilijus Kairys, gyd. odontologas, gyd. burnos chirurgas Sigitas
Kriaučiūnas, gyd. odontologas ortopedas Jonas Masilionis, gyd. odontologas Rimas Milvidas, gyd.
odontologas Šarūnas Ratkus, gyd. odontologo padėjėja Teresė Ravickienė.
Ataskaitiniu laikotarpiu Rūmų Profesinės praktikos apibendrinimo komisija kartu su kitomis Rūmų
struktūromis ar išoriniais partneriais vadovaudamasi veiklos gairėmis nagrinėjo ar dalyvavo
sprendžiant šiuos klausimus:
1. Kuriant bendrą, pagrįstą mokslo ir praktikos įrodymais metodą bedančių apatinių žandikaulių
likusio kaulo aukščiui matuoti, kad Odontologų rūmai galėtų pateikti Sveikatos apsaugos ministerijai
jį patvirtinti ir ši įtrauktų jį į kompensacijos už dantų protezavimą tvarką.
2. Renkant mokslinius ir klinikinius duomenis bedančių apatinių žandikaulių protezavimo prognozei
ir tuo remiantis siūlyti keisti likusio apatinio žandikaulio kaulo aukščio limitą kompensacijos
už dantų protezavimą dydžiui įvertinti nuo 12 iki 15 mm, kad Odontologų rūmai galėtų teikti
Sveikatos apsaugos ministerijai ir ši tai įtrauktų į kompensacijos už dantų protezavimą tvarką.
3. Renkant mokslinius ir klinikinius duomenis apie vaikų dantų protezavimą optimaliais metodais
ir tuo remiantis siūlyti tikslinti vaikų dantų protezavimo kompensacijos limitus.
4. Kuriant odontologinių įmonių savanoriškos akreditacijos, optimizuojant burnos sveikatos
priežiūros paslaugų teikimo vadybą, tvarką ir nagrinėjant jos kūrimo patirtį.
Komisija dėkoja visiems padėjusiems jos veikloje.

Profesinės praktikos apibendrinimo komisijos pirmininkas
Rolandas Pletkus

ODONTOLOGŲ PROFESINĖS KOMPETENCIJOS VERTINIMO KOMISIJA
Komisijos pirmininkas – gyd. burnos, veido ir žandikaulių chirurgas, LSMU Odontologijos fakulteto
dekanas, LSMU Veido ir žandikaulių chirurgijos klinikos vadovas prof. habil. dr. Ričardas Kubilius
Komisijos nariai: gyd. vaikų odontologė prof. habil. dr. Irena Balčiūnienė, gyd. odontologas, gyd.
burnos, veido ir žandikaulių chirurgas dr. Gintaras Janužis, gyd. odontologas ortopedas Rolandas
Pletkus, dantų technikas Žydrūnas Raščius, gyd. ortodontas prof. Antanas Šidlauskas, gydytoja
endodontologė doc. dr. Anastazija Tutkuvienė.
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Komisijos tikslas – užtikrinti, kad odontologijos ir burnos priežiūros praktiką vykdytų tik
kompetentingi, gerai savo sritį išmanantys gydytojai odontologai, gydytojai odontologai
specialistai, burnos higienistai, gydytojo odontologo padėjėjai, dantų technikai. Komisija atlieka
šias funkcijas: vertina specialistų profesinę kompetenciją, taip pat ar specialistai dėl savo sveikatos
būklės gali atlikti profesines pareigas.
Per visą laikotarpį komisija patikrino aštuonių gydytojų odontologų profesinę kompetenciją, buvo
priimti atitinkami nutarimai. Skyrius norėtų ir linkėtų, kad nė vienas gydytojas odontologas ar
burnos priežiūros specialistas nebūtų atsiųstas į komisiją profesinei kompetencijai patikrinti, kad
nė vienam gydytojui odontologui ar burnos priežiūros specialistui nereikėtų pasijusti ,,studentu“
prieš komisiją. Komisija visiems linki domėtis naujovėmis, tobulėti profesinėje srityje, mokytis
iš svetimų ir iš savo klaidų, nuoširdžių gydytojo ir paciento bei kolegiškų tarpusavio santykių.

Odontologų profesinės kompetencijos vertinimo komisijos pirmininkas
prof. habil. dr. Ričardas Kubilius

NORMINIŲ AKTŲ RENGIMO KOMISIJA
Komisijos pirmininkė – gyd. odontologė Santa Miežinienė.
Komisijos nariai: gyd. burnos chirurgas Vytautas Bosas, gyd. odontologo padėjėja Virginija Gailienė,
gyd. odontologas Rimas Milvydas, dantų technikas Petras Ralys, gyd. odontologas ortopedas
Alvydas Šeikus, gyd. ortodontas doc. Arūnas Vasiliauskas.
Komisija rengia įstatymų, įstatymų įgyvendinamųjų teisės aktų ir kitų norminių aktų projektus
gydytojų odontologų ir burnos priežiūros specialistų veiklos, odontologinės praktikos organizavimo
ir gerinimo klausimais. Remiantis komisijos veiklos nuostatomis, komisija atstovauja Rūmams
valstybės ir valdymo institucijose, dalyvauja jų sudarytose darbo grupėse ir komisijose, rengiant
bei derinant norminių aktų projektus; pagal kompetenciją teikia konsultacijas Rūmų nariams ir
teritoriniams skyriams; bendradarbiauja su Rūmų nuolatinėmis komisijomis ir kitomis institucijomis;
Rūmų tarybai teikia informaciją, kaip rengiami ir derinami teisės aktai, supažindina su ekspertų
pasiūlymais bei išvadomis ir savo priimtais sprendimais; teikia pasiūlymus Rūmų tarybos pirmininkui
svarstant teisės aktų projektus, kad vėliau Rūmų tarybos posėdyje būtų priimtas sprendimas.
Per ataskaitinį laikotarpį komisija atstovavo Rūmams LR sveikatos apsaugos ministerijoje,
Ūkio ministerijoje, Valstybinėje ligonių kasoje, Teritorinėse ligonių kasose, Seimo Sveikatos
reikalų komitete, Regionių savivaldybių sudarytose komisijose (Panevėžio miesto savivaldybės
Bendruomenės sveikatos taryboje), universitetuose, kolegijose. Dalyvavo šių institucijų sudarytose
darbo grupėse ir komisijose, rengiant bei derinant norminių aktų projektus pacientų ir odontologų
bendruomenės labui.
Komisija pagal kompetenciją teikė konsultacijas Rūmų nariams bei teritoriniams skyriams, taip
pat bendradarbiavo su Rūmų nuolatinėmis ir laikinosiomis komisijomis, sudarytomis darbo
grupėmis ir kitomis institucijomis, teikė siūlymus Rūmų tarybos pirmininkui svarstant norminių
aktų projektus, kad vėliau Rūmų tarybos posėdyje būtų priimtas sprendimas.

Norminių aktų rengimo komisijos pirmininkė
Santa Miežinienė

PROFILAKTIKOS PROGRAMŲ KOORDINAVIMO KOMISIJA
Komisijos pirmininkė – gyd. vaikų odontologė doc. dr. Vilma Brukienė
Komisijos nariai: gyd. vaikų odontologė prof. habil. dr. Irena Balčiūnienė, gyd. vaikų odontologė
doc. dr. Julija Narbutaitė, gyd. vaikų odontologė dr. Rasa Račienė, gyd. ortodontė dr. Vilija Berlin,
gyd. vaikų odontologė Rūta Žaliūnienė, burnos higienistė Rima Adomaitienė.
Komisijos veikla – šios kadencijos Profilaktikos programų koordinavimo komisijos prioritetinė veiklos
sritis – užtikrinti vaikų burnos sveikatą. Bendradarbiaujant su Sveikatos apsaugos ministerija inicijuoti
ir pradėti vaikų burnos ligų profilaktikos pokyčiai Lietuvoje nacionaliniu mastu. Tokią nuostatą lėmė
nepatenkinama vaikų sergamumo burnos ligomis padėtis šalyje bei epidemiologinių duomenų stoka.
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Komisija aktyviai dalyvavo rengiant ir įgyvendinant naują, 2013 metais įsigaliojusią vaiko sveikatos
pažymos redakciją. Ji papildyta ėduonies pažeistų, plombuotų ir išrautų dantų skaičiaus bei sąkandžio
anomalijų duomenimis. Siekdami sustiprinti šviečiamąjį darbą burnos ligų prevencijos srityje, išmokyti
visuomenės sveikatos specialistus skaityti ir interpretuoti naujosios pažymos duomenis, komisijos
nariai dalyvavo visuomenės sveikatos biurų atstovų surengtuose mokymuose.
Kadencijos laikotarpiu Profilaktikos programų koordinavimo komisija ėmėsi sujungti pavienes
universitetų, kolegijų, rūmų teritorinių skyrių ar privačių asmenų veiklas burnos ligų prevencijos srityje.
Teikta visokeriopa – informacinė, organizacinė, aprūpinimo burnos ligų profilaktikos priemonėmis
bei vaizdine medžiaga – pagalba. Ši veikla sulaukė didžiulio rėmėjų susidomėjimo, todėl Profilaktikos
programų koordinavimo komisija sukaupė nemažai burnos ligų profilaktikos priemonių ir jomis
aprūpino vaikus, suaugusiuosius, nėščiąsias ir senelius atokiausiuose šalies kampeliuose.

Parodų ir kongresų centre „Litexpo“ vykstančiame renginyje „Vaikų šalis” įrengtas stendas „Dantukų klubas“

Nuo 2013 metų Profilaktikos programų koordinavimo komisija aktyviai prisidėjo organizuojant
renginius, skirtus kasmetinei Burnos sveikatos dienai kovo 20-ają paminėti. Komisijos iniciatyva,
pasitelkiant pagalbon odontologijos studijų programos studentus, surengta daugybė šviečiamųjų
renginių vaikų darželiuose, mokyklose, vaikų globos bei senelių globos namuose ir kitose įstaigose.
Ilgą laiką odontologai negalėjo sutarti dėl fluoridų naudojimo dantų pastose. Dėl skirtingo gydytojų
odontologų ir odontologų specialistų požiūrio taip ir neprieita prie vieningos nuomonės dėl
fluoridų kiekio dantų pastose. Tai kėlė gydytojų odontologų ir pacientų nerimą. Profilaktikos
programų koordinavimo komisija inicijavo bendrą Vilniaus universiteto ir Lietuvos sveikatos mokslų
universiteto dėstytojų bei mokslininkų susitikimą. Jo metu buvo aptartos ir patvirtintos bendros
rekomendacijos gydytojams odontologams dėl fluoridų kiekio naudojimo dantų pastose skirtingais
amžiaus periodais – nuo pirmojo išdygusio danties iki visiško nuolatinio sąkandžio susiformavimo.
Nemažą dalį komisijos veiklos užėmė ir mokomosios
šviečiamosios medžiagos pacientams ir visuomenei
rengimas. Komisija koordinavo didžiulio dėmesio
sulaukusio leidinio tėvams „Apie vaikų dantis“ leidybą.
Bendradarbiaujant su Slaugos darbuotojų tobulinimosi
ir specializacijos centru visuomenei bei burnos sveikatos
priežiūros specialistams parengta mokomoji vaizdinė
medžiaga – filmas apie taisyklingą burnos higieną. Ne
kartą komisijos nariai dalyvavo televizijos bei radijo
šviečiamosiose laidose, taip pat prisidėjo 2015 ir 2016
metais gydytojams odontologams rengiant kalendorius.
Juose pateikta aktuali odontologams informacija, kaip
apskaičiuoti KPI ir kpi indeksus bei nustatyti laiką, kada
pradeda dygti vaikų dantys.
Knygelė "Odontologai rekomenduoja: apie vaikų dantis"

Komisijos nariai dirbo kartu su Sveikatos apsaugos ministerija. Aktyviai dalyvauta darbo grupėse
rengiant gydytojo vaikų odontologo išplėstinių konsultacijų teikimo tvarkos aprašą, atnaujinant
gydytojo vaikų odontologo normą, nacionalinę burnos sveikatos programą.

Profilaktikos programų koordinavimo komisijos pirmininkė
doc. dr. Vilma Brukienė
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VIEŠŲJŲ RYŠIŲ KOMISIJA
Komisijos pirmininkė – gyd. odontologė Violeta Raslanienė.
Komisijos nariai: gyd. odontologas Marijus Aleksiejūnas, gyd. odontologė ortopedė Vilija
Bučienė, gyd. vaikų odontologė doc. dr. Vilma Brukienė, gyd. odontologė Agnė Markevičienė,
gyd. odontologas dr. Povilas Kalesinskas, gydytoja odontologė Erminija Guzaitienė.
Komisija atstovauja Rūmams palaikant ryšius su visuomene. Ji informuoja visuomenę apie
Rūmų veiklą, palaiko grįžtamąjį ryšį, reaguoja į visuomenės poreikius, bendradarbiauja su
kitomis Lietuvos bei užsienio institucijomis, esant reikalui atstovauja Rūmams tarptautiniuose
odontologų forumuose ir renginiuose.

Konferencija „4x2" - tai svarbu. Renginys sulaukė didelio Rūmų narių susidomėjimo
Kadencijos laikotarpiu komisija prisidėjo organizuojant privalomųjų profesinės kvalifikacijos
tobulinimo valandų konferencijas „4X2 – tai svarbu“. Odontologų bendruomenė su jaunąja
karta, artimaisiais rinkosi Anykščių rajone, kur pirmą kartą vyko Rūmų surengta vasaros stovykla
„Padėk draugui, gink savo kraštą“. Stovykloje dalyvavo Utenos apskrities šaulių 9-oji rinktinė, Krizių
tyrimo centro atstovai, buvo mokoma, kaip teikti būtinąją pagalbą, lavinti praktiniai įgūdžiai
karo lauko sąlygomis, surengtos odontologų, šaulių ir jų artimųjų sporto varžybos. Rūmai ir
Viešųjų ryšių komisija dvejus metus iš eilės parodų ir kongresų centre „Litexpo“ vykstančiame
renginyje „Vaikų šalis” rengė stendą „Dantukų klubas“. Tai vienas laukiamiausių ir lankomiausių
renginių, skirtų visai šeimai. „Dantukų klubas“ visada kviečia mažuosius parodos dalyvius ir jų
tėvelius atkreipti dėmesį į burnos profilaktiką.

Per ataskaitinį laikotarpį komisija padėjo surengti Švenčionių Juliaus Siniaus meno mokyklos
vaikų priešinių konkurso „Aš sveikų dantukų šeimininkas“ laureatų apdovanojimo ir piešinių
parodos atidarymo šventę. Taip pat buvo glaudžiai bendradarbiaujama su sutrikusio intelekto
žmonių dienos centru „Šviesa“ ir prisidėta prie knygos „Kad pamatytų šitą pasaulį“ leidybos.
Knyga kviečia visus į susitikimą su gabiais, talentingais asmenimis, turinčiais proto negalią.
Odontologų rūmai buvo apdovanoti specialia padėka už dienos centro „Šviesa“ iniciatyvų
palaikymą ir įdėjų įgyvendinimą.

Vasaros Stovykla „Padėk draugui, gink savo kraštą“

Per ataskaitinį laikotarpį Rūmuose vyko odontologų bendruomenės susitikimas su tuometiniu
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 dėmesys buvo skirtas susitikimams
su Valstybine mokesčių inspekcija, per juos aptarta inspekcijos rengiama akcija „Baltieji chalatai“.

Viešųjų ryšių komisijos pirmininkė
Violeta Raslanienė
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ETIKOS IR PROCEDŪRŲ KOMISIJA
Komisijos pirmininkė – gyd. vaikų odontologė prof. habil. dr. Irena Balčiūnienė
Komisijos nariai: gyd. endodontologė doc. dr. Anastazija Tutkuvienė, gyd. odontologė ortopedė
Elvyra Kameneckienė, gyd. odontologė Dalė Marija Malanjinienė, gyd. odontologas ortopedas
doc. dr. Juozas Jonaitis, gyd. odontologas, gyd. burnos, veido ir žandikaulių chirurgas dr. Gintaras
Janužis, dantų technikas Vytautas Čeplauskas.
Etikos ir procedūrų komisija padeda Odontologų rūmams ir jų nariams ugdyti profesinę kultūrą,
derinti įvairius požiūrius, siekti humaniškų tarpusavio santykių ir tokių pat santykių su pacientais.
Per ataskaitinį laikotarpį komisija išnagrinėjo 8 pacientų skundus dėl 5 gydytojų odontologų.
Skundai iš dalies pasitvirtino – šie gydytojai odontologai pažeidė kelis Odontologų profesinės
etikos kodekso punktus. Dažniausiai piktinamasi gydytojų odontologų nepagarbiu elgesiu su
pacientais, nesugebėjimu abiem pusėms priimtinu būdu išspręsti kilusių problemų. Svarstyti
gydytojai odontologai pažeidė ir vieną kitą Lietuvos Respublikos įstatymą. Vieno iš svarstytų
gydytojų profesinę veiklą paprašyta įvertinti Rūmų Garbės teismą.
Du gydytojai odontologai pažeidė Odontologų profesinės etikos kodeksą, nes paskelbė spaudoje
konfidencialius duomenis apie paciento burnos sveikatos būklę, taikytą gydymą, taip pat
paciento vardą ir pavardę. Šios Etikos ir procedūrų komisijos išvados buvo paskelbtos žurnale
„Odontologų rūmų žinios“.

Konferencija „Etika, teisinis reglamentavimas bei atsakomybė medicinoje ir odontologijoje“

Daug gydytojų odontologų dėmesio sulaukė 2015 m. balandžio 17 d. Vilniaus universiteto
Teatro salėje surengta konferencija „Etika, teisinis reglamentavimas bei atsakomybė medicinoje ir
odontologijoje“. Paskaitas skaitė žinomi Lietuvoje etikos, moralinio ugdymo ir teisės specialistai:
Vytauto Didžiojo universiteto Teologijos katedros vedėjas profesorius Andrius Narbekovas, Žmogaus
studijų centro prezidentas doc. Gintaras Chomentauskas, Mykolo Romerio universiteto profesorius
Jonas Juškevičius, doc. Agnė Širinskienė, gydytojas psichoterapeutas Raimundas Alekna.
Rūmų taryba pritarė (2013 m. liepos 5 d., Nr. 13/TN–62) Etikos ir procedūrų komisijos siūlymui,
kad odontologų profesinės kvalifikacijos tobulinimo privalomąja tema „Profesinė etika“ paskaitas
gali skaityti asmenys, jei jų pedagoginis darbas susijęs su medicinos etika; arba yra paskelbę
respublikiniuose medicinos žurnaluose ne mažiau nei dvi publikacijas medicinos etikos srityje; arba
pateikė odontologų profesinės kvalifikacijos tobulinimo privalomąja tema „Profesinė etika“ paskaitos
konspektą Odontologų rūmų Etikos ir procedūrų komisijai kriterijams įvertinti ir gavo pritarimą.

Etikos ir procedūrų komisijos pirmininkė
prof. habil. dr. Irena Balčiūnienė
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BENDRADARBIAVIMAS SU LIETUVOS INSTITUCIJOMIS
Lietuvos Respublikos odontologų rūmų ir kitų institucijų bendradarbiavimas užtikrina mūsų
šalies efektyvią odontologinės priežiūros raidą, skatina ją tobulinti ir plėtoti bei keistis naudinga
ir aktualia informacija.

LR odontologų rūmai veiklą pristato LR Seimo Sveikatos reikalų komitete

Glaudžiai bendradarbiaujama su Lietuvos Respublikos Seimo Sveikatos reikalų komitetu – jam
teikiamos veiklos ataskaitos, taip pat su Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija.
Sveikatos apsaugos ministerijos deleguoti atstovai aktyviai dalyvavo Rūmų Odontologų
licencijavimo ir Odontologinės priežiūros (pagalbos) įstaigų licencijavimo komisijų veikloje.
Licencijavimo komisijos apie posėdžių metu priimtus sprendimus informuodavo Sveikatos
apsaugos ministeriją ir taip būdavo visapusiškai užtikrinamas informacijos skaidrumas ir viešumas.
Per ataskaitinį laikotarpį Rūmai aktyviai bendradarbiavo su Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos
ministerijos padaliniais: Valstybine akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnyba, Valstybine
ligonių kasa, Visuomenės sveikatos priežiūros įstaigomis, Higienos institutu ir kt. bei Lietuvos
Respublikos ūkio, Teisingumo, Švietimo ir mokslo bei kitomis ministerijomis. Tai padėjo spręsti
įvairius odontologų veiklos organizavimo ir reglamentavimo klausimus, formuoti nacionalinę
odontologijos politiką.
Rūmai su formaliojo švietimo institucijomis (LSMU, VU, Kauno, Klaipėdos valstybine, Panevėžio,
Šiaulių valstybine, Utenos ir Vilniaus kolegijomis) keičiasi naudinga ir aktualia informacija apie
mokymo įstaigose atliekamus tyrimus, gydytojų odontologų bei burnos priežiūros specialistų
rengimą, aptaria, kaip patobulinti mokymo programas.
Stengdamiesi subalansuoti burnos priežiūros specialistų poreikį Rūmai inicijavo ir bendradarbiaudami
su Slaugos darbuotojų tobulinimosi ir specializacijos centru parengė odontologo pagalbininko
mokymo programą. Taip norima paskatinti rengiamus gydytojų odontologų pagalbininkus siekti
sklandaus komandinio darbo su gydytojais odontologais.
Stengdamiesi sumažinti dantų ėduonies paplitimą ir intensyvumą, išspręsti dantų netekimo
problemą, Rūmai įgyvendina intensyvią burnos ligų profilaktiką. Rūpindamiesi gyventojų švietimu,
aktyviai bendradarbiauja su visuomenės sveikatos biurais – jų darbuotojams rengiami seminarai,
skirti supažindinti su burnos ligų epidemiologiniais duomenimis, burnos ligų profilaktika, keičiamasi
dokumentais. Taip pat atnaujintas vaikų sveikatos pažymėjimas ir kt.
Radiacinės saugos centro atstovai Rūmų teritorinių skyrių rengiamuose seminaruose ir
konferencijose skaito pranešimus ir teikia kvalifikuotą informaciją bei konsultacijas aktualiais
radiacinės saugos klausimais, padeda Rūmams įgyvendinti siekį sumažinti odontologinės
priežiūros (pagalbos) įstaigose nustatomų radiacinės saugos pažeidimų mastą, užtikrinti teikiamų
odontologų paslaugų kokybę bei šviečia ūkio subjektus, teikiančius tokias paslaugas, radiacinės
saugos klausimais.
Bendradarbiaudami su Valstybine darbo inspekcija prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos,
Finansų ministerija ir Valstybine mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos,
Rūmai ieško bendrų sprendimų, kaip pagerinti odontologinės priežiūros (pagalbos) įstaigų veiklą,
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patobulinti buhalterinės apskaitos sistemą. Šių institucijų atstovai supažindina Rūmų teritorinius
skyrius su aktualiais mokesčių klausimais. Daug dėmesio Rūmai skiria susitikimams, diskusijoms,
sprendžia problemas su Valstybine mokesčių inspekcija dėl jos vykdomos akcijos „Baltieji chalatai“.
Per ataskaitinį laikotarpį Rūmuose vyko odontologų bendruomenės susitikimas su tuometiniu
sveikatos apsaugos ministru Vyteniu Povilu Andriukaičiu. Organizuotas susitikimas su Lietuvos
pacientų organizacijų atstovų tarybos (LPOAT) pirmininke, Europos pacientų forumo valdybos
nare Vida Augustiniene. Susitikimo metu nagrinėtos aktualios burnos ligų profilaktikos, neįgaliųjų
odontologinės pagalbos bei odontologinės priežiūros (pagalbos) prieinamumo problemos.
Lietuvos Respublikos odontologų rūmai kartu su asociacija „Lietuvos neįgaliųjų forumas“ ir Lietuvos
sutrikusio intelekto žmonių globos bendrija „Viltis“ surengė apskritojo stalo diskusiją „Negalia ir
sveiki dantys: kaip užtikrinti odontologo paslaugų prieinamumą žmonėms su intelekto sutrikimais
ir psichikos negalia?“. Diskusijų metu Rūmai pateikė siūlymų, kaip efektyviau teikti odontologinės
priežiūros (pagalbos) paslaugas neįgaliems asmenims. Todėl paslaugos pacientams su fizine ir
psichine negalia turėtų būti lengviau prieinamos ir efektyvesnės.
Rūmų tarybos pirmininko nuomone, gydymo įstaigų durys turi būti vienodai atvertos visiems
Lietuvos piliečiams – tiek sveikiems, tiek su negalia. Taip pat plačiai duris turėtų atverti ir valstybinės
institucijos ir bendradarbiaudamos tarpusavyje spręsti kilusias problemas, t. y. suteikti galimybę
pacientams gydytis ir pasveikti. Visi piliečiai turi turėti lygias galimybes gauti sveikatos paslaugas.

BENDRADARBIAVIMAS SU UŽSIENIO INSTITUCIJOMIS
Rūmai yra aktyvus tarptautinių odontologų organizacijų – Pasaulinės odontologų organizacijos (FDI)
bei Europos odontologų tarybos (CED) – narys, taip pat pagal sudarytą tarptautinį trišalį Lietuvos,
Latvijos ir Estijos susitarimą kasmet glaudžiai bendradarbiauja su šių šalių odontologais.
2012 m. rugsėjo 28 d. tarybos nutarimu Nr. 12/TN-72 gyd. odontologė Erminija Guzaitienė buvo
paskirta Rūmų Viešųjų ryšių komisijos nare darbui tarptautinėse odontologų organizacijose.
Ataskaitinis laikotarpis prasidėjo Pasaulinės odontologų organizacijos (FDI) prezidento dr. Orlando
Monteira da Silva vizitu Lietuvoje. Savo kalboje prezidentas pabrėžė, kad FDI istorijoje tai pirmas jo
vizitas į tokią mažą šalį. Tai didelis Lietuvos Respublikos odontologų rūmų pripažinimas.
2014 m. gegužės 30–31 d. Druskininkuose tarptautinio kongreso „Nuo idėjos iki pasiekimų“ ir visuotinio
Odontologų rūmų narių susirinkimo metu, pirmajai Lietuvos medikų savivaldai – Lietuvos Respublikos
odontologų rūmams – minint 10-ies metų veiklos jubiliejų, savo vizitu Rūmus pagerbė Europos
odontologų tarybos (CED) prezidentas dr. W. Doneusas, Estijos odontologų asociacijos ir Vokietijos
odontologų asociacijos atstovai bei Lenkijos gydytojų ir odontologų rūmų atstovė.

Spaudos konferencija LR Seime

2014 m. gegužės 29 d. LR Seime surengta spaudos konferencija „Pirmajai Lietuvos medikų savivaldai
10 metų. Šių dienų odontologijos Europos Sąjungoje ir Lietuvoje uždaviniai ir jų sprendimo būdai
Lietuvos piliečių labui“.
Per ataskaitinį laikotarpį Rūmai glaudžiai bendradarbiavo su užsienio šalių odontologų asociacijomis.
2013 m. Rūmuose lankėsi Vokietijos odontologų rūmų (BZAK) atstovų delegacija, Latvijos, Estijos
odontologų asociacijų nariai, Ukrainos odontologų asociacijos prezidentas Myronas Uhrynas. Kadangi
nuo pat įkūrimo Rūmai sėkmingai vykdė priskirtas valstybės funkcijas, yra atsakingi už odontologijos
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paslaugų kokybę ir pacientų saugumą Lietuvoje, prižiūri, kaip laikomasi Odontologų etikos kodekso, ir
rūpinasi, kad šios srities specialistai nuolat gerintų savo profesines žinias, Europos odontologų taryba
rekomendavo Lietuvos Respublikos odontologų rūmus kaip pavyzdį Ukrainai ir kitoms šalims kuriant
savo odontologų rūmus.
Per šią kadenciją Lietuvos odontologų delegacijos lankėsi Vokietijos odontologų dienose Frankfurte ir
Hamburge, Lenkijos gydytojų ir odontologų rūmuose. Įvyko Baltijos šalių odontologų asociacijų atstovų
susitikimas „Dėl bendros Baltijos šalių burnos sveikatos strategijos 2012–2020“ (priimta rezoliucija) ir
2013 metais Baltijos šalių odontologų asociacijų atstovų susitikimas Tartu (Estija).
2012–2016 m. Rūmų nariai vyko į tarptautinius Pasaulinės odontologų organizacijos (FDI) kongresus,
kuriuose buvo sprendžiami klausimai dėl cukraus maisto produktuose ir dantų ėduonies, burnos
sveikatos ir gyvenimo kokybės, burnos vėžio, bazinio odontologų ruošimo, pagalbinio odontologų
personalo, dantų technikų, FDI vaidmens odontologijos etikoje, dantų implantų, burnos sveikatos
reikšmės sveikam senėjimui ir kt.
Rūmų atstovai atstovavo Lietuvos odontologams Europos odontologų tarybos (CED) posėdžiuose.
2014 m. gegužę Rūmų tarybos narė Erminija Guzaitienė tapo Europos odontologų tarybos (CED)
Infekcijos kontrolės ir atliekų tvarkymo darbo grupės nare. CED teisininkė S. Roda supažindino darbo
grupę su naujais ir rengiamais Europos Parlamento ir Europos Komisijos dokumentais bei iniciatyvomis,
galinčiomis turėti reikšmės odontologų veiklai. Darbo grupė kaupė informaciją ir teikė pasiūlymus
Europos odontologams. 2014 m. rugsėjį buvo surengtas Europos odontologų tarybos (CED) Infekcijos
kontrolės ir atliekų tvarkymo darbo grupės išvažiuojamasis posėdis Odontologų rūmuose.
2015 m. E. Guzaitienė dalyvavo minėtos darbo grupės susirinkime. Į šį susirinkimą atvyko Europos ligų
prevencijos ir kontrolės centro (ECDC), Mikroorganizmų atsparumo ir su sveikatos priežiūra susijusių infekcijų
skyriaus vadovas dr. D. Monnet. Jis trumpai pristatė Europos ligų prevencijos ir kontrolės centro (ECDC)
veiklą, darbo kryptis. Nutarta, kad ECDC internetiniame puslapyje būtų pateiktos nuorodos, padėsiančios
susisiekti su nacionaliniais infekcijos kontrolės vadovais bei susipažinti su naujausiomis studijomis.

Rūmų Tarybos pirmininkas A. Šeikus, doc. dr. J. Narbutaitė, Europos odontologų tarybos prezidentas
dr. Wolfgang Doneus, R. Abunevičius ir E. Guzaitienė Vokietijos odontologų dienose

2015 metų lapkričio mėnesį susirinkime Briuselyje Rūmų tarybos narė E. Guzaitienė Europos odontologų
tarybą (CED) supažindino su LR Seimo Sveikatos reikalų komiteto rengiamais Odontologų rūmų
įstatymų pakeitimais, kurie galėtų sutrikdyti Rūmų veiklą. Europos odontologų taryba (CED) išsiuntė
Rūmus remiančius laiškus prezidentei ir Lietuvos Respublikos Seimo bei Vyriausybės vadovams.
Per ataskaitinį laikotarpį Europos šalių odontologų tarybai išsiųstos anketos dėl:
•
dantų balinimo,
•
botokso naudojimo,
•
sedacijos azoto suboksidu,
•
dėl aštrių prietaisų įtraukimo į Lietuvos įstatymus direktyvos,
•
tobulinimosi,
•
darbo su rentgenu reikalavimų,
•
laisvosios profesijos apribojimų,
•
reklamos,
•
cukraus vartojimo,
•
antibiotikų vartojimo.
E. Guzaitienė įtraukta į Sveikatos apsaugos ministerijos darbo grupę, kuri rengia saugaus dantų
balinimo aprašą. Šio darbo tikslas – neleisti atlikti dantų balinimo grožio centruose, kirpyklose ir pan.
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Ataskaitiniu laikotarpiu buvo nuolat nagrinėjama Europos šalių praktika, Europos Sąjungos teisės
aktai profesinių kvalifikacijų, medicinos prietaisų, standartizavimo, dantų balinimo, radiologijos,
infekcijos kontrolės, burnos higienisto profesijos reguliavimo, profesinio tobulinimosi srityse
ir ši informacija pateikiama Odontologų rūmams. Rūmų tarybos narė E. Guzaitienė dalyvavo
susitikimuose Sveikatos apsaugos, Aplinkos ir Ūkio ministerijose, buvo aptariami klausimai dėl
priimamų Europos Sąjungos teisės aktų.
2012 metais papildyta Lietuvos burnos sveikatos būklės ataskaita (State of Oral Health report
Lithuania).
2014 metų vasario-balandžio mėnesiais parengta medžiaga Europos Komisijos leidinio
Lietuvos odontologijos skilčiai apie ES valstybių sveikatos priežiūros specialistų profesinį
tobulinimąsi. Leidinys išleistas 2015 metais.
2014 m. kongresas pateikė informaciją Europos odontologų tarybos (CED) naujienlaiškiui.
Padarytos baigiamosios Europos odontologijos vadovo (EU Manual of Dental Practice
2014/2015) pataisos.

Rūmų tarybos narė
Erminija Guzaitienė

INFORMACINĖS TECHNOLOGIJOS
Per ataskaitinį laikotarpį Rūmai stengėsi, kad odontologų bendruomenei informacija būtų
lengviau ir patogiau prieinama.
Buvo sukurtas pažangiausias Lietuvoje neformaliojo švietimo renginių registras, atnaujinta Rūmų
internetinė svetainė. Joje visi Rūmų nariai gali rasti reikalingos informacijos apie odontologijos
ar burnos priežiūros specialistų praktikos licencijas, jų išdavimą, sustabdymą ar panaikinimą
bei sveikatos specialistų spaudų išdavimą, kitos teisinės ir aktualios informacijos. Prisijungę
prie portalo (šiuo metu yra apie 5000 aktyvių vartotojų) Rūmų nariai gali pasitikrinti, kiek
surinko profesinės kvalifikacijos tobulinimosi valandų, taip pat kokiuose Rūmų registruotuose
tobulinimosi renginiuose dalyvavo (jau registruota 2400 renginių, juose dalyvavo daugiau kaip
105 000 dalyvių), pasižiūrėti odontologijos ar burnos priežiūros specialisto praktikos licencijų
ir sveikatos specialisto spaudo numerius, deklaravimosi laiką, atsisiųsti preliminarią gydytojų
odontologų ir burnos priežiūros specialistų paskutinių penkerių metų tobulinimosi ir profesinės
praktikos deklaraciją, užsiregistruoti į tobulinimosi renginius.
Nuo 2013 metų Rūmuose įdiegta elektroninių laiškų ir trumpųjų žinučių informavimo sistema.
Ji leidžia Rūmų nariams greitai ir patogiai pateikti aktualią informaciją. Rūmų nariai visada
informuojami apie artėjantį licencijos deklaravimo laikotarpį, priimtus licencijavimo komisijos
sprendimus dėl jų licencijos, svarbius profesinės kvalifikacijos tobulinimosi renginius, kitus
įvykius. Šiuo metu baigta derinti duomenų gavimo iš „Sodros“ procedūra, tai leistų skelbti
visas Rūmų narių darbovietes licencijuojamose įstaigose, palengvintų deklaravimo procesą,
nes užtektų pateikti sveikatos pažymą ir nereikėtų pažymų iš darbdavio.
Per ataskaitinį laikotarpį sukurtas Neformaliojo švietimo komisijos balsavimo portalas. Jame
komisijos nariai profesinės kvalifikacijos tobulinimosi renginius vertina elektroniu balsavimu,
todėl visi sprendimai gali būti peržiūrimi ir yra skaidrūs. Atnaujintas profesinės kvalifikacijos
tobulinimosi renginių organizatorių portalas. Jame organizatoriai gali daug patogiau pateikti
informaciją apie renginius ir jų dalyvius. Taip pat profesinės kvalifikacijos tobulinimo renginio
dalyviui sertifikatai sugeneruojami automatiškai ir nebereikia jų tvirtinti Rūmuose.
Sukurtas gydytojų odontologų profesinės kvalifikacijos tobulinimo reglamentuojamoms
procedūroms atlikti registras. Jame registruojami visi reglamentuojamų procedūrų kursų
lankytojai ir gyd. odontologai, galintys teikti šias paslaugas.
Sukurtas naujas Rūmų nario pažymėjimas su QR kodu, todėl bus galima greitai registruotis
profesinės kvalifikacijos tobulinimosi renginiuose. Pažymėjimas ateityje gali būti naudojamas
ir kaip kontaktinių duomenų kortelė (Vcard).
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INFORMACIJOS SKLAIDA IR LEIDINIAI
Stengdamiesi supažindinti savo narius su šiandieninėmis odontologijos aktualijomis bei bendromis
pastangomis nuveiktais darbais įvairiose sveikatos apsaugos srityse, taip pat pateikti naujausią
informaciją apie priimtus teisės aktus ar jų pataisas, svarbias odontologų bendruomenei, Rūmai
informaciją skleidžia:
- internetinėje svetainėje www.odontologurumai.lt;
- Rūmų periodiniame leidinyje „Odontologų rūmų žinios“;
- atsakydami į paklausimus raštu;
- konsultuodami telefonu ar kt. elektroninio ryšio priemonėmis;
- teritoriniuose skyriuose ir / ar komisijose;
- mokslinėse konferencijose, seminaruose;
- Rūmų leidiniuose ar remdami kitus leidinius apie odontologiją.
Taip pat Rūmai savo nariams, pacientams ir visuomenei rengia šviečiamąją medžiagą. Didžiulio
dėmesio sulaukė leidiniai „10 metų kartu“ (2014 m.), „Odontologai rekomenduoja: apie vaikų
dantis“ (2015 m.), „Odontologai rekomenduoja: apie burnos vėžį“ (2016 m.). Ši leidinių serija
visuomenei buvo platinama nemokamai. Leidiniai įdomūs ir unikalūs tuo, kad jie ne tik buvo
išspausdinti ir turi išliekamąją vertę, bet ir yra interaktyvūs. Visuomenė interneto svetainėje
www.odontologurumai.lt spustelėjusi leidinio nuorodas gali užduoti rūpimų klausimų apie
vaikų burnos sveikatą, burnos vėžį, o Rūmai, pasitarę su gydytojais odontologais ir burnos
priežiūros specialistais, pateikia atsakymus.
2015 ir 2016 metais Rūmai taip pat išleido kalendorius, kuriuose pateikta aktuali odontologams
informacija, kaip apskaičiuoti KPI ir kpi indeksus, taip pat apie laiką, kada dygsta vaikų dantys.
ATASKAITINIU LAIKOTARPIU RŪMAI PARĖMĖ ŠIŲ LEIDINIŲ LEIDYBĄ:
1. V. Juknaitė, A. Baltėnas „Kad pamatytų šitą pasaulį”, 2014.
2. A. Rimkevičius, L. Zaleckas, A. Pūrienė, M. Bylaitė, R. Gancevičienė „Burnos patologija. Atlasas“, 2014.
3. Panevėžio kolegija: „Profesionalioji burnos higiena: praktikos darbai“, 2015.
4. I. Balčiūnienė, A. Pūrienė, I. Lukšaitė „Gydytojos odontologės – Lietuvos kūrėjų motinos ir žmonos“.
5. I. Balčiūnienė, A. Pūrienė, V. Pečiulienė, L. Zaleckas „Vilniaus universiteto ligoninės Žalgirio
klinika“, 2016.
ATASKAITINIU LAIKOTARPIU RŪMAI PARĖMĖ ŠIUOS RENGINIUS:
1. LR Vaiko teisių apsaugos kontrolieriaus įstaiga. Tarptautinė konferencija „Odontologo vaidmuo
vaiko teisių apsaugoje: geroji praktika", 2012.
2. Studentų odontologų asociacija. Europos odontologijos studentų ir Europos odontologų
švietimo asociacijų kongresas, 2012.
3. Lietuvos sveikatos mokslų universitetas. Eksponatas Lietuvos medicinos ir farmacijos muziejui, 2012.
4. Vilniaus medicinos draugija. Konferencija, 2013.
5. Studentų odontologų asociacija. Šypsenos šventė, 2013.
6. VU Medicinos fakulteto Odontologijos instituto studentai. VU Medicinos fakulteto Odontologijos
instituto studentų Mediumo šventė, 2013.
7. Biudžetinė įstaiga dienos centras „Šviesa“. Proto negalią turinčių asmenų veiklos ir užimtumo
organizavimas ir jų gebėjimų viešinimas, 2013.
8. Studentų odontologų asociacija. Europos odontologijos studentų ir Europos odontologų
švietimo asociacijų kongresas, 2014.
9. VšĮ „Dukart dvi minutės“. Paroda visai šeimai „Vaikų šalis 2014“.
10. Studentų odontologų asociacija. Pasaulio studentų odontologų asociacijos (The International
Association of Dental Students (IADS)) nario mokestis, 2015.
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FINANSINĖ VEIKLA
Remiantis Rūmų statuto, patvirtinto visuotiniame Rūmų narių suvažiavime, 19 straipsnio
1 dalies 6 punktu, visuotinis narių susirinkimas tvirtina Rūmų biudžetą. Toliau pateikiame
2015 m. Odontologų rūmų finansinės veiklos ataskaitą.
BALANSAS PAGAL 2015 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (EUR):
							
Ataskaitinis
							
laikotarpis
									

Praėjęs
ataskaitinis
laikotarpis

A.
I.

ILGALAIKIS TURTAS				
282 589		
316 045
NEMATERIALUSIS TURTAS				
3		
3
1
Patentai, licencijos					
2
Programinė įranga				
3		
3
3
Kitas nematerialusis turtas					
II.
MATERIALUSIS TURTAS				
282 586		
316 042
1
Žemė					
2
Pastatai ir statiniai					
276 320		
308 512
3
Mašinos ir įrengimai					
4
Transporto priemonės					
5
Kita įranga, prietaisai, įrankiai ir įrenginiai					
6
Nebaigta statyba					
7
Kitas materialusis turtas				
6266		
7530
III.
FINANSINIS TURTAS				
-		
1
Po vienerių metų gautinos sumos					
2
Kitas finansinis turtas
					
B.
TRUMPALAIKIS TURTAS				
199 349		
166 818
I.
ATSARGOS, IŠANKSTINIAI APMOKĖJIMAI
IR NEBAIGTOS VYKDYTI SUTARTYS			
13 374		
12 936
1
Atsargos						
10889		
12618
2
Išankstiniai apmokėjimai				
2485		
318
3
Nebaigtos vykdyti sutartys					
II.
PER VIENERIUS METUS GAUTINOS SUMOS		
5064		
2093
1
Pirkėjų įsiskolinimas				
5064		
2093
2
Kitos gautinos sumos					
III.
KITAS TRUMPALAIKIS TURTAS			
-		
1
Trumpalaikės investicijos					
2
Terminuoti indėliai					
3
Kitas trumpalaikis turtas					
IV.
PINIGAI IR PINIGŲ EKVIVALENTAI			
180 911		
151 789
TURTAS, IŠ VISO					
481 938		
482 863
C.
I.
II.
III.
IV.
1
2

NUOSAVAS KAPITALAS				
319 520		
KAPITALAS					
PERKAINOJIMO REZERVAS					
KITI REZERVAI					
VEIKLOS REZULTATAS				
319 520		
Ataskaitinių metų veiklos rezultatas			
12 000		
Ankstesnių metų veiklos rezultatas			
307 520		

D.

FINANSAVIMAS					
134 213		
125 018
Dotacija					
Tiksliniai įnašai					
-		
Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto					
Kiti tiksliniai įnašai					
Nario mokesčiai					
134 213		
125 018
Kitas finansavimas					

1
2
2.1.
2.2.
3
4
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307 518

307 518
14 255
293 263

E.
I.

1
2
II.
1
2
3
4
5
6

MOKĖTINOS SUMOS IR ĮSIPAREIGOJIMAI		

28 205		

ILGALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI			
-		
Finansinės skolos					
Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai					
TRUMPALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI			
28 205		
Ilgalaikių skolų einamųjų metų dalis					
Finansinės skolos					
16 106
Skolos tiekėjams					
10 299		
Gauti išankstiniai apmokėjimai			
1600		
Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		
16 306		
Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai					
NUOSAVAS KAPITALAS, FINANSAVIMAS
IR ĮSIPAREIGOJIMAI, IŠ VISO			

481 938		

50 327
50 327
5062
12 401
14 417
2341
482 863

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA PAGAL 2015 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS
							
Ataskaitinis
							
laikotarpis
									
I.
1
2
2.1.

Praėjęs
ataskaitinis
laikotarpis

2.2.
3

PAJAMOS					
374 127		
322 207
Pajamos už suteiktas paslaugas, parduotas prekes
374 080		
322 159
Finansavimo pajamos				
-		
Finansavimo sumų iš valstybės biudžeto
panaudojimo pajamos							
Kitos finansavimo pajamos							
Kitos pajamos					
47		
48

II.
1
2
3
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
3.5.
3.6.
3.7.
3.8.
3.9.
3.10.

SĄNAUDOS					
359 894		
300 552
Suteiktų paslaugų, parduotų prekių savikaina		
Kitos sąnaudos							
Veiklos sąnaudos					
359 894		
300 552
Pardavimo							
Darbuotojų išlaikymo				
204 660		
161 047
Nusidėvėjimo (amortizacijos)			
20 720		
20 239
Patalpų išlaikymo					
3404		
2998
Ryšių						
2576		
2133
Transporto išlaikymo							
Turto vertės sumažėjimo							
Kitos veiklos					
128 434		
111 877
Suteiktos labdaros, paramos			
100		
2258
Dėl ankstesnių laikotarpių klaidų taisymo
					

III.

VEIKLOS REZULTATAS PRIEŠ APMOKESTINIMĄ

14 233		

21 655

IV.

PELNO MOKESTIS					

2233		

3353

V.

GRYNASIS VEIKLOS REZULTATAS			

12 000		

18 302
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RŪMŲ PASTOVŪS MOKĖJIMAI
Rūmuose vykdomi šie mokėjimai:
- Mokesčiai valstybinei mokesčių inspekcijai (pajamų mokestis, garantinio fondo mokesčiai
ir kt.);
- Mokesčiai „Sodrai“;
- Komunalinių patarnavimų, ryšių paslaugų (fiksuoto ir mobilaus ryšio, interneto), pašto
paslaugų mokesčiai;
- Žurnalo „Odontologų rūmų žinios“ leidybos ir platinimo mokesčiai;
- Atlyginimai darbuotojams;
- Atlygis komisijų nariams ir pirmininkams ;
- Komandiruočių išlaidos;
- Tarybos posėdžių išlaidos;
- Reprezentacinės išlaidos.
ILGALAIKIS TURTAS
2009 m. liepos 7 d. pasirašyta administracinių patalpų (kartu su baldais), esančių J. Jasinskio g. 16,
Vilniuje, pirkimo-pardavimo sutartis. Kaina – 1 mln. 750 tūkst. Lt (506 835,03 Eur).
- Kreditavimo sutartis patalpoms išpirkti su banku pasirašyta 2009 m. liepos 10 d. septynerių
metų laikotarpiui (iki 2016 m. liepos 9 dienos). 289 733,29 Eur (1 000 391,12 Lt).
- 2009 06 30 Rūmai sumokėjo pradinę įmoką 749 608,88 Lt (217 101,74 Eur).
- 2014 m. liepos 10 d. sumokėta papildoma 155 376,00 Lt (45 000,00 Eur) visuotiniame
rūmų narių susirinkime patvirtinta įmoka, atitinkanti metinę įmokos sumą.
- 2015 m. gegužės 9 dieną baigtas mokėti kreditas.
- 2009–2015 m. sumokėta 193 663,36 Lt (56 088,79 Eur) palūkanų už suteiktą kreditą
patalpoms išpirkti.
SOCIALINĖ PARAMA
2012–2015 m. Rūmai suteikė paramos už 12 080,73 Eur. Į šią sumą įtraukta tiek finansinė, tiek
socialinė parama. Gavus Rūmų narių prašymus ir vadovaujantis Lietuvos Respublikos odontologų
rūmų statuto nuostatomis, nario mokesčio leista nemokėti 7 socialiai remtiniems Rūmų nariams.
Tai sudarė 390,98 Eur. Rūmai patenkino 9 narių prašymus skirti paramą dėl sunkios ligos, stichinių
nelaimių ar mirus artimam asmeniui. Tam skirta 3882,53 Eur.
2012–2015 m. Rūmai įvairioms institucijoms, asociacijoms, mokslo įstaigoms, leidinių autoriams
suteikė 8198,20 Eur paramą. Šiomis lėšomis buvo leidžiami vadovėliai ir knygos, organizuojami
renginiai ir konferencijos.
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APKLAUSA „LIETUVOS RESPUBLIKOS ODONTOLOGŲ RŪMAI“
Apklausa vyko 2016 m. balandžio 25 - gegužės 9 d. Iš viso apklausta 1383 respondentai.
1. KAIP VERTINATE RŪMŲ, KAIP INSTITUCIJOS, KOORDINUOJANČIOS ODONTOLOGŲ VEIKLĄ
BEI ĮGYVENDINANČIOS ODONTOLOGŲ SAVIVALDĄ, DARBĄ?

2. KOKIA ŠIUO METU JUMS TENKA ADMINISTRACINĖ NAŠTA PATEIKIANT REIKIAMUS DOKUMENTUS
(prašymą, leidimą, higienos pasą, įsipareigojimą drausti civilinę atsakomybę) ODONTOLOGINĖS
PRIEŽIŪROS PAGALBOS ĮSTAIGŲ LICENCIJAI GAUTI?

3. KOKIA ŠIUO METU JUMS TENKA ADMINISTRACINĖ NAŠTA PATEIKIANT DOKUMENTUS ASMENS
LICENCIJAI GAUTI AR TEIKIANT 5 METŲ TOBULINIMOSI IR PROFESINĖS PRAKTIKOS DEKLARACIJĄ?

4. AR PRITARIATE ODONTOLOGŲ NARYSTEI RŪMUOSE?

5. KAIP VERTINATE SAVO ĮSITRAUKIMĄ Į RŪMŲ VEIKLĄ?

6. AR NORĖTUMĖTE GAUTI DAUGIAU INFORMACIJOS EL. PAŠTU IŠ RŪMŲ?

7. AR NORĖTUMĖTE GAUTI INFORMACIJOS KITOKIA FORMA IŠ RŪMŲ?

8. AR JUS TENKINA INFORMACIJOS, GAUNAMOS IŠ RŪMŲ, POBŪDIS?

