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Ar specialistų rengimas Lietuvoje atitinka
visuomenės poreikius?
Dr. Povilas Kalesinskas

Medikų klaidos: ką daryti, kad nereikėtų
bylinėtis su pacientais
Egidijus Langys

„Eurostat“ duomenimis, gydytojų odontologų skaičius
Lietuvoje jau dvigubai viršija ES vidurkį ir pirmaujame
pagal parengiamų odontologų skaičių. Lietuvoje 143
odontologai tenka 100 000 gyventojų, o ES vidurkis – 73,3

Analizuojant pacientų kreipimosi į teismą dėl patirtos
žalos atvejus, išryškėja trys pagrindinės priežastys,
lemiančios ginčus tarp paciento ir gydymo įstaigos.
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Konferencija „Baltic days of dentistry“
„Baltic days of dentistry“ – tai vienintelė specializuota konferencija-paroda
Baltijos šalyse, kurioje susitiko odontologijos medicinos specialistai, mokslininkai ir verslas iš
Lietuvos, Švedijos, Vokietijos, Lenkijos, Latvijos, Estijos, Rumunijos ir kitų užsienio šalių
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Lietuvos Respublikos Seimas nusprendė, jog odontologinės priežiūros (pagalbos) įstaigų bei gydytojų odontologų ir burnos priežiūros specialistų licencijavimo funkcijos iš Lietuvos Respublikos odontologų rūmų yra perduodamos Valstybinei akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnybai prie
Sveikatos apsaugos ministerijos.
Norime informuoti, jog pagal dabar priimtą LR Seimo įstatymą, Lietuvos
Respublikos odontologų rūmai odontologinės priežiūros (pagalbos) įstaigų bei gydytojų odontologų ir burnos priežiūros specialistų licencijavimo
funkcijas vykdys iki 2020 m. gegužės 1 d. Iki šios datos licencijavimo tvarka
Rūmuose nesikeičia. LR Odontologų rūmai kaip ir iki šiol vykdys savo veiklą
su visomis funkcijomis, teisėmis ir prievolėmis.
Visą Odontologų rūmų bendruomenę kviečiame nepasiduoti, nepasimesti, eiti kartu pirmyn vadovaujantis kertinėmis mūsų bendruomenės
vertybėmis: VIENYBE, SAVIVALDA, KOMPETENCIJA, PASITIKĖJIMU, TOBULĖJIMU. Tai penki stulpai, pavaizduoti ir LR odontologų rūmų logotipe.
Rūmų vykdomos odontologinės priežiūros (pagalbos) įstaigų bei gydytojų
odontologų ir burnos priežiūros specialistų licencijavimo funkcijos yra tik
dalelė veiklos, kurią įgyvendina Odontologų rūmai. Mes ir toliau sieksime
vienyti ir atstovauti Rūmų nariams vietiniu, regioniniu, nacionaliniu lygiu, rūpintis odontologinės veiklos plėtra ir pažanga Lietuvoje, pacientų švietimu,
odontologų profesiniu mokymu ir kvalifikacijos kėlimu, medicinos kultūra,
Rūmų narių interesų gynimu, teikiant konsultavimo, atstovavimo pagalbą.
Tik kartu mes esame STIPRŪS.
Lietuvos Respublikos odontologų rūmai
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RENGINIAI

Kviečiame į 2020 m. Lietuvos Respublikos odontologų
rūmų narių įgaliotinių susirinkimą (konferenciją) ir
tarptautinį kongresą „Odontologijos kompasas 2020“
2020 m. gegužės 29–30 d. Druskininkuose viešbučių „Grand Spa Lietuva“ (V. Kudirkos g. 45) bei „Europa Royale
Druskininkai“ (Vilniaus al. 7) konferencijų centruose.
Gerbiamieji, maloniai kviečiame Jus į Lietuvos
Respublikos odontologų rūmų narių įgaliotinių
susirinkimą ir tarptautinį kongresą „Odontologijos
kompasas 2020“. Mokslinės paskaitos ir gausios
odontologinės įrangos, medžiagų ir technologijų
parodos bus organizuojamos dviejose skirtingose
erdvėse – viešbučių „Grand SPA Lietuva“ ir „Europa Royale Druskininkai“ konferencijų salėse.
Šių metų tarptautinis kongresas numato plačią
mokslinę programą visų specializacijų gydytojams
odontologams ir burnos priežiūros specialistams.
Lietuvos specialistai rengiasi dalintis žiniomis visomis šiuolaikinėmis aktualiausiomis temomis: dantų
restauracijos, endodontija, protezavimas, chirurginė burnos reabilitacija, sąnario patologija, estetinė

odontologija ir t. t. Jau tapo tradicija, kad jaunieji
Lietuvos mokslininkai dalinsis savo patirtimi, moksliniais pasiekimais ir jų pritaikymu kasdienėje praktikoje. Skirsime dėmesio onkologinių burnos ligų
prevencijai ir gydymui, retų burnos ir dantų ligų
aptarimui. Jau ne pirmi metai didelį susidomėjimą
kelia stendiniai moksliniai pranešimai, kuriuose taupant laiką galima susipažinti su išskirtiniais odontologų darbais.
Kongresas nebūtų tarptautinis, jei jame nedalyvautų užsienio lektoriai. Šiam renginiui yra pakviesti lektoriai iš Lenkijos, Vokietijos, Šveicarijos, Ukrainos, Italijos ir Meksikos. Su dar bent keturių šalių
lektoriais vyksta derybos. Pagrindinės užsienio lektorių paskaitų temos yra estetinės restauracijos,

periodontologija, sudėtingas dantų implantavimas,
skaitmeninės sistemos dantų protezavimo srityje.
Renginyje gydytojams odontologams, gydytojams odontologams specialistams ir burnos
priežiūros specialistams bus skiriama 20 tobulinimosi valandų, iš kurių 2 val. – būtinosios pagalbos,
2 val. – infekcijos kontrolės, 2 val. – profesinės etikos, 2 val. – burnos ligų profilaktikos. Taip pat numatomos valandos tobulintis reglamentuojamųjų
procedūrų srityje.
Patikslinta Rūmų narių įgaliotinių susirinkimo
(konferencijos) dienotvarkė ir Kongreso programa bus skelbiama LR Odontologų rūmų interneto puslapyje www.odontologurumai.lt ir kitame
„Odontologų rūmų žinių“ numeryje.

KONGRESO DALYVIO MOKESTIS (EUR)
Kainos Rūmų nariams,
susimokėjusiems Rūmų nario
mokestį iki 2020 m. kovo 31 d.
Mokant nuo
2020–01–01 iki
2020–04–30

Kongreso dalyvis

Mokant nuo
2020–05–01 iki
2020–05–30

Kainos Rūmų nariams,
nesusimokėjusiems Rūmų nario
mokesčio iki 2020 m. kovo 31 d.
Mokant nuo
2020–01–01 iki
2020–04–30

Mokant nuo
2020–05–01 iki
2020–05–30

Gyd. odontologas, gyd. odontologas specialistas

180,00

270,00

240,00

320,00

Dantų technikas

130,00

195,00

170,00

240,00

Burnos higienistas

85,00

128,00

100,00

145,00

Gyd. odontologo padėjėjas

80,00

120,00

90,00

135,00

Gyd. odontologo pagalbininkas

90,00

135,00

90,00

135,00

Kongreso dalyvis

Studentas (ne Rūmų narys)

50,00

Ne Rūmų narys

300,00

Vakarėlis Kongreso dalyviams

0,00

Vakarėlis ne Kongreso dalyviams

30,00

REGISTRACIJOS Į KONGRESĄ TVARKA
Registracija iki kongreso:
1. Dalyvio vietos rezervavimas kongrese:
Kongreso dalyvio vietą reikia rezervuoti
interneto svetainėje adresu www.odontologurumai.lt. Telefonas pasiteirauti 8 655
22266 darbo dienomis nuo 09:00–16:30, el.
paštas kongresas@odontologurumai.lt .
2. Registracijos mokesčio apmokėjimas:
Kongreso dalyviais tampama tik sumokėjus
registracijos mokestį. Dalyvio mokestis turi
būti sumokėtas per 5 dienas nuo rezervacijos datos. Mokestis mokamas:

Gavėjas: Lietuvos Respublikos odontologų
rūmai, įmonės kodas 300038139
Atsisk. sąsk.: LT09 7044 0600 0428 5396,
AB SEB bankas
Mokėdami mokestį nurodykite: „už kongresą“ dalyvio vardą, pavardę bei Rūmų nario
pažymėjimo numerį.
3. Pranešimo apie patvirtintą registraciją į
kongresą gavimas:
Kongreso dalyviui apie sėkmingą registraciją
pranešama el. paštu arba trumpąja žinute.

Dalyvių registracija kongreso metu:
1. Kiekvienas dalyvis, susimokėjęs narystės
Rūmuose mokestį, atvykęs į kongresą ir pateikęs savo Rūmų nario pažymėjimą, registruojamas kongreso dalyvių sąraše.
2. Neatvykusių į kongresą dalyvių sertifikatai
anuliuojami.
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TEISINĖ APŽVALGA

Teisinė apžvalga
Dėl nepageidaujamų įvykių
Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministras 2019 m. rugsėjo 20 d.
įsakymu Nr. V-1083 pakeitė Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro
2010 m. gegužės 6 d. įsakymą Nr. V-401 „Dėl Nepageidaujamų įvykių stebėsenos aprašo patvirtinimo“ ir išdėstė jį nauja redakcija.
Patvirtintas Nepageidaujamų įvykių stebėsenos aprašas (toliau – Aprašas)
nustato, kad nepageidaujamas įvykis – tai įvykis, aplinkybė, veika, galėję sukelti
ar sukėlę nepageidaujamą rezultatą pacientui.
Nepageidaujamų įvykių stebėseną nacionaliniu lygiu atlieka Higienos institutas, o asmens sveikatos priežiūros įstaigos (toliau – ASPĮ) vykdo stebėseną
įstaigos lygiu pagal įstaigos vadovo patvirtintą nepageidaujamų įvykių stebėsenos tvarką.
Vadovaujantis Aprašu, ASPĮ specialistas (slaugytojas, gydytojas ar kiti sveikatos priežiūros specialistai) praneša apie nepageidaujamą įvykį, užpildydamas
nepageidaujamų įvykių duomenų formos (Aprašo 2 priedas) 1 bei 2 dalis ir
pateikdamas ją ASPĮ vadovui arba jo įgaliotam asmeniui.
ASPĮ vadovas arba jo įgaliotas asmuo analizuoja gautą informaciją apie
užregistruotą nepageidaujamą įvykį ir jį patvirtina, užpildydamas nepageidaujamų įvykių duomenų formos 3 dalį, bei duomenis apie patvirtintus nepageidaujamus įvykius suveda į nepageidaujamų įvykių duomenų suvestinę
(Aprašo 3 priedas). Jis registruoja ir patvirtina nepageidaujamus įvykius, nustatytus gavus pacientų skundus, užpildydamas nepageidaujamų įvykių duomenų formą, jeigu apie šį nepageidaujamą įvykį anksčiau nepranešė ASPĮ
specialistas, bei organizuoja ir koordinuoja nepageidaujamų įvykių prevencijos priemonių įgyvendinimą.
Atsižvelgiant į teikiamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų įvairovę ir jų
specifiką, ASPĮ gali papildomai nusistatyti ir registruoti kitus, Aprašo 1 priede nenurodytus, nepageidaujamus įvykius, priskirdamos juos nepageidaujamų
įvykių grupei „Kiti nepageidaujami įvykiai“.
Vadovaujantis Aprašu, ASPĮ iki einamųjų metų kovo 1 d. teikia Higienos
institutui elektroniniu paštu n.ivykiai@hi.lt praėjusių kalendorinių metų nepageidaujamų įvykių duomenų suvestinę (Aprašo 3 priedas) Excel formatu.
Įsakymas įsigalioja 2020 m. sausio 1 d.
Dėl sveikatos statistinių ataskaitų
Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministras 2019 m. spalio 3 d. įsakymu
Nr. V-1129 pakeitė Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2006 m.
lapkričio 13 d. įsakymą Nr. V-938 „Dėl sveikatos statistinių ataskaitų patvirtinimo“.
Įsakymas nustato, kad Radiologinės metų veiklos ataskaita Nr. 1-RAD
(sveikata) pirmą kartą pateikiama Higienos institutui iki 2021 m. vasario 10 d.
už 2020 m.
Dėl minimalių paslaugų kokybės reikalavimų
Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministras 2019 m. lapkričio 15 d.
įsakymu Nr. V-1296 pakeitė Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro
2008 m. balandžio 29 d. įsakymą Nr. V-338 „Dėl Minimalių asmens sveikatos
priežiūros paslaugų kokybės reikalavimų aprašo tvirtinimo“ ir išdėstė jį nauja
redakcija.
Patvirtintas Minimalių asmens sveikatos priežiūros paslaugų kokybės reikalavimų aprašas (toliau – Aprašas) yra privalomas visoms asmens sveikatos
priežiūros įstaigoms (toliau – Įstaiga), nepriklausomai nuo jų nuosavybės bei
teisinės formos, pavaldumo, teikiamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų
rūšies, lygio ir apimties. Už asmens sveikatos priežiūros paslaugų kokybės valdymo, gerinimo veiklą bei paciento teisių užtikrinimą, įskaitant ir vidaus medicininio audito veiklą, atsako įstaigos vadovas.
Aprašas reglamentuoja, kad Įstaigos vidaus dokumentuose turi būti
nustatyta paciento (jo atstovo) teisių ir pareigų įgyvendinimo tvarka, informa-

cijos pacientui teikimo ir informacijos apie pacientą teikimo kitiems asmenims
ir institucijoms tvarka, įskaitant formos Nr. 094–1/a „Medicininė pažyma dėl
neatvykimo į ikiteisminio tyrimo įstaigą, prokuratūrą ar teismą“ bei formos
Nr. 094/a „Medicininė pažyma dėl neatvykimo į darbą, Užimtumo tarnybą
prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos ar ugdymo
instituciją“ išdavimo, pacientų skundų nagrinėjimo, būtinosios medicinos pagalbos teikimo, asmens duomenų tvarkymo tvarkas.
Įstaiga savo patalpose pacientams prieinamose vietose ir viešojoje erdvėje
skelbia informaciją apie pacientų teises, pareigas, priimtų įstaigos sprendimų
pacientų atžvilgiu apskundimo tvarkos aktualią redakciją.
Vadovaujantis Aprašu, Įstaigos vadovas:
• nustato įstaigos asmens sveikatos priežiūros paslaugų kokybės politiką
bei jos įgyvendinimo priemones, atsižvelgdamas į Lietuvos Respublikos
sveikatos apsaugos ministerijos asmens sveikatos priežiūros paslaugų kokybės politiką, ir su jomis supažindina darbuotojus;
• formuoja pacientų ir darbuotojų saugos kultūrą įstaigoje, t. y. individualių ir grupinių vertybių, požiūrių, suvokimo, gebėjimų ir elgesio modelių
visumą;
• nustato papildomus, nei nustatyti LR Sveikatos priežiūros įstaigų įstatymu bei LR Sveikatos apsaugos ministro įsakymais, įstaigos organizacinius
ir klinikinius, įskaitant slaugos, kokybės rodiklius pagal įstaigos prioritetus,
teikiamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų apimtis ir rūšis, veiklas,
reikalingas sveikatos priežiūros paslaugų ir su jomis susijusių procesų rezultatams vertinti, gerinti, rizikoms valdyti;
• užtikrina asmens sveikatos priežiūros paslaugų kokybės rodiklių stebėseną, analizę, vertinimą;
• nustato darbo vietų aprūpinimo informacinių technologijų (toliau – IT)
priemonėmis poreikį, užtikrina jų tinkamą aprūpinimą IT priemonėmis
ir organizuoja darbo vietų aprūpinimo IT priemonėmis bei jų funkcionavimo kontrolę;
• pasirašo sutartį su Elektroninės sveikatos paslaugų ir bendradarbiavimo infrastruktūros informacinės sistemos (toliau – ESPBI IS) pagrindiniu
tvarkytoju dėl duomenų teikimo į ESPBI IS ir užtikrina privalomų duomenų teikimą į ESPBI IS;
• užtikrina, kad įstaigoje, atsižvelgiant į įstaigoje teikiamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų rūšis, nesant šalies mastu parengtų ir patvirtintų
atitinkamos srities diagnostikos ir gydymo tvarkos aprašų ar parengtų
diagnostikos ir gydymo metodikų, būtų parengti, patvirtinti ir taikomi
rizikingiausių pacientų saugai atliekamų tyrimų, taikomų diagnostikos ir
gydymo bei slaugos metodų protokolai.
Atkreipiame dėmesį, kad Įstaigos vadovas tvirtina struktūrinių padalinių
darbo organizavimo, medicinos dokumentų pildymo, mirčių atvejų nagrinėjimo bei mokamų sveikatos priežiūros paslaugų teikimo tvarkas.
Aprašas nustato, kad Įstaiga organizuoja vidaus medicininį auditą įstaigos
veiklai ir asmens sveikatos priežiūros paslaugų kokybei vertinti ir gerinti,
įskaitant organizacinius procesus, tiesiogiai susijusius su klinikinių procesų
vykdymu ir darančius jiems tiesioginę įtaką. Jei Įstaigoje dirba iki 50 asmens
sveikatos priežiūros specialistų, vidaus medicininio audito veiklą vykdo įstaigos
vadovo įgaliotas asmuo arba ji vykdoma pagal sutartį su fiziniu arba juridiniu
asmeniu, tačiau jei dirba daugiau kaip 50 asmens sveikatos priežiūros specialistų, turi būti steigiamas vidaus medicininio audito padalinys.
Įsakymas įsigalioja 2020 m. gegužės 1 d.
Išsamiai su teisės aktais galite susipažinti interneto svetainėje www.odontologurumai.lt
Rūmų teisininkė Jūratė Goštautienė

Reklama. Užs. Nr. 56.001

Variolink Esthetic DC system Kit

Variolink Esthetic LC system Kit

UAB „KRĖVA“

IVOCLAR – VIVADENT,

LICHTENŠTEINE
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Medikų klaidos: ką daryti, kad
nereikėtų bylinėtis su pacientais
Ginčai sveikatos priežiūros srityje – visai neretas reiškinys. Kreipdamasis į gydytoją, pacientas tikisi atidaus
rūpinimosi jo sveikata ir labai nusivilia, jei padaroma klaida ar nutinka kas nors netikėto. Nusivylus vienu mediku,
neišvengiamos abejonės ir visa sveikatos priežiūros sistema. Tokias situacijas paprastai lydi stiprios emocijos:
netikrumas, nusivylimas, pyktis, baimė.
pabendrauti su pacientu, jį išklausyti, išreikšti užuojautą, atsiprašyti ir prisiimti atsakomybę.
Pacientas savo ruožtu gali gauti jį dominančią informaciją ir paaiškinimus, užduoti klausimus, išgirsti
gydytojo versiją.
Tokio bendravimo ir atmosferos teismo procese neišeitų užtikrinti, kadangi jį reglamentuoja
griežtos ir apibrėžtos procedūros, tad taikiam
susitarimui ir atvirumui rungtyniškumo principas
palieka nedaug erdvės.
Naujos galimybės

Autorius: advokatas, advokatų profesinės bendrijos AVOCAD partneris, mediatorius Egidijus Langys
Analizuojant pacientų kreipimosi į teismą dėl patirtos žalos atvejus, išryškėja trys pagrindinės priežastys, lemiančios ginčus tarp paciento ir gydymo
įstaigos.
Ginčų priežastys
Pirma, tai besivystanti medicinos praktika. Pacientai paprastai turi lūkestį, kad jiems gydyti bus taikomi metodai, kurie kartais dar net neegzistuoja.
Todėl neretai pasigirsta kaltinimų medikams, kad
šie netaikė vieno ar kito gydymo metodo arba nenustatė tam tikros ligos diagnozės. Tačiau svarbu
žinoti, jog dažnai gydytojai nenustato teisingos diagnozės todėl, kad tokia liga ar jos simptomatika dar
nėra žinomi medicinos praktikoje.
Antra, tie patys gydymo metodai gali tikti vienam ir visiškai netikti kitam pacientui dėl individualios organizmo reakcijos į gydymą. Vis dėlto dažniausiai pacientas inicijuoja teismo procesą ne dėl
parinkto gydymo metodo, o dėl informacijos apie
tai, kas įvyko, neatskleidimo.
Trečia, pacientas atsisako suprasti, kad teikdamas gydymo paslaugas kiekvienas gydytojas gali
suklysti. Pacientas tikisi, kad gydytojas bet kuriuo
atveju užtikrins gerą gydymo rezultatą, ir žino, jog
medicina ir gydymo metodai tobulėja, taikomos
naujausios technologijos, todėl jį labai sunku įtikinti,
kad kai kuriais atvejais rezultatas nebus toks, kokio
norėtųsi.
Net ir itin aukšto išsivystymo lygio valstybėse
gyventojų mirčių dėl gydytojų klaidų skaičiai yra
gana dideli, tačiau pacientų sėkmės procentas teismo procesuose yra itin žemas ir siekia vos 10 proc.
nuo visų bylų.

Informacija – auksas
Esminis paciento ir gydytojo ginčo elementas
yra informacijos pacientui ar jo artimiesiems atskleidimas. Juk pacientai siekia sužinoti, kas ir kodėl įvyko, kas lėmė mediko klaidą, be to, tikimasi
elementarios atjautos ar atsiprašymo.
Manau, kad efektyviausia teisminių ginčų prevencija yra tinkamai ir laiku atskleisti informaciją
pacientui. Ginčai tarp pacientų ir medikų gali būti
sprendžiami pasitelkiant alternatyvų ginčų sprendimo būdą mediaciją.
Mediacija kaip alternatyvus ginčų sprendimo
būdas užtikrina visiškai konfidencialų procesą ir gali
padėti panašiose situacijose: pacientams ji padės
gauti tinkamą informaciją, medikams, kurie padarė klaidą, – paaiškinti pacientui visas aplinkybes ir,
esant pagrindui, atsiprašyti.
Mediacija – prevencija
Mediacijoje dalyvauja nepriklausomas ir neutralus
trečiasis asmuo – mediatorius. Jis įgalina mediacijos šalis bendrauti, bendradarbiauti, atskleisti savo
poreikius ir pageidavimus bei išgirsti abiejų šalių
interesus – ne tik paciento poziciją, bet ir gydytojo poziciją, jo išgyvenimus. Procesas ir mediatorius
skatina atvirą ir nuoširdų dialogą tarp paciento ir
mediko bei sukuria sąlygas jiems rasti abiem priimtiną ginčo išeitį.
Gydytojas gali paaiškinti pacientui ar jo artimiesiems, kaip tiksliai vyko gydymas, kas lėmė neigiamą
rezultatą ar pasekmes, kokių veiksmų ėmėsi gydytojų komanda, kad neigiamų padarinių nenutiktų.
Galų gale gydytojas mediacijos metu gali žmogiškai

Pacientų ir gydymo įstaigų ginčai yra labiau emocinio negu teisinio pobūdžio, kadangi pacientui
labiausiai rūpi sužinoti, kas ir kodėl įvyko. Teismo
posėdyje atsakymų į visus klausimus pacientas,
deja, negaus. Tuo metu mediacijoje galima atskleisti visą informaciją, nes taikomas konfidencialumo
principas, užtikrinantis pasitikėjimą net ir tarp oponuojančių šalių.
Klaidos pripažinimas teisme laikomas pagrindiniu kaltės įrodymu, todėl teisininkai medikams dažnai pataria jos nepripažinti. Medicinos klaidos ir iš
to kylanti atsakomybė veikia visą sveikatos priežiūros sistemą: teisminė gynyba reikalauja nemenkų
išlaidų, ginčai veikia įstaigos ar gydytojo reputaciją,
įstaiga gali netekti gero specialisto ir panašiai, todėl
galimybė atskleisti visą informaciją ir grąžinti pasitikėjimą mediacijos metu galėtų padėti kuriant visiškai naujo lygio santykį su pacientu.
Mediacijos procese gydytojas turėtų galimybę
atvirai pasikalbėti su pacientu, paaiškinti įvairias
aplinkybes, atsiprašyti ir prisiimti atsakomybę. Teisminių procesų akivaizdoje tai padaryti gydytojui
sunkiau, kadangi gresia netekti gydytojo licencijos
arba to neleidžia vidinės įstaigos taisyklės. Šiandien
gydymo įstaiga ginčų atvejais dažniausiai atsitveria
tylos siena ir paaiškinimus pateikia per advokatus
ir ekspertus.
Kai kurios pasaulio valstybės tokioms situacijoms yra priėmę net specialius Atsiprašymo įstatymus, kurie nustato, kad atsiprašymas nelaikomas
kaltės įrodymu teismuose. Tokie teisės aktai apsaugo gydytojus nuo galimų pasekmių, jei po atsiprašymo pacientas vis tiek nusprendžia kreiptis į teismą.
Konfidencialus mediacijos procesas galėtų būti
gera alternatyva. Mediacijos metu šalys su mediatoriaus pagalba užmezga nuoširdų dialogą, kurio
metu išsakyta informacija negali būti panaudota
teisminio proceso metu. Mediatorių saugo mediatoriaus privilegija, o teismus saisto pareiga nevertinti įrodymų, jei jie buvo gauti mediacijos metu.
Ne mažiau svarbus laiko elementas: mediacijos
proceso trukmė visuomet priklauso nuo šalių gebėjimo susikalbėti, o ne nuo teismų procesų veiklą
reglamentuojančių taisyklių ir terminų.
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APŽVALGA

Konferencija „Baltic days of dentistry“

Paskutinį rugsėjo penktadienį ir šeštadienį (2019 m. rugsėjo 27–28 d.) Lietuvos
Respublikos odontologų rūmai Vilniuje, Lietuvos parodų ir kongresų centre
„Litexpo“, organizavo tarptautinę mokslinę konferenciją „Baltic days of dentistry“, skirtą pažangiausiems gydymo metodams, naujausioms technologijoms
ir sprendimams aptarti. Konferencijoje pranešimus aktualiausiomis temomis
skaitė pripažinti specialistai ir mokslininkai, kurie pristatė odontologijos ir burnos priežiūros sektoriaus naujienas, inovacijas bei darbo su jomis metodikas.
„Baltic days of dentistry“ – tai vienintelė specializuota konferencija-paroda
Baltijos šalyse, kurioje susitiko odontologijos medicinos specialistai, mokslininkai ir verslas iš Lietuvos, Švedijos, Vokietijos, Lenkijos, Latvijos, Estijos, Rumunijos ir kitų užsienio šalių.
Antrą kartą Lietuvoje organizuojamose Baltijos jūros regiono šalių odontologų dienose įvyko ir užsienio odontologų asociacijų atstovų susitikimas, kurio
metu pristatyti pranešimai valstybės reguliavimo odontologijoje tema. Savo
vizitu konferenciją pagerbė Europos odontologų tarybos (ang. CED), vienijančios daugiau kaip 340 000 odontologų iš 32 šalių, prezidentas dr. Marco
Landi, Vokietijos odontologų asociacijos vykdomasis direktorius dr. Florian Lemor, Lenkijos gydytojų ir odontologų rūmų viceprezidentas dr. Andrzej Cislo,
Estijos odontologų asociacijos viceprezidentė Piret Välli, Latvijos odontologų
asociacijos atstovė Egita Senakola, buvęs Europos odontologų tarybos (CED)
prezidentas Wolfgang Doneus bei kiti Baltijos jūros regiono odontologų asociacijų lyderiai.

LR Odontologų rūmų tarybos pirmininkas, pradėdamas mokslinę konferenciją ir pranešimų sesiją „Valstybės reguliavimas odontologijoje“, įžanginiame žodyje sakė, kad šie metai Lietuvai labai svarbūs. Jau 100 metų atkurta
Lietuvos nepriklausomybė, 15 metų Lietuva yra Europos Sąjungoje, 15 metų
Lietuva priklauso NATO ir 15 metų Lietuva turi Odontologų rūmus. Tai
pirmoji didžiausia medikų savivalda Lietuvos istorijoje, kurios buvo siekiama
jau labai seniai, net nuo 1805 metų. Tuomet tai trukdė padaryti okupacinės
valdžios. Atkūrus Lietuvos nepriklausomybę ir kuriant Rūmus buvo apsispręsta vadovautis vertybėmis: VIENYBĖ, SAVIVALDA, KOMPETENCIJA,
PASITIKĖJIMAS, TOBULĖJIMAS. Tai kertiniai mūsų bendruomenės stulpai, pavaizduoti ir LR Odontologų rūmų logotipe. Mūsų pasaulyje ir mūsų
veiksmuose yra ir kitų vertybių, kuriomis vadovaujamės: laisvė, sveikata, kūryba, dvasingumas, vidinė harmonija, naudingumas, tvarka, žinios, savigarba,
išmintis, profesionalumas, bendradarbiavimas, atsakingumas, atvirumas, sąžiningumas, pagarba žmogui. Yra ir dar daugiau vertybių, kuriomis turėtumėme
vadovautis, ir visos jos, manau, tilptų į Rūmų pasirinktų vertybių spektrą. Mūsų
pasaulis keičiasi, tačiau jos išlieka ir už jas reikia kovoti. Gerbiamieji svečiai, Lietuvos valdžios atstovai, kolegos, gerbiamieji Baltijos jūros regiono šalių odontologų dienų dalyviai, džiaugiuosi jus matydamas Vilniuje, Lietuvos sostinėje, ir
šiuose gražiuose „Litexpo“ rūmuose. LR Odontologų rūmams tai labai svarbi
konferencija, kurioje svarbiausias klausimas, ar valstybė turi reguliuoti laisvąją
profesiją, kokios tendencijos šiuo metu vyrauja Europoje. Lietuvos valdžios
atstovams atsiranda norai mažinti savivaldą ir savireguliaciją. Teisinga tai ar ne?
Išgirsime. Kviečiu visus aktyviai dalyvauti diskusijoje ir padėti Lietuvos valstybei
apsispręsti. Darykime tai, kuo tikime, ir tikėkime tuo, ką darome“, – sveikinimo
kalboje sakė A. Šeikus.
Europos Sąjungos sveikatos ir maisto saugos reikalų komisaras Vytenis Povilas Andriukaitis savo vaizdo pranešime taip pat negailėjo gerų žodžių LR Odontologų rūmams. V. P. Andriukaitis teigė, jog Rūmai prisideda prie odontologijos,
kaip Lietuvos sveikatos sistemos, tvaraus bei nuoseklaus vystymo bei reguliavimo, paslaugų prieinamumo bei jų kokybės gerinimo. „Prieš 15 metų įkurtiems
Odontologų rūmams Lietuvos Respublikos Seimas patikėjo viešojo administravimo funkcijas – specialistų bei įstaigų licencijavimą ir priežiūrą. Rūmų veiklos
modelis buvo pagirtas ir rekomenduotas Europos odontologų tarybos. Būtų
labai neteisinga, jei būtų pasukta Odontologų rūmų silpninimo keliu. Norėtųsi
tikėti, kad Rūmų veikla išliks tokia, kokia yra dabar“, – savo vaizdo pranešime
sakė Europos Sąjungos sveikatos ir maisto saugos reikalų komisaras.
Europos odontologų tarybos (CED) prezidentas dr. Marco Landi pranešime „Odontologija Europoje: savireguliacijos metodas“ akcentavo, kad CED
tvirtai palaiko savireguliacijos ir odontologų, kaip laisvosios profesijos atstovų,
svarbą bei toliau rems profesinę autonomiją ir nepriklausomumą Europos Parlamento, Komisijos ir Tarybos lygiu. „LR Odontologų rūmų veiklą palankiai vertina užsienio organizacijos, kurios Lietuvą laiko pavyzdine šalimi odontologijos
savireguliavimo srityje. Žmonės pasitiki Rūmais, juos vienijančių profesionalų

Pranešimus aktualiausiomis temomis skaitė pripažinti specialistai ir mokslininkai.

Gausus konferencijos dalyvių būrys.

LR Odontologų rūmų tarybos pirmininkas pradeda mokslinę konferenciją.
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patirtimi ir ryšiu su pacientais. Patirtis sako, kad perdavus visą kontrolę valdžiai,
tokio pasitikėjimo tarp žmonių nebus. Mes, specialistai, turime ginti pacientus.
Reguliavimo tikslas yra apsaugoti visuomenės sveikatą, saugą ir gerovę užtikrinant, kad pacientus galėtų gydyti tik kvalifikuoti specialistai“, – mintimis dalijosi
Europos odontologų tarybos prezidentas dr. Marco Landi.
Gyvybės mokslų praktikos vadovas, medicinos teisės ekspertas Andrej
Rudanov pranešime „Teisėkūra odontologijoje. Profesinės savivaldos įnešti
kokybiniai pokyčiai“ apžvelgė Lietuvos teisėkūros trukmę, mastus sveikatos
sistemoje, Odontologų rūmų įtaką teisėkūrai. A. Rudanov atkreipė dėmesį
ir į tai, kad Rūmų veikla neatsiejama padedant spręsti ginčus ar probleminius
atvejus, susijusius su darbo etika ar darbo atlikimu. Pacientai patys kreipiasi
būtent į Odontologų rūmus. „Rūmai yra sukaupę išskirtinę kompetenciją ir
patirtį, vertindami pacientų nusiskundimus ir praktines problemas odontologijoje“, – sakė A. Rudanov.
Sveikatos ekonomikos centro direktorius Romualdas Buivydas pristatė ekonominį savivaldos odontologijoje efektyvumą. R. Buivydas pranešime
teigė, jog Lietuva negali skirti daug finansų sveikatai, ir iškėlė klausimą, kam
griauti tai, kas gerai veikia? „Didelių nusiskundimų Odontologų rūmų ar odontologų veikla Lietuvoje žiniasklaidoje beveik nepateikiama. Odontologų rūmai
ar jų analogai egzistuoja ne vienoje šalyje, pavyzdžiui, Lenkijoje, Slovakijoje,
Čekijoje, Austrijoje. Odontologų asociacijos yra JAV, Didžiojoje Britanijoje,
Kanadoje ir t. t. Keičiant nusistovėjusią tvarką gali sutrikti ne tik odontologų ir
odontologinių įstaigų licencijavimas, bet ir kitos Odontologų rūmų vykdomos
funkcijos“, – sakė Sveikatos ekonomikos centro direktorius. „Odontologų rūmai teikia ne tik licencijavimo paslaugas, o visą tarpusavyje susijusių paslaugų
paketą: licencijavimas, konsultavimas, mokymas ir metodinės medžiagos rengimas bei gyventojų švietimas burnos sveikatos klausimais. Netekę pajamų už
licencijavimą, Odontologų rūmai greičiausiai nebegalės teikti ir kitų paslaugų.
Kas tokias paslaugas teiks ir kaip šios skirtingos paslaugos bus koordinuojamos bei derinamos tarpusavyje? Kas finansuos šių paslaugų teikimą ir kiek tai
kainuos?“, – konferencijos metu klausė R. Buivydas. Pranešėjas akcentavo, jog
2018 m. beveik 93 proc. Valstybinės akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai
tarnybos prie Sveikatos apsaugos ministerijos (VASPVT) pajamų sudarė valstybės biudžeto lėšos. Tuo tarpu visos Odontologų rūmų teikiamos paslaugos

Parodoje BALTIC DAYS OF DENTISTRY demonstruojama sparčiausia odontologijos
srities pažanga, inovacijos ir technologijų raida.
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Užsienio odontologų asociacijų atstovų susitikimas
Lietuvos valstybės biudžetui nekainavo nė cento. „Mūsų skaičiavimais, licencijavimo funkcijų perdavimas VASPVT valstybei gali kainuoti daugiau kaip 2 mln.
eurų“, – pranešime akcentavo R. Buivydas.
Vokietijos odontologų asociacijos vykdomasis direktorius teisininkas
dr. Florian Lemor savo pranešime „Liberalių sveikatos profesijų rūmai Europos teisės kontekste“ pabrėžė, kad tik turint vieningą struktūrą, t. y. privalomą
narystę, galima spręsti iškylančias problemas ir tinkamai vykdyti veiklą. Tai atitinka Direktyvos (ES) 2018/958 dėl proporcingumo principo 28 konstatuojamosios dalies nuostatas, kurios teigia, kad nuolatinis profesinis tobulėjimas bei
privaloma narystė profesinėje organizacijoje yra tinkamos priemonės, siekiant
užtikrinti saugią, kokybišką ir veiksmingą sveikatos priežiūrą piliečiams. Nepaisant galimų kritikos strėlių LR Odontologų rūmams, pastarųjų veikla, įsitikinęs
dr. F. Lemor, yra naudinga ir kurianti vertę tiek medikams, tiek pacientams.
„Sveikintina, kad Lietuvoje tai kol kas efektyviai veikia, bet kitose Europos šalyse to nėra ir aš tai matau kaip didelę problemą“, – komentavo dr. F. Lemor.
Lenkijos gydytojų ir odontologų rūmų viceprezidentas dr. Andrzej Cislo,
skaitydamas pranešimą „Profesionali savivalda kaip nesibaigiančių sveikatos
priežiūros sistemos pokyčių dalyvė ir liudininkė“, kūrybiškai apibūdino asociacijos svarbą, palygindamas ją su vienišo gydytojo odontologo savijauta ir grupe
gydytojų odontologų, kurie iškylančias problemas gali spręsti visi kartu, o ne
atskirai.
Estijos odontologų asociacijos viceprezidentė dr. Piret Välli, nagrinėdama
savivaldos struktūrų svarbą odontologijoje, sakė galinti drąsiai teigti, kad Lietuva šioje srityje yra absoliutus pavyzdys ne tik Baltijos, bet ir Europos šalims. „Turėti savivaldą yra sėkmingos veiklos ir, svarbiausia, paciento gerovės
pagrindas. Profesionalai gali kur kas geriau matyti situaciją: kas yra aktualu,
reikšminga bei reikalinga žmogui, kokias problemas reikia spręsti. Juk mes su
tuo susiduriame kasdien. Su valdžia, žinoma, turime būti partneriai. Lietuva,
turėdama sklandžiai veikiančius Odontologų rūmus, šiuo atveju yra puikus pavyzdys mums, Baltijos valstybėms, ir Europai. Buvau labai nustebinta išgirdusi,
kad tvyro diskusijos ardyti šią sistemą“, – sakė Estijos odontologų asociacijos
viceprezidentė.
Latvijos odontologų asociacijos atstovė Egita Senakola konferencijos metu
pasakojo apie Latvijos odontologų asociacijos savivaldos veiklos užtikrinimą.
Buvęs Europos odontologų tarybos prezidentas Wolfgang Doneus savo
pranešime akcentavo, kad savivalda privaloma. „Pats, dirbdamas odontologu,
mačiau ir matau to nenuginčijamą naudą. Odontologijos ekspertų savivalda
įrodė, kad tai yra geriausia reguliavimo institucija.“
Konferencijos-parodos metu LR Odontologų rūmus sveikinimo ir Europos
parlamento narys, Odontologų rūmų garbės narys dr. Juozas Olekas. „Atsimenu, 1988 m. apie medikų savivaldą kalbėjome kaip apie svajonę. Ir štai vieną
dieną ji išsipildė – prieš 15 metų priėmėme Odontologų rūmų įstatymą. Tuo
metu tapau tarsi Rūmų krikštatėviu ir iki šiol galiu paliudyti, kad per tą laikotarpį stebime labai kryptingą vystymąsi. Dabar, būdamas Europos parlamento
nariu, matau, kad esame tikras pavyzdys Europoje. Nesuprantamos ambicijos
griauti šią sistemą atrodo visiškai neprofesionalios“, – sakė dr. Juozas Olekas.
Dviejų dienų tarptautinėje mokslinėje konferencijoje-parodoje „Baltic
Days of Dentistry“ šiemet dalyvavo 80 kompanijų iš Lietuvos ir kitų Europos
Sąjungos šalių.
Rūmų viešųjų ryšių specialistė Justina Šlimienė
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AKTUALI INFORMACIJA

4x2 PLIUS
2019 m. lapkričio 15–16 dienomis LR Odontologų rūmų bendruomenės nariai buvo pakviesti į profesinio
tobulinimo konferenciją „4x2 PLIUS“ Vilniuje. Šios konferencijos tikslas – šviesti Rūmų narius privalomojo
tobulinimo bei kitomis aktualiomis temomis. Renginys sukvietė kolegas iš visų Lietuvos teritorinių skyrių, todėl
buvo galimybė ne tik išklausyti pranešimus, bet ir susitikti bei pabendrauti su kolegomis. Šių metų renginys
išsiskyrė tuo, kad buvo sudaryta galimybė dalyvauti privalomojo mokymo, skirto valymo paslaugų teikėjams,
mokymuose. Konferencijoje pranešimus pristatė 13 pranešėjų.
Verslo psichologas, Lietuvos psichologų sąjungos
valdybos narys Š. Mačiulis pristatė pranešimus „Ką
daryti, kad bendravimas su klientais ir kolegomis
būtų sklandus?“ bei „Melas ir reklama“. Pranešimų
metu jis atkreipė dėmesį, kad komunikacijos trūkumas gali turėti nemalonių pasekmių, o norint
efektyviai bendrauti svarbu išmokti išklausyti. Pranešėjas salėje esantiems klausytojams užduodavo
klausimų ir kvietė diskutuoti. Kalbėdamas apie reklamą, Š. Mačiulis apibrėžė reklamos tikslus, įvardino vartotojo emocijas, į kurias taikomasi, apibūdino noro pirkti valdymą.
Panevėžio greitosios medicinos pagalbos stoties
slaugytoja V. Valantinaitė skaitė paskaitą „Pagalba
pacientams ištikus dusulio ir traukulių priepuoliams“. Paskaitos metu pirmiausiai buvo primintas
gaivinimo standartas, kuris patvirtintas LR SAM įsakymu 2018 m. rugsėjo mėn. 12 d. Nr. V-1008 „Dėl
Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro
2011 m. rugpjūčio 31 d. įsakymo Nr. V-822 „Dėl
gaivinimo standartų patvirtinimo“ pakeitimo“, bei
akcentuotas pradinio gaivinimo algoritmas. Toliau
paskaitoje aptartos priežastys, kurios sukelia dusulį, požymiai, svarbūs atpažįstant dusulio pobūdį, bei
pagalbos teikimas. Antroje paskaitos dalyje lektorė
paaiškino, kaip kyla traukuliai, įvardino jų klasifikaciją, aptarė ligas, kurios sukelia traukulius, bei pagalbos teikimo ypatumus, atsakė į dalyvių klausimus.
Gydytoja vaikų odontologė J. Vaščiūnaitė-Tylienė kalbėjo apie negalią turinčių vaikų burnos ligų
profilaktiką. Paskaitoje buvo apžvelgtos neįgalumą
sukeliančios ligos bei darbo su tokiais vaikais ypatumai, minėta, ką reikėtų patarti tėvams, siekiant
išsaugoti neįgalių vaikų dantis, pateikta profilaktikos
priemonių pavyzdžių. Be to, J. Vaščiūnaitė-Tylienė
paaiškino, kaip padėti tėvams paruošti vaikus vizitui
pas odontologą.
VĮ Registrų centro E. sveikatos skyriaus vadovė A. Ciesiūnienė pristatė e. sveikatos portalą bei
paaiškino prisijungimo ir naudojimo ypatumus.
Pranešėja akcentavo, kad visada galima kreiptis
pagalbos telefonu +370 5 236 4577 bei el. paštu
e.sveikata@registrucentras.lt.
Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centro direktorius
prof. S. Čaplinskas skaitė pranešimą „Krauju ir oro
lašeliniu keliu plintančių infekcijų aktualijos odontologams“. Profesorius akcentavo, jog virusinės ligos
yra didelė problema, ir atkreipė dėmesį, kad keliamas tikslas iki 2030 metų eliminuoti hepatitus – nuo
A ir B skiepijant, o C – išgydant. Pranešėjas aptarė
dažniausiai sutinkamas infekcines ligas ir akcentavo
skiepų svarbą. Paskaitoje jis priminė, kad yra galimybė naudotis ULAC parengtomis rekomendacijomis, bei pakvietė prenumeruoti ULAC naujienas.

Panevėžio greitosios medicinos pagalbos stoties
slaugytoja V. Valantinaitė.

Rūmų nariai domisi paskaitomis.

Ką daryti, kad bendravimas su klientais ir kolegomis
būtų sklandus, pasakojo verslo psichologas Š. Mačiulis.
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Dėkojame konferencijos rėmėjams.
LSMU docentė dr. N. Basevičienė pristatė
paskaitą „Burnos ertmės gleivinės susirgimų diagnostika gydytojo odontologo ir burnos priežiūros specialistų praktikoje“. Pranešėja pastebėjo,
kad daugeliui specialistų šiuos susirgimus sunku
gydyti, nes jie dažnai būna susiję su bendra patologija. Paskaitoje buvo aptarta anamnezės svarba,
nusiskundimų požymiai, į kuriuos būtina atkreipti
dėmesį, buvo pristatyti ir aptarti įvairūs klinikiniai
atvejai.
G. Juozapavičiūtė, Aplinkos ministerijos Atliekų politikos grupės vyriausioji specialistė, pristatė
pranešimą „Vieninga gaminių, pakuočių ir atliekų
apskaitos informacinė sistema: pradiniai žingsniai
ir navigacija“. Pranešimo pabaigoje dalyviai teiravosi apie pateiktų ataskaitų vertinimą, apie apskaitos vykdymo prievolę bei komunalinių atliekų
apskaitą.
Radiacinės saugos priežiūros skyriaus vedėjas
V. Statkus kalbėjo apie radiacinės saugos reglamentavimą ir iššūkius odontologijoje. Pirmiausia buvo
apžvelgti teisės aktai, aptarti veiklos įteisinimo aspektai, priminti reikalavimai dėl periodinės priežiūros. Pranešimo metu buvo pristatyti patikrinimų
metu nustatomi pažeidimai, nurodytos prievolės
bei taikomos poveikio priemonės.
Antrąją konferencijos dieną taip pat buvo skaityti labai įdomūs pranešimai. Vienas iš jų – advokato A. Zeleckio pranešimas „Naujas pacientų
sveikatai padarytos žalos atlyginimo („be kaltės“)
modelis Lietuvoje“. Buvo pristatyta naujo įstatymo
redakcija, kuria Lietuvoje sukuriama nauja ir uni-

kali pacientų sveikatai padarytos žalos atlyginimo
sistema. Pranešime akcentuotos odontologams
nustatytos įmokos, jų teisės ir pareigos nagrinėjant
skundus, buvo aptarta, ar reikalingas civilinės atsakomybės draudimas ir kiti su naująja sistema susiję
praktiniai klausimai.
Gyd. periodontologas dokt. R. Borusevičius
pristatė pranešimą „Skaitmeninės technologijos
gidinėje implantacijoje bei audinių regeneracijoje“.
Pranešėjas apibūdino implantavimo „laisva ranka“
privalumus ir trūkumus, pristatė gidinės implantacijos būdus, protokolą, programinės įrangos, 3D
spausdinimo technologijas, chirurginio gido dizainus, aptarė skaitmeninių technologijų audinių regeneracijoje galimybes.
Teisininkė, teismo mediatorė R. Joskaudienė
kalbėjo apie asmens duomenų apsaugos reglamento įgyvendinimą sveikatos priežiūros įstaigose. Pranešime buvo aptariama, į ką įstaigos personalas
turėtų labiausiai atkreipti dėmesį laikydamasis duomenų apsaugos reglamento, pateikta informacija
apie dažniausiai nustatomus neatitikimus ar pažeidimus. Lektorė akcentavo, jog svarbu žinoti, kam
renkama informacija, ir atkreipė dėmesį į perteklinį
duomenų kaupimą.
Lektorius B. Einars skaitė paskaitą „Kokybės vadovas: ambulatorinės kortelės pildymo ypatumai“.
Pranešėjas pristatė, kokie yra svarbūs minimalūs
kokybės vadybos reikalavimai sveikatos priežiūros
įstaigoms, ir pastebėjo, kad žinių apie kokybės vadybos sistemas trūkumas sukelia daug prieštaringų
ir neigiamų emocijų. Paskaitos metu buvo aptar-

ta viena iš svarbiausių kokybės užtikrinimo sričių
odontologijos įstaigose – tinkamas ambulatorinės
kortelės pildymas. Aptarta, kokia informacija renkama, kaip turėtų (galėtų) būti pildoma kortelė,
kokie pavojai slypi netinkamai pildant ambulatorinę
kortelę, kokios dažniausiai pasitaikančios klaidos,
kokie galimi sprendimo būdai.
VšĮ Respublikinės Vilniaus universitetinės ligoninės Infekcijų kontrolės skyriaus vedėja I. Kisielienė
skaitė pranešimą „Infekcijų kontrolės aktualijos“.
Lektorė teigė, kad remiantis mokslo įrodymais,
apie 50 proc. sveikatos priežiūros įstaigose įgaunamų infekcijų būtų galima išvengti, jeigu būtų laikomasi infekcijų kontrolės reikalavimų. Pranešėja
akcentavo, kad odontologijoje virusų perdavimas
yra dažnesnis, nes infekcijos šaltinio reikia labai nedaug, o inkubacinis periodas yra ilgesnis. Paskaitoje
pranešėja aptarė rankų higienos, aplinkos ir medicinos prietaisų valymo, dezinfekcijos, skalbinių ir
medicininių atliekų tvarkymo, darbuotojų infekcijų
profilaktikos reikalavimus, pateikė jų praktinio taikymo pavyzdžių bei nurodė dažniausiai daromas
klaidas ir nustatomus pažeidimus.
Viso renginio metu vyko medicinos priemonių
paroda.
Dėkojame pranešėjams už įdomias temas, o
renginio dalyviams už aktyvų dalyvavimą konferencijoje.
Rūmų tarybos pirmininko pavaduotoja
Rima Adomaitienė
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Pasaulio odontologų
kongresas San Franciske
Lietuvos Respublikos odontologų rūmų delegacija, vadovaujama tarybos pirmininko Alvydo Šeikaus, rugsėjo
2–8 d. dalyvavo San Franciske (JAV) vykusiame Pasaulio odontologų kongrese (FDI), kuris, organizatorių
duomenimis, šiemet buvo vienas iš gausiausiai lankomų.
Kongresas vyko San Francisko „The Moscone
Center“ parodų komplekse. FDI asamblėja balsavo
už išrinktąją prezidentę Ihsane Ben Yahya (Marokas), kuri vadovaus organizacijai po dr. Gerhardo
Seebergero (Italija) kadencijos.

Dr. Gerhard Seeberger
Pasaulinės odontologų federacijos prezidentas
(2019–2021)
Dr. Gerhard Seeberger: „Mano veiklos prioritetai
grindžiami FDI 2018–2020 m. strateginiu planu ir jo
trimis strateginiais prioritetais: naryste, atstovavimu ir
žinių perdavimu. Šiandien gyvename silpnoje, beveik
dekadentiškoje visuomenėje, kurios sprendimo galia
perėjo nuo politikos prie ekonomikos. Atsižvelgiant į tai,
kad burnos ligos vis dar yra labiausiai paplitusios pasaulyje, mes esame atsakingi už odontologinių ir medicinos tyrimų bei burnos sveikatos politikos interesų
konfliktą. <...> Vykdydami skaidrius darbo santykius
ir spręsdami bet kokius galimus interesų konfliktus,
užtikrinsime geriausią medicininį gydymą ir priežiūrą
savo pacientams.“
Lietuvos delegacija pasveikino asoc. prof. Nikolajų Šarkovą (Bulgarija), perrinktą antrai kadencijai į
tarybą, bei Kingą Grzech-Lesniak (Lenkija) patekus
į Odontologų praktikos komitetą.
FDI priėmė 2 naujus narius iš Bosnijos ir Hercegovinos. Abi asociacijos sudarys nacionalinį komitetą su esama FDI nare – Bosnijos ir Hercegovinos
odontologų asociacija.
FDI Generalinė asamblėja balsavo už aštuonis
politinius pareiškimus, priimtus po pasaulio ekspertų konsultacijų ir sutarimo. FDI politiniai pareiškimai, kuriuose išsamiai išdėstoma FDI pozicija
burnos sveikatos klausimais:
• socialiai pažeidžiamų grupių prieinamumas
gauti burnos sveikatos priežiūros paslaugas;
• antibiotikų valdymas odontologijoje;
• karioziniai pažeidimai ir pirmasis atkuriamasis gydymas;
• tęstinis mokymasis naudojantis e. mokymo
sistema;
• etinis tarptautinis burnos sveikatos specialistų įdarbinimas;

Lietuvos Respublikos odontologų rūmų atstovai.

Estijos odontologų asociacija gauna FDI šypsenos apdovanojimą ADA FDI Pasaulio odontologų kongrese
2019 metais San Franciske.
• infekcijų prevencija ir kontrolė odontologijos praktikoje;
• restauracijų pataisos;
• ortodontinės anomalijos ir burnos sveikata.
Su naujai priimtais politiniais pareiškimais bus
galima susipažinti FDI tinklalapyje.
Kongrese Estijos odontologų asociacija buvo
apdovanota už vaikų dantų sveikatos projektą, kurio pagrindinis dėmesys skiriamas burnos sveikatos
mokymui. Estijoje burnos sveikatos mokymo teikimas tebėra iššūkis, o burnos sveikatos rezultatai ir
toliau yra prasti. Vykdant projektą „Švarūs dantys“
mokytojai raginami kasdien įrašyti kiekvieno mokinio dantų valymo įpročius žurnale. Šiuo metu akcija
pasiekė beveik 12 tūkst. darželinukų. Preliminarūs

iniciatyvos rezultatai rodo, kad vaikų, valančių dantis du kartus per dieną, skaičius auga kiekvieną
mėnesį, o projekte dalyvaujantys vaikai džiaugiasi.
Kitais metais projekto tikslas bus išmokyti visus Estijos darželių auklėtojus mokyti burnos sveikatos
pagrindų, kad visi darželinukai reguliariai dalyvautų
burnos sveikatos pamokose.
Po kongreso Lietuvos delegacija susitiko su JAV
Los Andželo lietuvių bendruomenės pirmininku
Raimundu Šilkaičiu ir JAV Los Andželo šalpos organizacijos „Vaikų viltis“ viena iš vadovių Rasa Šilkaitis
bei aptarė ateities bendradarbiavimo gaires.
LROR tarybos narė, Viešųjų ryšių komisijos
pirmininkė Erminija Guzaitienė
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„Nesuderinamų dalykų nėra“
2019 m liepos 26 – rugpjūčio 4 dienomis Italijoje Turino mieste vyko Europos meistrų žaidynės. Sportininkai rungtyniavo
29-niose sporto šakose. Olimpinių lankų šaudymo klasėje Lietuvai atstovavo klaipėdietis sporto meistras, gydytojas
odontologas Romualdas Sigitas Rečiūga. Šiais metais Turine atkrentamųjų varžybų ketvirtfinalį ir pusfinalį užtikrintai
laimėjęs lietuvis finale susitiko su Belgijos atstovu Etienne Heyvaert. Kova buvo labai įtempta, jos nugalėtojui išaiškinti
prireikė dviejų papildomų šūvių. Vieno taško persvara laimėjo belgas. Nors pergalės finale iškovoti nepavyko, gydytojas
odontologas R. S. Rečiūga gali puikuotis Europos vicečempiono sidabro medaliu. Trečią vietą iškovojo italas Vezzoli Santo.
2018 m. Šveicarijoje šaudymo iš lanko pasaulio meistrų čempionate R. S. Rečiūga iškovojo septintą vietą.
Apie šaudymą iš lanko, odontologiją ir gyvenimą
kalbame su Odontologų rūmų nariu gydytoju
odontologu Romualdu Sigitu Rečiūga.
Kaip ir kada kilo mintis pradėti šaudyti iš lanko?
Kiek metų jau tuo užsiimate?
Vaikystėje daug lankų esu padaręs iš lazdyno. Su
bendraminčiais draugais šaudydavome į tolį ir į taikinius. Kaune, būdamas trečio kurso Stomatologijos fakulteto studentas, susiradau šaudymo iš lanko sporto klubą. Buvau labai laimingas, kad mane
priėmė. Aktyviai treniravausi, su Lietuvos rinktine
dalyvavau įvairaus rango varžybose. 1982 m autoavarijoje susižalojau stuburą, gaila, bet šaudymą iš
lanko teko pamiršti. 2014 m., po 32 m. pertraukos,
nutariau pabandyti dar kartą...
Kokios artimiausios varžybos Jūsų laukia?
Artimiausios varžybos – Lietuvos ir Latvijos žiemos čempionatai uždarose patalpose.
Šaudymas iš lanko Jums yra sportas, hobis, pomėgis, gyvenimo būdas ar…?
Šaudymas iš lanko man visų pirma sportas ir hobis.
Kaip pavyksta suderinti odontologiją ir šaudymą
iš lanko?
Aš manau, kad nesuderinamų dalykų nėra. Turiu
dar vieną pomėgį – bitininkystę, taigi, viskam užtenka laiko.
Kaip Jūsų artimieji, šeimos nariai žiūri į tokią
Jūsų veiklą?
Šeimos nariai į tokią mano veiklą žiūri labai teigiamai. Žmona Raimonda mane laimina ir visada linki
sėkmės. Šiais metais į varžybas Italijoje mane lydėjo
sūnus Ramūnas. Sūnus Rolandas, gyvenantis JAV,
atskrido į Turiną, todėl turėjau puikią palaikymo
komandą. Nuostabus jausmas, dovanotas brangiausių šeimos narių.

Gydytojas odontologas Romualdas Sigitas Rečiūga

Lietuvos Respublikos odontologų rūmai sveikina ilgametį Rūmų Klaipėdos
teritorinio skyriaus vadybininką Bronių Einars tapus nauju Maltos ordino
pagalbos tarnybos Prezidentu. Linkime kuo daugiau naujų projektų ir
sėkmės juos įgyvendinant!

Ko palinkėtumėte Odontologų rūmų bendruomenei?
Odontologų rūmų bendruomenei norėčiau palinkėti ištvermės sunkioje, maksimalios koncentracijos reikalaujančioje profesijoje, psichologinės
savitvardos, puikios sveikatos ir pagarbos specialistams, kurie didžiąją dalį gyvenimo skyrė odontologijai.
Rūmų viešųjų ryšių specialistė Justina Šlimienė
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Kviečiame rinkti geriausią
2019 m. „Odontologų rūmų
žinių“ klinikinę publikaciją!

Pristatome 2019 m. „Odontologų rūmų žiniose“
skelbtus klinikinius straipsnius:
1. „Inovatyvus implanto dizainas – didesnės sėkmės, kaulo stabilumo ir estetikos
garantas“ Nr. 1 (53), p. 14. Autorė – Henriette Lerner.
2. „Takūs biokeraminiai užpildai endodontologijoje: nuo šaknų kanalų užpildymo
iki endodontinių komplikacijų valdymo“ Nr. 3 (55), p. 14. Autorius – doc. dr.
Saulius Drukteinis.
3. „Vienkartinės galvos padėties korekcijos poveikis kramtomajai sistemai“ Nr. 3
(55), p. 18. Autorės – Ieva Masiulytė ir Giedrė Jurgelaitienė.
4. „Trimatės technologijos suteikia naujų galimybių bedančiams“ Nr. 3 (55), p. 22.
Autorius – Andrejus Surovas.
5. „Ortodontinių greito plėtimo aparatų gamyba, naudojant skaitmenines technologijas“ Nr. 4 (56), p. 18. Autoriai – Andrius Bublys ir Aušra Stoškienė.

Laukiame Jūsų pastabų, pasiūlymų ir nuomonės adresu info@odontologurumai.lt.
Taip pat savo nuomonę galite pareikšti interneto svetainėje
www.odontologurumai.lt skiltyje APKLAUSA.
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Ar specialistų rengimas
Lietuvoje atitinka
visuomenės poreikius?
Dr. Povilas Kalesinskas

„Eurostat“ duomenimis, gydytojų odontologų
skaičius Lietuvoje jau dvigubai viršija ES vidurkį ir pirmaujame pagal parengiamų odontologų
skaičių. Lietuvoje 143 odontologai tenka 100 000
gyventojų, o ES vidurkis – 73,3. Lietuvoje parengiama 5,8 gydytojų odontologų 100 000 gyventojų per metus, ES parengiamų odontologų vidurkis – 2,5. Dėl tokio didelio skaičiaus daugiau kaip
ketvirtadalis brangiausias universitetines studijas
baigusių absolventų yra priversti emigruoti vos
gavę diplomus. Bendros praktikos gydytojų odontologų amžiaus vidurkis yra 34 metai, o tai reiškia,
kad jie išliks darbo rinkoje dar ilgai. Taigi, gydytojų odontologų rengimo procese labai ryškiai
atsispindi vienas ydingų Lietuvos aukštojo mokslo
aspektų – neatsakingas ir niekuo (nei resursais,
nei specialistų poreikiu) nepagrįstas studijuojančių gausinimas. Nors odontologų Lietuvoje – kaip
vasaros metu pelkėje uodų, šalies žmonės dėl
valstybės politikos šiuo klausimu nebuvimo yra
be dantų ir, deja, tai yra vienas pavyzdžių, kai
valstybė akivaizdžiai nesusitvarko su jai paskirtomis funkcijomis. Vidutinis ištrauktų dantų skaičius
vienam gyventojui – 6,2. KPI tarp 35–44 metų
asmenų – 17,2. Lietuvoje 94 proc. šešiamečių vaikų jau turi ėduonį. Šį procentą galima palyginti su
Danija – ten vos 8 proc. šešiamečių turi ėduonį.
Indijoje šis skaičius siekia 58 proc. Šiandien Lietuvoje vaikų odontologų licencijas turi vos 62 specialistai ir iš jų 11 proc. jau yra sulaukę pensinio
amžiaus. Ortodontinės anomalijos nustatytos 77
proc. 10–11 metų vaikams, o ortodontų licencijas
turinčių specialistų – 106, iš kurių 10 proc. jau sulaukę pensinio amžiaus.

Gydytojų odontologų rengimo procese labai
ryškiai atsispindi vienas ydingų Lietuvos aukštojo
mokslo aspektų – neatsakingas ir niekuo
(nei resursais, nei specialistų poreikiu)
nepagrįstas studijuojančių gausinimas.
2019 m. sausio 1 d., LR Odontologų rūmų
duomenimis, galiojančias licencijas turėjo 4458 gydytojai odontologai, LSMU ir VU universitetuose
šiuo metu studijuoja dar 773 būsimi odontologai:
558 studentų (arba 72,2 proc.), studijuojančių lietuvių kalba, ir 215 (arba 27,8 proc.) pasirinkusiųjų
studijuoti užsienio kalba. Valstybės finansuojamos
vietos sudaro 61 proc. Nepaisant labai didelio
bendrosios praktikos gydytojų odontologų skaičiaus, kai kurių odontologų specialistų trūksta,
labai trūksta ir gydytojų odontologų padėjėjų
(1 lentelė).
Lietuvoje visada buvo keli formalūs teisės aktai, reglamentuojantys sveikatos priežiūros specialistų poreikio planavimą (2003 m. gruodžio
31 d. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos
ministro įsakymas Nr. V-802 „Dėl Strateginio
sveikatos priežiūros ir farmacijos žmonių išteklių
planavimo Lietuvoje 2003–2020 m. programos
tvirtinimo“, 2007 m. rugsėjo 26 d. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymas

Nr. V-777 „Dėl Sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistų poreikio planavimo metodikos
patvirtinimo“), šiuo metu rekomendacijas teikia
ir naują medicinos darbuotojų planavimo modelį
sukūrė Vyriausybės strateginės analizės centras.
Pagrindinis strateginio planavimo tikslas ir yra
užtikrinti, jog ateityje dirbs reikiamas tinkamai
parengtų žmonių skaičius, kurie teiks reikiamą
paslaugų skaičių ir bus tinkamai pasiskirstę tiek
geografine prasme, tiek pagal specialybes ar specialybių grupes. Būtent šios prielaidos ir sudaro
efektyvaus ir racionalaus žmogiškųjų išteklių panaudojimo pagrindą. Atsižvelgiant į planavimo
rezultatus, turėtų būti formuojamas specialistų
rengimo valstybinis užsakymas mokymo įstaigoms (universitetams ir kolegijoms). Deja, taip
Lietuvoje nevyksta. O įdomiausia, kad abiejuose
universitetuose per pastarąjį dešimtmetį buvo
apgintos net trys daktaro disertacijos šia tema,
tačiau net ir į jose pateiktas išvadas, apibendrinimus ir praktines rekomendacijas priimant

1 LENTELĖ.

SPECIALISTAI
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Gydytojai odontologai

3730

Gydytojai odontologai specialistai

728

Burnos higienistai

1202

Dantų technikai

1197

Gydytojo odontologo padėjėjai

1884
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sprendimus neatsižvelgiama. Nacionalinės sveikatos sistemos specialistų rengimo valstybinio
užsakymo formavimo komitetas (VUK) kiekvienų metų vasarį priima sprendimus dėl valstybės finansuojamų specialistų skaičiaus podiplominėse rezidentūros studijose, tačiau visiškai
nereguliuoja priėmimo į ikidiplomines studijas,
tai yra bendros praktikos gydytojų odontologų
rengimo skaičiaus. Realybėje planuojant specialistų rengimą į išleistus įsakymus ir patvirtintas
planavimo metodikas bei pateiktas praktines
rekomendacijas būdavo menkai atsižvelgiama ir
apsiribojama tik formalių „darbo grupių“ sukūrimu. Tokia buvo sudaryta ir tvirtinant Nacionalinę burnos sveikatos 2016–2020 metų programą.
Jos 3.9. punkte įrašyta: „Sudaryti darbo grupę
teisės akto, kuris reguliuotų gydytojų odontologų, burnos higienistų ir burnos technikų skaičių ir pasiskirstymą, parengimui.“ Nors termino
pradžia – 2016 m., šios darbo grupės priimtų
sprendimų, darbo rezultatų, kaip ir visų likusių
užsibrėžtų kilnių siekių Nacionalinėje burnos
sveikatos programoje, greičiausiai jau ir nebepajausime...
Stebimas ir labai netolygus gydytojų odontologų (2 pav.) teritorinis pasiskirstymas, todėl kai kur
apsunkinamas paslaugų prieinamumas. Šalčininkų, Švenčionių, Alytaus, Kalvarijos, Kazlų Rūdos ir
Pagėgių rajonuose gydytojų odontologų skaičius,
tenkantis dešimčiai tūkstančių gyventojų, nesiekia
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Labai brangių odontologijos studijų išlaidas
aukštosios mokyklos daug metų stengėsi
sumažinti nepagrįstai didindamos priimamų
studentų skaičių ir tokiu būdu užsitikrindamos
reikiamą finansavimą.
penkių. Tik priminsiu, kad prieš dvidešimt penkerius metus viena iš intencijų kuriant Odontologijos
institutą Vilniaus universitete ir buvo parengti specialistus vadinamosioms pilkosioms zonoms, esančioms aplink Vilnių, užpildyti.
Natūralu, kad labai brangių odontologijos
studijų išlaidas aukštosios mokyklos daug metų
stengėsi sumažinti nepagrįstai didindamos priimamų studentų skaičių ir tokiu būdu užsitikrindamos reikiamą finansavimą. 2005 m. buvo 101
odontologijos studijų absolventas, o 2015 m. – jau
185. „Eurostat“ duomenimis, 2005 m. Lietuvoje
buvo 69,36 odontologai 100 000 gyventojų, 2015
m. – 91,02, o 2018 m. – jau net 143 odontologai.
Europoje esame pirmoje vietoje pagal paruošiamų odontologų skaičių, tačiau dėl labai padidėjusio studijuojančių skaičiaus aukštųjų mokyklų

bazės jau daugelį metų yra nepajėgios užtikrinti
tinkamą klinikinės praktikos valandų skaičių. Ekspertų nuomone, išaugęs odontologijos studentų
skaičius kelia iššūkį programos įgyvendinimui ir
kokybės užtikrinimui. Negana to, jau kelinti metai LSMU susiduria su sunkumais legalizuojant
dalį klinikinės bazės ir įforminant licencijuojamą
veiklą. Aukštąsias mokyklas baigusių absolventų
nuomone, jiems teorinių žinių pakanka, bet labai
trūksta klinikinės praktikos ir savarankiškumo.
Apie tai kalbama ir EDSA (Europesn Dental Students Association) 2016 m. rugsėjo 24 d. viešame
pareiškime dėl klinikinės praktikos ES aukštosiose
mokyklose. Gydytojų odontologų draugija oficialiu kreipimusi į atsakingas valstybės institucijas jau
prieš dvejus metus siūlė: 1. vykdyti nuoseklų rengiamų gydytojų odontologų skaičiaus mažinimą,
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užtikrinant, kad jis atitiktų šalies ir visuomenės
poreikius; 2. peržiūrėti gydytojų odontologų rengimo studijų programas, užtikrinant odontologijos studijų ir internatūros ilginimą bei jų kokybės
gerinimą; 3. peržiūrėti valstybės teikiamą finansavimą gydytojų odontologų rengimui, mažinant
lėšas odontologijos studijoms ir skiriant daugiau
lėšų gydytojų odontologų podiplominėms studijoms bei kvalifikacijos tobulinimui. Deja, kol kas
tiek Švietimo, mokslo ir sporto ministerija, tiek
Sveikatos ministerija, tiek ir Seimo sveikatos reikalų komitetas atsiriboja nuo šių klausimų nagrinėjimo oficialiais ir formaliais atsakymais: „... įvertinsime Gydytojų odontologų draugijos pateiktus
siūlymus bei valstybės institucijų, atsakingų už
atitinkamos srities specialistų poreikio planavimą, siūlymus, paskirstant valstybės finansuojamų
studijų vietų skaičių gydytojams odontologams,
gydytojams odontologams specialistams rengti“,
„ ... ministerija atsižvelgs į pateiktus pasiūlymus.
Dėkojame už pateiktą nuomonę, kuri mums yra
ypač svarbi ir vertinga.“
Siekiant sumažinti gydytojų odontologų rengimo kainą, daugiau kaip prieš dešimt metų Lietuvoje buvo panaikintos ir internatūros studijos,
jas integruojant į penkerių metų odontologijos
studijų programą. Tuo metu nebuvo nei tinkamo
valstybės požiūrio į rengiamų specialistų kokybę,
kuris tūrėtų užtikrinti saugias, kokybiškai teikiamas ir prieinamas paslaugas besigydantiems,
nei universitetų vadovybės išreikštos aiškios
pozicijos šiuo klausimu. Gaila, bet į šią sritį nėra
tinkamo požiūrio valstybiniu lygiu ir dabar. Niekam nesvarbu, kad iki šiol Lietuvos įstatymuose
net nėra teisinio reglamentavimo, leidžiančio
odontologijos studijų krypties studentams teikti
sveikatos priežiūros paslaugas prižiūrint licencijuotam specialistui praktinių mokymų metu. Visi
baigusieji bendrosios medicinos studijas studentai priimami į rezidentūros studijas, kurios yra
visiškai finansuojamos valstybės, tuo tarpu tik
7 proc. baigusiųjų odontologijos krypties studijas yra pasiekiamos valstybės finansuojamos
rezidentūros studijos. Baigusių studijas gydytojų
odontologų kvalifikacijos kėlimas ir privalomas
tobulinimasis vyksta savarankiškai ir tik asmeninėmis lėšomis. Bendrojoje medicinoje privalomasis gydytojo profesinės kvalifikacijos tobulinimas pagal bazinę kainą apmokamas iki 60 proc.
specialisto profesinės kvalifikacijos privalomojo
tobulinimosi valandų. Valstybės pinigai švaistomi neefektyvioms ir perteklinėms odontologijos
studijoms, bet visiškai neskiriama lėšų gydytojų
odontologų podiplominėms studijoms ir kvalifikacijos tobulinimui. Tai yra visiškai netoleruotina.
Juk odontologams svarbios ne tik teorinės žinios,
bet ir įgyti praktikiniai įgūdžiai. Suprantama, kad
reikalingus įgūdžius įmanoma įgyti tik per tam
tikrą klinikinės praktikos valandų skaičių esant
tinkamai priežiūrai, o tikėtis kokybiškos sveikatos
priežiūros paslaugos galime tik tada, kai ją teikia
kvalifikuotas specialistas. Lietuvoje stebimos labai aiškios odontologijos valstybiniame sektoriuje nuoseklaus traukimosi tendencijos (mažėja tiek
valstybinių gydymo įstaigų skaičius, tiek ir jose
praktikuojančių gydytojų odontologų). Daugiau
kaip devyniasdešimt procentų gydytojų odontologų dirba privačioje praktikoje, kurioje vyrauja „solo praktika“, kas labai apsunkina ne tiktai
gydytojų pasidalinimą žiniomis, bet ir tarpusavio
pagalbą esant sudėtingesniems klinikiniams atve-
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jams. Juk pacientai teisėtai tikisi gauti kokybiškai
teikiamas ir, svarbiausia, saugias gydymo paslaugas ir iš gydytojų, turinčių pakankamai klinikinės
praktikos, ir iš tų, kurie ką tik baigė studijas ir jau
iš karto gavo licencijas atlikti medicinos praktiką.
Naujai paruoštas specialistas turėtų būti savarankiškas ir kompetentingas, siekiant užtikrinti
kokybiškas gydymo paslaugas. Europos parlamento ir Europos tarybos direktyvoje 2005/36/
EB (papildyta 2013/55/ES) 2005 m. rugsėjo 7 d.
dėl profesinių kvalifikacijų pripažinimo priimta
nuostata: (22) „Valstybės narės turėtų užtikrinti,
kad gydytojams odontologams suteikiamas išsilavinimas suteiktų jiems įgūdžių, būtinų dantų,
burnos, žandikaulio ir susijusių audinių anomalijų
ir ligų profilaktikai, diagnostikai ir gydymui.“ Šioje
direktyvoje pažymima, kad „pagrindinį odontologinį rengimą turi sudaryti iš viso ne trumpesnės
kaip penkerių metų trukmės teorinės ir praktikinės studijos“ ir „pagrindinis odontologinis rengimas turi užtikrinti, kad asmuo įgytų tokių žinių ir
įgūdžių: c) užtikrinti, kad asmuo įgytų atitinkamą
klinikinę patirtį esant tinkamai priežiūrai.“ Todėl
ateityje internatūros panaikinimas ir specialistų
rengimas pagal minimalius reikalavimus gali tapti kliūtimi mūsų universitetų absolventų laisvam
judėjimui Europos Sąjungos šalyse ir jų galimybei
įsidarbinti. Siekdami gerinti odontologijos paslaugų kokybę ir prieinamumą, profesionalaus ir
atsakingo požiūrio, šių metų rugsėjį LR Odontologų rūmai oficialiai kreipėsi į atsakingas valstybės
institucijas dėl internatūros studijų odontologijoje atkūrimo. Pagaliau turėtumėme remtis ir kitų
Europos šalių pavyzdžiais: Vokietijoje ir Šveicarijoje internatūros trukmė – dveji metai, Suomijoje
ir Bulgarijoje – pusė metų, Slovėnijoje, Kroatijoje ir Jungtinėje Karalystėje – vieneri metai. Šiuo
klausimu rekomendacijas teikia ir CED (Council
Of European Dentists). Turėtų būti atsižvelgta į
tarptautinių ekspertų, asociacijų ir absolventų išsakytus atsiliepimus, pasiūlyta prioritetine tvarka
skirti maksimalų dėmesį internatūros podiplominių studijų organizavimui bei šiuo metu labai
trūkstamų specialybių (vaikų odontologijos ir ortodontijos) rezidentų ruošimui, įvertinta, ar šios
medicinos srities specialistų ruošimui skiriami
valstybės finansai tinkamai ir efektyviai panaudojami siekiant užtikrinti visuomenės interesus.
Priminsiu, kad šiemet buvo skirta vos dvylika
valstybės finansuojamų rezidentūros vietų: šešios vaikų odontologijos rezidentūrai, keturios
ortodontijos rezidentūrai ir po vieną chirurgijos
bei periodontologijos rezidentūroms. Apgailėtini
skaičiai, turint omenyje paslaugų prieinamumą
visuomenei valstybiniame ir privačiame sektoriuose, negana to, absoliuti dauguma šių specialistų yra koncentruota Kaune ir Vilniuje. LR
Odontologų rūmai šių metų kovo 27 d. sveikatos
apsaugos ministrui ir Nacionalinės sveikatos sistemos specialistų rengimo valstybinio užsakymo
komiteto pirmininkui išreiškė susirūpinimą dėl
Lietuvoje susiklosčiusios sudėtingos situacijos –
dėl gydytojų ortodontų ir vaikų odontologų
teikiamų paslaugų prieinamumo pacientams. Vadovaujantis oficialios statistikos duomenimis, šiuo
metu Lietuvoje yra 499860 vaikų iki 18 metų ir
išduotos 62 odontologijos praktikos licencijos,
suteikiančios teisę verstis odontologijos praktika pagal gydytojo vaikų odontologo profesinę
kvalifikaciją. 2018 m. vaikų skaičius mokyklinėse
ugdymo įstaigose buvo 336356, iš jų turinčių žan-
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dikaulių patologiją buvo 31055 (16,54 proc.), o
vaikų, turinčių pavienių dantų sąkandžio patologiją, – 46352 (24,68 proc.). Išduotos 106 odontologijos praktikos licencijos, suteikiančios teisę
verstis odontologijos praktika pagal gydytojo
ortodonto profesinę kvalifikaciją. Kaip matyti iš
pateiktų duomenų, Lietuvoje labai trūksta gydytojų vaikų odontologų ir gydytojų ortodontų. Daugumoje Lietuvos regionų nėra dirbančių
nei vieno šių specialistų. Tikintis profesionalaus
ir atsakingo požiūrio į vykdomą sveikatos sistemos strategiją, panašią poziciją dėl specialistų
ruošimo išreiškė ir Gydytojų odontologų draugija, siūlydama galimus sprendimo kelius: didinti
rezidentūros vietų skaičių arba sukurti bazes
reglamentuojamoms ortodontijos specializacijos studijoms ortodontų skaičiui padidinti.
Paradoksas, kad esant pertekliniam specialistų ruošimui, paslaugų prieinamumas didžiajai
finansinių galimybių ribojamai visuomenės daliai
mažėja. Visuomenės nepasitenkinimas dėl gana
brangių odontologų paslaugų yra juntamas. Stebimas nuoseklus viešojo sektoriaus traukimasis
šioje srityje (šiuo metu jis tesudaro 9 proc. ir
kiekvienais metais sumažėja po 1 proc.). Arši
konkurencija privačiame sektoriuje ateityje
taps vienu didžiausių iššūkių. Sveikatos apsaugos ministerija nesiima žygių, kad specialistų
būtų ruošiama tiek, kiek reikia, ir tokių, kokių
reikia. Panašu, kad specialistų rengimas Lietuvoje vyksta tenkinant pačių aukštųjų mokyklų
interesus. Universitetų atstovų argumentai, kad
norinčių studijuoti šią specialybę netrūksta, neatrodo logiški, atsižvelgiant į valstybės išteklius
ir visuomenės poreikius. Kartais net pasigirsta
kaltinimų, kad lendama į universitetų reikalus,
kad trūksta tam reikalingo supratimo ir tokie
veiksmai, eskaluojant visai odontologų bendruomenei opius klausimus, yra tolygūs lipimui
ant grėblio. Girdint tai belieka atsakyti sentencija: „Gyventi kur kas lengviau, kai nesakai visko,
ką žinai, kai netiki viskuo, ką girdi, o į visa kita tik
nusišypsai.“
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KLINIKINĖ PATIRTIS

Ortodontinių greito plėtimo
aparatų gamyba, naudojant
skaitmenines technologijas
Andrius Bublys, Utenos kolegijos Dantų technologijos studijų programos absolventas
Aušra Stoškienė, Utenos kolegijos Medicinos fakulteto Slaugos ir burnos priežiūros katedros lektorė, darbo vadovė
Koreguojant sąkandį su patologijomis, atsiradusiomis dėl siauro ar trumpo viršutinio žandikaulio
perimetro, dažnai pasirenkamas metodas yra žandikaulio skeletinis plėtimas greito plėtimo aparatu.
Šiuolaikinėje ortodontijoje greito plėtimo aparatas
(GPA) yra rutininė priemonė. Dažniausiai šis aparatas gaminamas fiksuojant ant krūminių dantų
specialius žiedus. Jiems pritaikyti ir uždėti būtinas
klinikinis etapas – separacija, kai guminėmis tarpinėmis yra praplečiami tarpdančiai. Šis procesas
užima laiko, yra nemalonus ir netgi skausmingas
pacientui. Panaudojant CAD / CAM technologijas,
galima pagaminti GPA, kuris būtų pritaikomas be
separacijos etapo ir žiedų taikymo.
CAD / CAM metodai dantų
technologijoje
CAD / CAM technologijos – visuma technologijų,
jungiančių projektavimą ir gamybą, vykdomus skaitmeninėje aplinkoje [1]. 3D spausdintuvai – kompiuteriu valdomi įrenginiai, kuriais iš skaitmeninių
CAD projektų sukuriami trimačiai jiems analogiški
objektai. Gamyba vyksta palaipsniui pridedant papildomos medžiagos ant jau sukurtos dalies [2]. 3D
frezavimo staklės – kompiuteriu valdomi įrenginiai,
kuriais iš skaitmeninių CAD projektų sukuriami
trimačiai jiems analogiški objektai. Gamyba vyksta
palaipsniui nufrezuojant dalį medžiagos iš vientiso
ruošinio. Gali būti naudojami įvairūs plastikai, vaškas, cirkonio oksidas, metalai [2]. Bendrojoje inžinerijoje skaitmeninis gaminamos detalės vaizdas
tiesiog suprojektuojamas specialiomis kompiuterinėmis programomis, vadinamaisiais CAD redaktoriais. Iš tokio skaitmeninio modelio galima padaryti
prototipą, jį išfrezuojant koordinatinėmis staklėmis
iš pasirinktos medžiagos. Faktiškai iš skaitmeninio
modelio yra sukuriamas analoginis prototipas – gaminys. Dantų protezų gamyboje atspirties taškas
yra paciento dantys ir juos supantys audiniai, kurie yra sudėtingas erdvinis analoginis modelis, tad
jį belieka paversti skaitmeniniu. Šis uždavinys ilgai
ir stabdė skaitmeninių metodų diegimą protezavime. Situacija iš esmės pasikeitė atsiradus efektyviems lazeriniams skeneriams, kurie galėjo gana
tiksliai nuskenuoti smulkų trimatį objektą, tokį kaip
dantys, ir programine įranga jį paversti skaitmenine informacija. Šios technologijos buvo intensyviai
pradėtos naudoti praėjusio amžiaus 9-jame dešimtmetyje ir tai galima laikyti skaitmeninės odontologijos pradžia [14]. Proceso esmė lieka nepakitusi
iki šiol ir susideda iš šių pagrindinių etapų: paciento
duomenų skaitmenizavimas, tai gali būti intraoralinis skenavimas arba gipsinio modelio skenavimas;
protezo arba aparato modeliavimas ant gauto skai-

3D spausdintuvai – kompiuteriu valdomi
įrenginiai, kuriais iš skaitmeninių CAD projektų
sukuriami trimačiai jiems analogiški objektai.
tmeninio modelio, naudojant specialias CAD programas, bei protezo analogo gamyba iš skaitmeninio projekto, naudojant pasirinktą CAM būdą.
Skaitmeninė diagnostika. Skaitmeninė paciento informacija, reikalinga protezavimui, gaunama atliekant paciento burnos ertmės intraoralinį
skenavimą. Juo padaromas skaitmeninis dantų ir
aplinkinių audinių paviršiaus vaizdas. Šis būdas yra
tiesioginis, todėl patikimas ir jo tikslumas ribojamas
tik techninėmis skenerių charakteristikomis bei
operatoriaus, atliekančio diagnostinę procedūrą, įgūdžiais. Jei odontologas nenaudoja skenerio,
jis nuima įprastą silikoninį dantų atspaudą, dantų
technikas iš jo išlieja gipsinį modelį, kurį nuskenuoja
laboratoriniu skeneriu. Čia jau atsiranda galimybių
padaryti klaidų, nuimant atspaudą ar liejant modelį.
Abiejų skenavimo metodų tikslumas yra geras, nukrypimai gali siekti 10–30 μm ir yra nedideli, kad
būtų kliniškai svarbūs išimamų protezų tikslumui.
Diagnostikos etape taip pat gali būti naudojamas skaitmeninis kūginis rentgeno kompiuterinis
tomografas, kuris pateikia dantų šaknų ir aplinkinių kaulinių struktūrų trimatį skaitmeninį rentgeno
vaizdą. Be to, daromos skaitmeninės spalvotos paciento veido ir dantų nuotraukos, leidžiančios įvertinti veido formą, dantų spalvą ir kitus parametrus,
reikalingus planuojant protezų gamybą. Visus šiuos
duomenis galima lengvai integruoti, pavyzdžiui,
sujungti skenuotą dantų vaizdą su trimačiu šaknų
vaizdu. Gautas rezultatas būtų integruotas į modelį, kuriame matytųsi dantys su realiomis šaknimis.
Tai labai naudinga planuojant implantus ar ortodontinius aparatus [9]. Kartu su paciento burnos
ertmės skaitmeniniu vaizdu į specialias programas
turi būti perkelti ir centrinio santykio bei sąkandžio aukščio duomenys. Tam gali būti naudojami
įprastiniai šių parametrų fiksavimo metodai, kurie
vėliau įvedami į modeliavimo programose esančius
virtualius artikuliatorius.
Skaitmeninis modeliavimas (CAD). Šis etapas
atliekamas naudojant specifines CAD programas,
skirtas odontologijai. Neskaitant įvairių protezų
projektavimo funkcijų, kurios aktualiausios šiame
darbe, jos turi ir kitų naudingų įrankių: dantų lankų,

sąkandžio bei cefalometrinė analizė, paciento duomenų archyvavimas, gydymo etapų palyginimas
(ortodontijoje) ir t. t. Visos programos pasižymi
panašia ideologija, turi tam tikrus standartinius iš
eilės einančių veiksmų rinkinius, skirtus vieno ar
kito gaminio projektavimui. Pavyzdžiui, gaminant
diagnostinį modelį, iš pradžių koreguojami galimi
skenavimo netikslumai, pridedama modelio bazė,
parenkami jos matmenys, nustatomos standartinės plokštumos ir t. t. Panašiu principu veikia ir kitų
protezų projektavimui skirti „darbų srautai“ (ang.
work flow, specifinis terminas programose). Visiškai
suprojektuoti skaitmeniniai protezai paruošiami
CAM gamybai, juos konvertuojant į tinkamą kompiuterinį formatą.
Skaitmeninė gamyba (CAM). Tai procesas,
kurio metu iš pasirinktos medžiagos pagaminamas realus trimatis erdvinis modelis, atitinkantis
programoje sumodeliuotą skaitmeninį modelį. Gamyba vykdoma panaudojant įrangą, kuri valdoma
kompiuteriu, pagal sukurtą skaitmeninį protezo
modelį. Šiuo metu praktikoje naudojami du, iš esmės skirtingi, gamybos principai.
Atimamoji gamyba (angl. subtractive manufacturing). Šiuo būdu galutinis objektas gaminamas iš
pasirinktos medžiagos standartinio ruošinio pašalinant perteklines dalis, kol lieka tik gaminys, atitinkantis CAD skaitmeninį modelį. Medžiagos šalinimas gali būti atliekamas skirtingais būdais: elektros
išlydžiu, lazerio spinduliu ar mechaniškai, frezomis.
Pastarasis būdas naudojamas seniausiai ir yra labiausiai paplitęs. Suprojektuotas dantų protezas
frezuojamas specialiomis kompiuteriu valdomomis
frezavimo staklėmis. Jos yra didelio, iki 10 mikronų,
tikslumo, gali turėti iki 5 judesio ašių. Visa tai leidžia
pagaminti labai tikslius, sudėtingų formų protezus
[3]. Viena dažniausiai dantų protezų gamybai frezavimo būdu naudojamų medžiagų yra cirkonio oksidas. Iš jo gali būti gaminami pilnos anatomijos dantų
protezai arba karkasai bemetalės keramikos dantų
protezams [14]. Pagrindiniai atimamosios gamybos
privalumai yra gana paprastas frezavimo procesas,
toleruojami nedideli netikslumai skaitmeniniuose
CAD modeliuose; platus naudojamų medžiagų
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pasirinkimas bei santykinai pigus metodas. Prie trūkumų galima paminėti gaminių formos apribojimus,
negali būti pagamintos tuščios ir sudėtingos erdvinės struktūros; didelės žaliavos sąnaudos dėl nepanaudojamo dalies ruošinio bei frezų susidėvėjimas.
Pridedamoji gamyba (angl. additive manufacturing). Šiuo būdu pasirinkta medžiaga sluoksnis
po sluoksnio formuojama pagal skaitmeninį modelį, kol jis visiškai atkuriamas. Tokiu principu paremtas visų vadinamųjų 3D spausdintuvų veikimas. Šie
prietaisai skiriasi fizikocheminiais procesais, kurie
juose pritaikyti, siekiant formuoti vienokią ar kitokią medžiagą, iš kuriuos gaminamas dantų protezas
ar jo dalis. Šios medžiagos gali būti labai įvairios:
metalai ir jų lydiniai, termoplastikai, fotopolimerai
ir kt. 3D spausdintuvai yra skirstomi į tam tikrus
tipus pagal tai, kokia medžiaga juose naudojama ir
kokiu būdu ji formuojama. Labiausiai paplitę yra
ekstruzinės technologijos, kai medžiaga kaitinant
suskystinama ir jos sluoksniai klojami pagal skaitmeninį modelį. Tai mažai tikslus būdas, dažniausiai
naudojami įvairūs termoplastikai; juo gali būti gaminami ir dantų modeliai.
Gaminant šio darbo objektą, greito plėtimo aparatą, buvo naudota SLM (ang. Selective Laser Melting) technologija, todėl ją aptarsime detaliau. Tai
pridėtinės skaitmeninės gamybos metodas, kuriame
lazerio spinduliu iš metalo miltelių palaipsniui sulydomas galutinis gaminys. Sulydymas vyksta sluoksniais. Sluoksnių storį, lazerio spindulio parametrus
ir jo trajektoriją kontroliuoja kompiuterinės programos. Šiuo metodu galima gaminti objektus iš
įvairių metalų ir jų lydinių: plieno, chromo kobalto,
tauriųjų metalų, titano ir kitų. SLM plačiai naudojama dantų protezų ir jų dalių gamyboje. Pasitelkiant įvairius analitinius metodus yra nustatyta, kad
CrCo komponentai, pagaminti SLM būdu, pasižymi
geresnėmis mechaninėmis ypatybėmis bei struktūriniu vientisumu nei tradiciniai lieti gaminiai [12, 17,
19]. Be to, gamybos proceso dalis, atliekama dantų
technologo, yra paprastesnė, reikalaujanti mažiau
laiko bei perdarymų. Ši technologija sėkmingai keičia tradicinį liejimą, gaminant metalo keramikos vainikus, lankinių protezų karkasus, užklotus, įklotus ir
kitas metalines dalis. Šiuo būdu buvo pagaminti ir
sėkmingai kliniškai panaudoti liežuvinis ir gomurinis
lankai, retencinė kilpelė ir greito plėtimo aparatai,
apie kuriuos bus kalbama toliau [5].
Greito plėtimo aparato naudojimas ir
konstrukcijos
Greito plėtimo aparatas (GPA) yra ortodontinis
įtaisas, naudojamas nechirurginiu būdu išplėsti viršutinį žandikaulį, atskiriant gomurio kaulus per jų
siūlę. Ši klinikinė procedūra taikoma tais atvejais,
kai diagnozuotas per siauras viršutinis žandikaulis
arba jo lanko ilgis yra per mažas. Tai gali būti įvairių

1. pav. Klasikinis GPA, pritvirtintas prie moliarų žiedų
[23].
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a
b
c
2. pav. Įvairios GPA konstrukcijos: a – su akriliniais įtvarais; b – su 2-jų atramų sraigtu; c – su 4-ių atramų
sraigtu ant dviejų žiedų [23].

a
b
c
3 pav. GPA ant TAD konstrukcijos: a – „Hybrid Hyrax“; b – MARPE; c – „Bone-born“ ant 2-jų TAD
[nuotraukos autoriaus].
sąkandžio patologijų priežastimi. GPA pirmą kartą
panaudotas ir aprašytas 1860 m. Dažniau naudoti šį aparatą imta XX a. pradžioje, o nuo amžiaus
vidurio šis VŽ pločio korekcijos metodas tvirtai
prigijo ortodontinėje praktikoje [10, 11]. Dabar jis
plačiai taikomas, panaudojant įvairių modifikacijų
GPA. Esminę GPA konstrukciją sudaro du elementai, retencinis ir pats plėtimo sraigtas (žr. 1 pav).
Retencinis elementas skirtas tvirtinti aparatą prie
žandikaulio dalių, į kurias turi būti nukreipta plėtimo jėga, sukurta aktyvuojant sraigtą. Aktyvacija
atliekama pasukant sraigto ašį.
Tradiciškai GPA gaminamas su 4-iais retenciniais žiedais, skirtais cementuoti aparatą ant 16, 14,
24, 26 dantų. Sraigto „atramas“ jungia papildoma
sija, priglausta prie 15 ir 25 dantų. Sraigto atramos
fiksuojamos prie žiedų lituojant sidabro lydmetaliu.
Tokios konstrukcijos aparatas dar dažnai vadinamas „Hyrax“ aparatu.
Kaip minėta, GPA naudojamas išplėsti VŽ, atskiriant gomurio vidurio siūlę. Tam reikalinga didelė, greitai sukuriama jėga. Ji atsiranda aktyvuojant
sraigtą, sukant jo ašį pagal nustatytą protokolą.
Įvairių gamintojų sraigtai turi panašius parametrus,
1 apsisukimas plečia 0,8–0,9 mm. Maksimalus plėtimas pagal pasirinktą sraigtą gali būti 7, 8, 10, 12
ar net 16 mm. Standartinis protokolas gali būti ¼
apsisukimo kiekvieną dieną, tai suteikia 0,2 mm
plėtimo galimybę. Toks sraigto aktyvavimas sukuria vidutiniškai apie 15–20 kilogramų nuolatinę
plėtimo jėgą, kurios paprastai pakanka gomurio
vidurio siūlės separacijai [11]. Sukurta sraigto potencinė energija per sraigto atramas perduodama
į tvirtinimo taškus ant dantų ir veikia vektoriaus,
transverzalinėje plokštumoje nukreipto tolyn nuo
gomurio siūlės, kryptimi. Per atraminių dantų ligamento raiščius ši jėga perduodama į gomurikaulio
dalis ir jas stumia atskyrimo kryptimi. Idealiu atveju
turėtų būti perduodama visa jėga, tačiau dėl kelių
priežasčių taip nevyksta [10, 11, 22]. GPA turi tam
tikrą konstrukcinį minkštumą, t. y. ne visa sraigto
sukurta jėga iš karto perduodama į retencinius taškus. Konstrukcija amortizuoja sukurtą jėgą, reikia
daugiau sraigto pasukimų, tuo pačiu ir aktyvacijos
dienų, kad būtų pasiekta maksimali plėtimo jėga. Ji
dar priklauso nuo pasirinkto sraigto modelio ir gali

Greito plėtimo
aparatas (GPA)
yra ortodontinis
įtaisas, naudojamas
nechirurginiu
būdu išplėsti
viršutinį žandikaulį,
atskiriant gomurio
kaulus per jų siūlę.

svyruoti nuo 150 iki 200 N [13, 16]. Tai lemia lėtesnį
sraigto veikimą, dėl kurio „įsijungia“ biomechaniniai
dantų poslinkio procesai. Vyksta ne tik VŽ skeletinis plėtimas, bet ir atraminių dantų vertimas bukaline kryptimi (ang. tipping). Be to, galima atraminių
dantų šaknų rezorbcija [10]. Tai vertinama kaip
nepageidaujamos GPA komplikacijos. Siekiant jų
išvengti, buvo kuriamos ir bandomos įvairios GPA
modifikacijos, suteikiančios aparatui vienų ar kitų
klinikinių pranašumų [3].
Atskirai reikėtų paminėti GPA modifikacijas,
tvirtinamas ant ortodontinių mini implantų, vadinamųjų TAD (ang. Temporarry Anchoring Device).
Rinkoje pasirodžius ortodontiniams mini implantams, jie buvo naudojami kaip papildomos atramos
breketų sistemoms. Jie pasiteisino kaip paprastai
naudojama, nebrangi ir efektyvi priemonė papildomam įvairių elementų tvirtinimui. Logiška, kad
greitai buvo sukurtos sistemos fiksuotiems ortodontiniams aparatams tvirtinti, panaudojant TAD,
tarp jų ir GPA [21, 22]. Šiandien yra žinoma gana
daug naudojamų GPA konstrukcinių variantų ir,
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GPA komponentai dažniausiai sutvirtinami
lituojant. Tai plačiausiai paplitęs būdas, nes jis
nereikalauja praktiškai jokių investicijų į įrangą.
aiškumo dėlei, juos galima suskirstyti į keletą apibrėžtų grupių.
Tvirtinami tik ant dantų (ang. tooth-born) – tai
klasikiniai „Hyrax“ aparatai. Jie gali turėti įvairių
modifikacijų, tokių kaip pratęstos sijos 7-tų dantų ar kaplių ir kandžių link; gali būti tik su dviem
žiedais ant 6-tų dantų. Retencijai gali būti naudojami ne žiedai, o akriliniai įtvarai (ang. splints), apimantys krūminius dantis ir kaplius. Be to, gali būti
naudojami kaip 4 atramų, taip ir 2 atramų sraigtai
(žr. 2 pav.).
Tvirtinami ant dantų ir mini implantų (ang.
tooth-born, bone-born), vadinamieji „Hybrid Hyrax“
aparatai. Jie tvirtinami ant 16 ir 26 dantų ir ant gomurinių mini implantų (žr. 3 pav. a). Jų atmaina yra
MARPE (ang. Miniscrew Asisted Rapid Palatal Expander), kurių sraigtas papildomai tvirtinamas 4-iais
mini implantais po moliarų žiedų cementavimo
(žr. 3 pav. b).
Tvirtinami tik ant mini implantų (ang. bone-born) – tai gana naujos konstrukcijos, tvirtinamos ant 2 ar 4 mini implantų, todėl jos nesukelia
dantų migracijos alveolinėje ataugoje komplikacijų.
Be to, aparatai yra maži ir standūs, gerai perduoda
sraigto generuojamą jėgą, todėl gali būti naudojami
koreguojant VŽ perimetrą vėlyvoje paauglystėje
ar suaugusiems, kai reikalinga didesnė gomurio
plėtimo jėga. Gaminant konstrukcijas, tvirtinamas
ant TAD, naudojamos specialios implantų atramos
(ang. abutment), skirtos užmauti ant implantų ir
prie jų prisukti GPA (žr. 3 pav. c).
GPA tradicinės gamybos aspektai
GPA tradiciškai gaminami išlankstant pasirinkto
sraigto atramas pagal gomurio profilį. Paliekamas
1,5–2,0 mm tarpas iki gleivinės. Atramos lituojamos prie žiedų, stengiantis tai padaryti kuo žemiau,
kad atramos ir jėgos veikimo taškas būtų kuo arčiau danties rezistencijos centro. Taip sumažinamas
dantų išvirtimas bukaline kryptimi. Taip pat reikėtų
atkreipti dėmesį, kad nuo pasirinkto sraigto priklauso galutinės GPA konstrukcijos mechaninės
ypatybės. Bandymais parodyta, kad skirtingų gamintojų sraigtų atramos yra skirtingo atsparumo
lenkimui. Tai yra labai svarbu, kai gaminama konstrukcija giliam gomuriui. Tokiu atveju konstrukcijos
atramos yra ilgos ir, jei pasirenkamos minkštos, jos
stipriai amortizuoja ir sugeria sraigto sukurtą energiją. Tokiu atveju konstrukcija mažiau veiksminga
[13, 15, 16].
Jeigu GPA konstrukcijoje naudojamos skersinės sijos ar papildomi kabliukai, jie lankstomi iš
1,2–0,9 mm plieno ortodontinės vielos. Visos dalys
sulituojamos sidabro lydmetaliu. Reiktų atkreipti dėmesį, kad konstrukcijas ant TAD gaminti yra
sudėtingiau, nes jos mažesnės, litavimas vyksta ribotoje erdvėje, arti sraigto. Be to, žymiai sunkiau
parinkti tinkamą aparato įvedimo kelią, nes implantai praktiškai visada yra nelygiagretūs tarpusavyje ir
su atraminių dantų vertikaliomis ašimis. Po litavimo
konstrukcijos valomos ir poliruojamos įprastinėmis
metalui skirtomis priemonėmis.

GPA komponentai dažniausiai sutvirtinami lituojant. Tai plačiausiai paplitęs būdas, nes jis nereikalauja praktiškai jokių investicijų į įrangą. Pakanka
paprasto dujinio degiklio su plona liepsna ir lydmetalio. Kiti alternatyvūs metalinių dalių sutvirtinimo
būdai, naudojami ortodontijoje, yra impulsinis
suvirinimas inertinėse dujose (TIG) ir suvirinimas
lazeriu, taip pat inertinėse dujose. Šios technologijos gali būti taikomos tik turint specialius suvirinimo aparatus, kurie yra brangūs. Nepaisant to, kad
litavimas sidabro lydmetaliu yra gana populiarus,
reikia paminėti, kad jis turi keletą rimtų trūkumų:
sulituotos jungtys yra silpnesnės už suvirintas, taip
pat jos pasižymi blogu biologiniu suderinamumu.
Atlikta daug in vitro tyrimų, parodančių, kad jungtys
su sidabru mažina fibroblastų ir osteoblastų aktyvumą ir keratinocitų gyvybingumą. Impulsinis suvirinimas turi mažesnį neigiamą poveikį ląstelėms, o
lazerinis suvirinimas yra vienintelis gerai biologiškai
toleruojamas ortodontinių jungčių būdas [18].
CAD / CAM metodai ortodontijoje
Skaitmeniniai metodai jau gana ilgai naudojami
dantų technologijoje, atliekant įvairias protezavimo užduotis. Ortodontijoje yra kiek kitaip, nes
skaitmeninių priemonių naudojimas priklauso nuo
ortodontijos specializacijos. Visiems gerai žinomas pavadinimas „Invisalign“, sąkandžio korekcijos
plastikinėmis kapomis sistema. Ji buvo pradėta vystyti 1997 m. ir dabar labai plačiai naudojama. Be to,
yra daugybė analogiškų sistemų. Jose visas procesas
iš esmės paremtas skaitmeninėmis priemonėmis:
skaitmeninis atspaudas, cefalometrinė analizė, diagnostinės išvados, gydymo plano rekomendacijos,
skaitmeninis modeliavimas, 3D modelių spausdinimas. Viskas atliekama specialia skaitmenine įranga
ir programomis. Kitokių ortodontinių aparatų gamyboje skaitmeninės priemonės geriausiu atveju
naudojamos tik diagnostikai. Nei ortodontinės
plokštelės, nei fiksuoti aparatai masiškai negaminami, naudojant skaitmenines priemones. Pastaruoju
metu mokslinėje literatūroje pasirodo pavienių
bandymų pagaminti akrilinius aparatus, panaudojant skaitmenines technologijas [20].
Per pastaruosius kelerius metus SLS / SLM
spausdinimo iš metalo technologijos labai patobulėjo, atpigo įranga ir medžiagos. Atsirado
specializuotų centrų, teikiančių tokios gamybos
paslaugas. Kita vertus, atsirado specializuotų programų, skirtų skaitmeniniam ortodontinių aparatų
modeliavimui. Atsirado realių galimybių metalinius
fiksuotus ortodontinius aparatus gaminti skaitmeniniu būdu. Tai patvirtina ir moksliniai straipsniai,
skirti šiai temai. Tiesa, jų skaičius kol kas labai ribotas, šioje srityje dirba tik keletas specialistų [7, 8].
Būtina paminėti Šveicarijos gydytoją Simon Graf,
kuris specializuojasi fiksuotų ortodontinių aparatų
gamyboje skaitmeniniais metodais. Jis aprašė GPA
ir jo modifikacijos „Hybrid Hyrax“ gamybą skaitmeniniu būdu, bei naudojimo protokolą [6, 7, 9].
Šis autorius 2017 m. užpatentavo GPA gamybos
skaitmeniniu būdu metodiką [8].

4 pav. Klinikinė paciento situacija.

a

b

5 pav. GPA tradicinis (a) ir su 3D spausdintais žiedais (b).
Apibendrinant galima teigti, kad ortodontinių
aparatų gamyba kasdienėje praktikoje tampa vis
paklausesnė. Aparatų gamybai yra skirta specializuota programinė įranga, o Lietuvoje ir kaimyninėse šalyse veikia SLM spausdinimo centrai. Literatūroje aprašytos tokių aparatų modeliavimo,
gamybos ir naudojimo technologijos.
Darbo tikslas: išanalizuoti greito plėtimo aparatų gamybos, panaudojant skaitmenines technologijas, procesą.
Darbo uždaviniai:
1. išnagrinėti greito plėtimo aparatų skaitmeninio modeliavimo eigą;
2. išnagrinėti greito plėtimo aparatų elementų
sujungimo alternatyvias technologijas;
3. įvertinti sinterizuotų iš metalo greito plėtimo
aparatų dalių šlifavimo ir poliravimo technologiją.
Tyrimo medžiaga ir metodai
Tyrimo charakteristika. Darbe atliktas kokybinis tyrimas, taikant atvejo analizės metodą. Tyrimo metu
buvo gaminamas greito plėtimo aparatas, naudojant skaitmenines technologijas. Kokybinis tyrimas
buvo atliktas 2019 m. vasario – balandžio mėnesiais, o siekiant užtikrinti visus etikos principus, su
laboratorija, kurioje buvo atliktas tyrimas, buvo
pasirašyti praktinės užduoties ir tyrimo leidimo
dokumentai bei tiriamojo asmens sutikimas dėl
nuotraukų viešinimo.
Atliktu tyrimu buvo siekiama atskleisti greito
plėtimo sraigto modeliavimo ir gamybos aspektus,
panaudojant skaitmenines technologijas. Tyrimo
tikslui pasiekti buvo taikyta literatūros ir atvejo
analizė. Tyrimo atlikimui buvo pasirinkta konkreti
klinikinė situacija.
Atvejo charakteristika. 10–12-kos metų berniukui diagnozuota 32 danties adentija, mezialinis
„Angle III“ klasės sąkandis. Paskirtas ortodontinis gydymas, kurio pirmasis etapas yra skeletinis
viršutinio žandikaulio plėtimas, panaudojant GPA.
Įvertinus, kad pacientas yra jautrus, jam bus sunku
pritaikyti žiedus ir tiksliai nuimti atspaudą, buvo
nuspręsta GPA gaminti skaitmeniniu būdu. Taip
būtų išvengta dantų separacijos ir fizinio atspaudo
nuėmimo.
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6 pav. GPA modeliavimo etapai.

7 pav. Sumodeliuotos GPA dalys.
Tyrimo metodų charakteristika. Atvejo analizės
tyrimas yra nukreiptas visai reikiamai informacijai
surinkti ir atsakyti į pagrindinius tyrimo klausimus:
4. Kokia yra greito plėtimo aparatų skaitmeninio modeliavimo eiga?
5. Kokius alternatyvius technologinius metodus
galima naudoti sujungiant greito plėtimo aparato dalis?
6. Kaip geriausia atlikti sinterizuotų iš metalo
greito plėtimo aparato dalių šlifavimą ir poliravimą?
GPA skaitmeninis modeliavimas
Iš ortodontinės klinikos buvo gautas užsakymas
skaitmeninio GPA gamybai. Paciento dantys buvo
skenuoti „Trios 3“ skeneriu (3Shape) ir skaitmeninis atspaudas persiųstas į laboratoriją (žr. 4 pav.).
Laboratorijoje tolimesniam darbui buvo naudojamas programinis paketas „Ortho System“
(3Shape). Jeigu numatoma spausdinti diagnostinius
ar darbinius modelius, skenuotą burnos vaizdą reikia paversti skaitmeniniu modeliu, nukarpyti nereikalingas sritis, pridėti modelių padus, pašalinti artefaktus. Visos šios funkcijos atliekamos specializuota
„Ortho System“ dalimi „Appliance Designer“, skirta kurti skaitmeninius ortodontinius aparatus. Programa veikia „work flow“ principu. Pasirenkamas
norimas gauti galutinis produktas, pavyzdžiui, kapa,
ir programa siūlo naudotojui numatytus standartinius žingsnius, dar paaiškindama, ką ir kuriuo metu
reikia padaryti. Tai labai palengvina darbą, kuriant
standartinius gaminius. Tačiau yra trūkumas, kai
būsimų veiksmų eiga iš anksto nežinoma. Tokiu
atveju geriau naudoti kitą režimą, rinktis atskiras
operacijas, kurios gali būti aktyvuojamos reikalingu
momentu. Atliktų operacijų eilė gali būti užrašyta
į specifinę seką ir kitą kartą naudojama kaip darbo
šablonas.
Kaip buvo minėta teorinėje dalyje, standartinį GPA sudaro žiedai, skirti ant krūminių dantų
cementuoti, ir plėtimo sraigtas, kurio atramos
prilituotos prie žiedų. Gaminant aparatą reikia
išlankstyti sraigto atramas pagal gomurio profilį,
paliekant 1,5–2,0 mm tarpą iki gleivinės. Sraigtas
turi būti įsuktas žemai, kad netrukdytų pacientui,

atramų tvirtinimo taškai taip pat turi būti kuo žemiau, kuo arčiau dantų kaklelių. Sraigto atramų
viela yra 1,5 mm storio ir gana kieta. Standartiškai
konstrukcijose dar būna naudojamos papildomos
sijos tvirtumui suteikti. Jas taip pat reikia išlankstyti pagal dantų formą. Taigi, sraigto pritaikymas
yra nelengva ir daug laiko užimanti procedūra. Ji
sudaro apie trečdalį aparato gamybos laiko. Panaudojant CAD modeliavimo galimybes, galima aprašytą standartinę retencinę konstrukciją pakeisti
3D spausdinta iš CrCo. Lankstymo ir taikymo kiek
mažiau, tačiau sraigto atramas vis tiek reikia pritaikyti pagal gomurį (žr. 5 pav.).
Nagrinėjamo atvejo GPA konstrukcija buvo pasirinkta pagal patentuotą gamybos technologiją. Jo
esmė ta, kad retencinės dalys ir sraigto atramos gaminamos kaip vientisa konstrukcija ir prie jų vėliau
pritvirtinamas sraigto kūnas. GPA galutinės konstrukcijos mechaninės charakteristikos priklauso
nuo pasirinkto sraigto, jo padėties konstrukcijoje,
pačios konstrukcijos pobūdžio, nuo to priklauso ir
galutinis aparato efektyvumas. Gaminant vientisas
žiedų su atramomis konstrukcijas, viskas sukuriama skaitmeniniais metodais, lieka tik privirinti ar
prilituoti patį sraigtą. Tai labiau standartizuota ir
paprastesnė procedūra, užimanti mažiau gamybos
laiko. Be to, modeliuojant konstrukcijas, jas galima
individualizuoti, pavyzdžiui, pastorinti sraigto atramas, jei reikalingas didesnis atsparumas. Gaminant
aparatus pagal įprastą metodiką, tai būtų sudėtinga.
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Taigi, skaitmeninė gamyba prasideda nuo modelio orientyrų pažymėjimo: 16, 11, 21, 26 dantų bei
okliuzinės ir sagitalinės plokštumų. Toliau pradedami gaminti aparato elementai. Apibendrinant galima
teigti, kad „Appliance Designer“ aparatų modeliavimo principas yra gana paprastas, juos galima sukurti
pasinaudojant dviem pagrindiniais komponentais –
kiautu ir sija (ang. Shell and Bar). Aišku, jie turi keičiamus parametrus, valdymo įrankius ir kitas funkcijas,
leidžiančias pasirinkti tinkamą komponentų konfigūraciją. Galima laisvai pasirinkti jų storį, matmenis
ribas, atstumą nuo modelio ir kt. CAD modeliavimo
požiūriu, GPA sudaro 4 kiautai, gaubiantys dantis, ir
4 juos jungiančios sijos (žr. 6 pav.).
Ši konstrukcija yra porinė, kiekvienai pusei po
du elementus. Jos modeliavimas vyksta tokia seka:
• Sukuriami vainikai ant 16, 14, 24, 26 dantų.
Kiekvienas vainikas kuriamas visiškai apgau-

8 pav. SLM atspausdinti GPA elementai.

a
9 pav. GPA konstrukcijos ant modelio (a) su pritaikytu sraigtu (b).

b
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a
11 pav. GPA fiksuotas pacientui, prieš plėtimą (a), po plėtimo (b).

b

10 pav. Baigtas GPA aparatas.

•

•
•

•

biant dantį, po to ištrinant okliuzinį paviršių
dengiančią dalį. Paliekamos sritys, įeinančios
tarp gumburų, kad būtų geresnė retencija.
Vainikams parenkami tokie parametrai: storis 0,7 mm, tarpas iki modelio 0,05 mm;
Toliau po vieną kuriamos sijos: jungianti žiedus, palei 5-tus dantis ir jungianti žiedus, besileidžianti gomurio siūlės link. Ilgosios sijos
storis yra 1,5 mm. Jis yra toks pat, kaip gamyklinės sraigto atramos storis ir atitinka specialaus griovelio sraigto kūne matmenis. Sijų
dalys, ant kurių tvirtinamas sraigtas, išdėstomos taip, kad atitiktų tvirtinimo griovelius ant
sraigto kūno. Ilgųjų sijų atstumas nuo gleivinės – 1,5 mm. Trumpųjų sijų storis – 1,2 mm,
jos glaudžiasi prie 2-jų kaplių.
Visi sukurti elementai programoje yra atskiri.
Per kitą etapą jie palaipsniui sujungiami į baigtas konstrukcijas (žr. 7 pav.);
Toliau visi sujungimai padailinami, kur reikia,
pastorinami. Nepaliekama aštrių kampų ar
gilių įdubų. Jie apsunkina galutinį konstrukcijų
valymą ir poliravimą;
Baigtos konstrukcijos eksportuojamos stl
formato failais ir jie siunčiami į spausdinimo
centrą.

GPA spausdinimas ir galutinis
paruošimas
Šiuo etapu kompiuterinis CAD modeliavimas yra
baigtas. Spausdinimo centre erdviniai objektai paruošiami spausdinti. Pirmiausia patikrinamos gautų failų klaidos. Objektai turi būti vienalyčiai, be
skylių ir persiklojančių paviršių. Toliau sukuriamos
atramos, palaikančios struktūrą ant spausdinimo
platformos. Galiausiai objektas susluoksniuojamas,
virtualiai sudalinamas į pageidaujamo storio sluoksnius, kurie nulemia detalės tikslumą ir paviršiaus
lygumą bei spausdinimo greitį. Kuo plonesni sluoksniai, tuo detalė tikslesnė ir ilgiau spausdinama.
SLM spausdinimas buvo atliktas įrenginiu MYSINT 100, lydinio miltelių sudėtis: Co 63,9 %, Cr
24,7 %, W 5,4 %, Mo 5,0 %, Si 1,0 % (žr. 8 pav.).
Po spausdinimo gaunamos detalės su darbinėmis atramomis. Spausdinimo centre darbinės
atramos pašalinamos ir smėliasrove sulyginamas
gaminių paviršius. Tuo tarpu laboratorijoje atsispausdinamas darbinis 3D modelis. Spausdinimui
buvo naudojamas „Photon LCD“ tipo spausdintuvas. Gavus GPA komponentus iš spausdinimo
centro, jie pritaikomi ant 3D modelio (žr. 9 pav.
a). Taip pat pritaikomas sraigtas (žr. 9 pav. b), jis
fiksuojamas taškinio suvirinimo aparatu. Po to visa
konstrukcija nuimama nuo modelio ir įtvirtinama
litavimo laikiklyje.

Naudojant dujinį degiklį sraigtas prilituojamas
prie GPA konstrukcijų sidabro lydmetaliu su fliusu.
Buvo bandoma vietoj litavimo naudoti „Lampert
D2“ impulsinio suvirinimo aparatą. Šiuo prietaisu
galima atlikti metalinių dalių suvirinimą argono dujų
aplinkoje. Šiuo metodu atlikus aparato dalių sujungimą, būtų išvengta sidabro lydmetalio, kuris pasižymi blogu biologiniu suderinamumu, naudojimo.
Eksperimentas ne visai pavyko, siūlės išėjo silpnos.
Greičiausiai buvo parinktas netinkamas suvirinimo
režimas arba reikėjo naudoti papildomą suvirinimo
vielą. Autoriaus nuomone, reikia daugiau praktikos,
parenkant tinkamą suvirinimo režimą ir metodiką.
Po dalių sujungimo aparatas buvo šlifuojamas
smulkiomis kietmetalio frezomis, poliruojamas guminiais polyrais ir metalo poliravimo pasta su kietais šerių šepečiais. Siekiant išvengti konstrukcijos
pažeidimo, poliravimas šepečiais, kaip ir šlifavimas,
buvo atliekami mikrovarikliu. Faktiškai galutiniam
aparato paruošimui tinka tokia pat technologija,
kaip ir CrCo lietiems gaminiams (žr. 10 pav.).
Baigtas darbas buvo perduotas klinikai, kur
buvo pritaikytas pacientui. Penkias savaites buvo
atliekamas gomurio plėtimas ir dar du mėnesius
išlaikymas išplėstoje pozicijoje. Jokių komplikacijų
su aparatu nebuvo, jis atliko savo numatytą funkciją
(žr. 11 pav.)
Tyrimo rezultatų aptarimas
Gaminant greito plėtimo aparatą, naudotos skaitmeninės technologijos. Modeliavimas atliktas be
fizinio atspaudo ir modelio. Darant pirmuosius
bandymus, retencinių dalių storis buvo parinktas
0,4 mm. Tai yra dvigubai daugiau nei tradicinių
žiedų storis ir daugiau negu metalo spausdinimo
minimalus storis (0,3 mm). Pasirodė, kad tokios
prielaidos nėra teisingos. Gaminiai išėjo per silpni,
ypač neatsparios buvo tos vietos, prie kurių buvo
lituojami sraigtai. Prieita prie išvados, kad modeliuojant konstrukcijas iš CrCo reikia atminti, jog jos
yra kietesnės ir trapesnės už plieno vielą, iš kurios
paprastai gaminami plėtimo aparatai, todėl retencinių dalių storis turi būti didesnis. Buvo pasirinktas 0,7 mm konstrukcijos storis. Sraigto tvirtinimo
atramos sumodeliuotos 1,5 mm storio, tokios pat,
kaip gamyklinių sraigtų atramos. Darbo rezultatai
parodė, kad jų stiprumo užteko, jos išlaikė plėtimo
metu generuojamas jėgas.
„Appliance Designer“ programa yra labai specializuota ir turi visus reikalingus įrankius tokių aparatų gamybai. Visi būsimo gaminio parametrai yra
valdomi ir gali būti keičiami pagal numatytą specifikaciją, o modeliuojant aparatus skaitmeniniu būdu,
galima sukurti tokias konstrukcijų formas, kurių
gamyba neįmanoma tradiciniais metodais. Tai ypa-

tingai svarbu gaminant GPA ribotoje erdvėje, kai
yra gilus žandikaulis ar naudojami mini implantai.
Modeliavimas darbo eigoje truko ilgiau, negu būtų
reikėję pagaminti aparatą tradiciniais būdais.
Pagal darbo planą GPA komponentai turėjo
būti sujungti lituojant ir suvirinant. Tuo tarpu dėl
nesėkmės suvirinant, darbas buvo atliktas dalis
sulituojant tradiciniu būdu su dujiniu degikliu ir
sidabro lydmetaliu. Šis metodas tinkamas ir gali
būti naudojamas sulituoti sraigto atramas su CrCo
retencinėmis dalimis. Kadangi litavimas turėjo būti
atliktas labai arti judančių sraigto dalių, tai būtina
atlikti atsargiai, kad skystas lydmetalis nepatektų
ant sriegio, nesugadintų sraigto, todėl būtina prieš
lituojant karščiui atsparia pasta izoliuoti pavojingas
vietas. Tinkamesnis tokių konstrukcijų komponentų jungimo būdas yra suvirinimas impulsine srove
arba lazeriu, tereikia eksperimentiškai parinkti parametrus, be to, šie būdai yra tvirtesni ir labiau biologiškai suderinami. Galutinio aparato paruošimo
etapas nebuvo kažkuo ypatingas. Buvo pasirinktos
gerai žinomos CrCo lietų konstrukcijų šlifavimo ir
poliravimo technologijos. Jos puikiai tiko ir sinterizuotų detalių galutiniam paruošimui atlikti.
Įžvalgos
1. Funkcionuojantį GPA galima sumodeliuoti
„3Shape Appliance Designer“ programa ir pagaminti sinterizuojant iš metalo. Skaitmeniniu būdu
gaminami aparatai gali būti mažesni ir tinkami,
kai yra ribota panaudojimo erdvė. Šių aparatų
konstrukcijų parametrai gali būti įvairesni negu
tradicinių ir gali būti parenkami pagal poreikį.
Skaitmeniniai greito plėtimo aparatai turi pranašumą prieš tradicinius, nes gali būti naudojami
neatliekant dantų separacijos.
2. GPA komponentų sujungimas buvo sėkmingai
atliktas tradiciniu litavimu dujiniu degikliu ir sidabro lydmetaliu. Šis būdas nereikalauja brangios
įrangos ir gali būti naudojamas, jei nėra kitos alternatyvos. Vis dėlto parankesnis būtų impulsinis
suvirinimas, nes jis yra tvirtesnis ir geriau biologiškai suderinamas. Jam reikia eksperimentiškai
parinkti parametrus, kurie tiktų sujungti greito
plėtimo aparato komponentus.
3. Galutinio skaitmeniniu būdu pagaminto GPA paruošimo etape gali būti naudojamos tokios pačios technologijos, kaip ir paruošiant CrCo lietas
konstrukcijas: šlifavimas frezomis, poliravimas
polyrais ir šerių šepečiais su metalo blizginimui
skirta poliravimo pasta. Verta būtų išbandyti ir
elektrocheminio poliravimo technologiją.
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Švęskime Tarptautinę odontologų
dieną kartu!
Gražios profesinės šventės proga kviečiame į Panevėžį
2020 m. vasario 8 d., šeštadienį

ŠVENTĖS PROGRAMA :
11.30 val.
Šv. Mišios.
Švč. Trejybės bažnyčioje,
Nepriklausomybės a. 12, Panevėžys.
13.00 val.
Sveikinimai, nominacijos,
apdovanojimų teikimas.
Panevėžio kolegijos aktų salėje (II aukštas),
Klaipėdos g. 3, Panevėžys.
15.00 val.
Šventinė vakaronė.
Viešbučio „Romantic“ restorane „Déjà vu“,
Kranto g. 24, Panevėžys.

Registracija į šventinę vakaronę nuo 2020 m. sausio 2 d. iki
2020 m. vasario 2 d. – internetu www.odontologurumai.lt.
Dalyvių skaičius ribotas.
Šventinės vakaronės dalyvio mokestis – 10 eur,
sumokėti į Lietuvos Respublikos odontologų rūmų sąskaitą
LT097044060004285396.
Tel. pasiteirauti 8 699 43937.

